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26.2.2018 A8-0022/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže diskriminácia žien sa 

prejavuje aj v prípade žien žijúcich vo 

vidieckom prostredí; keďže väčšina žien vo 

svete žije vo vidieckych oblastiach 

a v dôsledku toho vo väčšej miere 

podliehajú viacerým formám diskriminácie 

na základe veku, triedy, etnickej 

príslušnosti, rasy, zdravotného postihnutia 

a rodovej identity; 

F. keďže diskriminácia žien sa 

prejavuje aj v prípade žien žijúcich vo 

vidieckom prostredí; keďže väčšina žien vo 

svete žije vo vidieckych oblastiach 

a v dôsledku toho vo väčšej miere 

podliehajú viacerým formám 

diskriminácie, ako je vymedzená v Charte 

základných práv Európskej únie; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (a) a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  (a)a podporovať matky, ktoré sú 

podnikateľky vo vidieckych oblastiach, 

keďže čelia špecifickým výzvam; 

zdôrazňuje, že podpora podnikania u 

týchto žien môže predstavovať nielen 

úspešné zosúladenie pracovného a 

súkromného života, ale slúžiť aj ako 

stimul pre vytváranie nových pracovných 

príležitostí a lepšiu kvalitu života vo 

vidieckych oblastiach, a zároveň podnietiť 

ostatné ženy, aby realizovali vlastné 

projekty; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (k) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

k) mobilizovať potrebné zdroje na 

dosiahnutie rovnosti začlenením hľadiska 

rodovej rovnosti do všetkých politík 

a opatrení, a to aj prostredníctvom 

rodového rozpočtovania, ako nástroj na 

začlenenie zásady rovnosti medzi mužmi a 

ženami a boj proti diskriminácii; 

k) mobilizovať potrebné zdroje na 

dosiahnutie rovnosti začlenením hľadiska 

rodovej rovnosti a rodového 

rozpočtovania, tam kde je to možné, do 

politík a opatrení, ako nástroj na realizácie 

zásady rovnosti medzi mužmi a ženami v 

praxi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (w) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

w) poskytovať kvalitnú, dostupnú 

infraštruktúru a verejné služby pre ženy a 

komunity na vidieku a investovať do ich 

vývoja a údržby; 

w) poskytovať kvalitnú, dostupnú 

infraštruktúru a verejné a súkromné služby 

pre ženy a komunity na vidieku a 

investovať do ich vývoja a údržby; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (ae) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ae) rozvíjať politiky, služby a 

programy v oblasti zamestnanosti, 

zameraných na riešenie ťažkých situácií 

žien na vidieku, ktoré často pracujú v 

neformálnom sektore a ktoré sa môžu 

stretávať s viacnásobnými formami 

prierezovej diskriminácie na základe 

pohlavia, veku, triedy, etnického pôvodu, 

zdravotného postihnutia alebo rodovej 

identity; poskytovať pomoc a podporu 

prispôsobenú ich potrebám a záujmom; 

ae) rozvíjať politiky, služby a 

programy v oblasti zamestnanosti 

zamerané na riešenie situácie žien na 

vidieku, ktoré môžu pracovať v 

neformálnom sektore a 

čeliť viacnásobným formám 

diskriminácie, ako je vymedzená v Charte 

základných práv Európskej únie; 

poskytovať pomoc a podporu prispôsobenú 

ich potrebám a záujmom; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (af) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

af) zaviesť programy, ktoré by 

zabezpečili, aby ženy a ich rodiny mohli 

mať prístup k univerzálnym systémom 

sociálnej ochrany, ktoré majú vplyv na ich 

budúcu dôchodkovú situáciu, a tým znížiť 

rozdiel v dôchodkoch, ktorý je svojou 

podstatou mnohotvárny; 

af) stanoviť a vykonávať opatrenia na 

zníženie existujúcich rozdielov v 

odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov; 

venovať osobitnú pozornosť 

mnohorozmernému charakteru rozdielov 

v dôchodkoch žien a mužov, ktorý odráža 

kumulatívne znevýhodnenia, ktorým ženy 

čelia na trhu práce počas celého života, 

ako sú rozdiely v zamestnanosti, 

prerušenie kariéry a nižší počet 

odpracovaných hodín, ako aj rozdiely v 

odmeňovaní žien a mužov; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Dubravka Šuica 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

2017/2194(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (aj) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

aj) zdôrazniť význam začlenenia záruk 

do politík EÚ týkajúcich sa životných a 

pracovných podmienok žien najímaných 

ako sezónnych pracovníčok v 

poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o 

potrebu ich sociálnej ochrany, 

zdravotného poistenia a zdravotnej 

starostlivosti; povzbudiť regionálne, 

miestne a vnútroštátne orgány a ostatné 

inštitúcie k tomu, aby zaručili základné 

ľudské práva migrantov a sezónnych 

pracovníkov a ich rodín, najmä žien a 

konkrétne zraniteľných ľudí, a aby 

podporovali ich začlenenie do miestneho 

spoločenstva; 

aj) zdôrazniť význam začlenenia záruk 

týkajúcich sa životných a pracovných 

podmienok žien najímaných ako 

sezónnych pracovníčok v 

poľnohospodárstve; povzbudiť regionálne, 

miestne a vnútroštátne orgány a ostatné 

inštitúcie k tomu, aby zaručili ich práva; 

Or. en 

 

 


