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26.2.2018 A8-0022/1 

Poprawka  1 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że 

dyskryminacja, której doświadczają 

kobiety, dotyczy również kobiet w 

środowisku wiejskim; mając na uwadze, że 

kobiety na świecie mieszkają w większości 

na obszarach wiejskich, przez co są 

bardziej narażone na liczne formy 

dyskryminacji ze względu na wiek, 

przynależność klasową, etniczną czy 

rasową, niepełnosprawność i tożsamość 

płciową; 

F. mając na uwadze, że 

dyskryminacja, której doświadczają 

kobiety, dotyczy również kobiet w 

środowisku wiejskim; mając na uwadze, że 

kobiety na świecie mieszkają w większości 

na obszarach wiejskich, przez co są 

bardziej narażone na liczne formy 

dyskryminacji, o której mowa w Karcie 

praw podstawowych Unii Europejskiej; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Poprawka  2 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  a)a) wspieranie matek będących 

przedsiębiorcami na obszarach wiejskich, 

ponieważ stoją one przed specyficznymi 

wyzwaniami; podkreśla, że wzmocnienie 

przedsiębiorczości wśród tych kobiet może 

nie tylko prowadzić do skutecznego 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 

lecz także sprzyjać powstawaniu nowych 

możliwości w zakresie zatrudnienia i 

poprawie jakości życia na obszarach 

wiejskich oraz zachęcać inne kobiety do 

urzeczywistniania własnych projektów; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Poprawka  3 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera k 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

k) uruchomienie potrzebnych środków 

w celu osiągnięcia równości płci przez 

uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 

strategiach politycznych i działaniach, w 

tym przez sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci, jako 

narzędzia włączania zasady równości płci i 

zwalczania dyskryminacji; 

k) uruchomienie środków potrzebnych 

do osiągnięcia równości poprzez 

uwzględnianie w miarę możliwości w 

strategiach politycznych i działaniach 

aspektu płci i sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci jako narzędzi 

realizowania w praktyce zasady równości 

między kobietami i mężczyznami; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Poprawka  4 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera w 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

w) zapewnianie dostępnej 

infrastruktury wysokiej jakości oraz 

wysokiej jakości usług publicznych 

dostępnych dla kobiet i społeczności na 

obszarach wiejskich, a także inwestowanie 

w ich rozwój i utrzymanie; 

w) zapewnianie dostępnej 

infrastruktury wysokiej jakości oraz 

wysokiej jakości usług publicznych i 

prywatnych dostępnych dla kobiet i 

społeczności na obszarach wiejskich, a 

także inwestowanie w ich rozwój i 

utrzymanie; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Poprawka  5 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera ae 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

ae) rozwijanie polityki, usług i 

programów w zakresie zatrudnienia 

mających na celu rozwiązywanie 

problemów kobiet na obszarach wiejskich, 

które często pracują w sektorze 

nieformalnym i mogą doświadczać 

dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie, w tym ze względu na płeć, 

wiek, pochodzenie klasowe czy etniczne, 

wyznanie, niepełnosprawność czy 

tożsamość płciową; udzielanie 

odpowiednio dostosowanej pomocy i 

wsparcia z uwzględnieniem ich potrzeb i 

interesów; 

ae) rozwijanie polityki, usług i 

programów w zakresie zatrudnienia 

mających na celu rozwiązywanie 

problemów kobiet na obszarach wiejskich, 

które mogą pracować w sektorze 

nieformalnym i doświadczać 

dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie, o której mowa w Karcie 

praw podstawowych Unii Europejskiej; 

udzielanie odpowiednio dostosowanej 

pomocy i wsparcia z uwzględnieniem ich 

potrzeb i interesów; 

Or. en 



 

AM\1146819PL.docx  PE616.055v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.2.2018 A8-0022/6 

Poprawka  6 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera af 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

af) opracowanie programów 

zapewniających kobietom i ich rodzinom 

dostęp do powszechnych systemów 

zabezpieczenia społecznego, które miałyby 

wpływ na ich przyszłe emerytury, a tym 

samym zmniejszyłyby zróżnicowanie 

emerytur, które ma charakter 

wieloaspektowy; 

af) opracowanie i wdrożenie środków 

służących zmniejszeniu istniejącego 

zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur 

ze względu na płeć; poświęcenie 

szczególnej uwagi wielowymiarowemu 

charakterowi zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć, który odzwierciedla ogół 

niekorzystnych sytuacji, jakich kobiety 

doświadczają na rynku pracy na 

przestrzeni całego życia, a mianowicie 

różnicę wskaźnika zatrudnienia kobiet i 

mężczyzn, czynniki utrudniające karierę, 

mniejszą liczbę przepracowanych godzin 

oraz zróżnicowanie wynagrodzenia ze 

względu na płeć; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Poprawka  7 

Dubravka Šuica 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

2017/2194(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera aj 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

aj) podkreślenie znaczenia włączenia 

odpowiednich zabezpieczeń do polityk UE 

dotyczących warunków życia i pracy 

kobiet zatrudnionych jako sezonowe 

pracownice rolne, zwłaszcza w zakresie 

konieczności zapewnienia im ochrony 

socjalnej, ubezpieczenia zdrowotnego i 

opieki zdrowotnej; zachęcanie organów 

regionalnych, lokalnych i krajowych oraz 

innych instytucji do gwarantowania 

podstawowych praw człowieka 

pracowników migrujących i sezonowych 

oraz ich rodzin, w szczególności kobiet i 

osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, a także do wspierania ich 

integracji ze społecznością lokalną; 

aj) zwrócenie uwagi na wprowadzenie 

odpowiednich zabezpieczeń dotyczących 

warunków życia i pracy kobiet 

zatrudnionych jako sezonowe pracownice 

rolne; zachęcanie organów regionalnych, 

lokalnych i krajowych oraz innych 

instytucji do gwarantowania praw tych 

kobiet; 

Or. en 

 

 


