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26.2.2018 A8-0022/1 

Ændringsforslag  1 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at den 

forskelsbehandling, som kvinder udsættes 

for, også gælder for kvinder i 

landdistrikterne; der henviser til, at 

størstedelen af verdens kvinder lever i 

landdistrikter og derfor er mere udsatte for 

mange forskellige former for 

diskrimination grundet i alder, klasse, 

etnisk tilhørsforhold, handicap og 

kønsidentitet; 

F. der henviser til, at den 

forskelsbehandling, som kvinder udsættes 

for, også gælder for kvinder i 

landdistrikterne; der henviser til, at 

størstedelen af verdens kvinder lever i 

landdistrikter og derfor er mere udsatte for 

mange forskellige former for 

diskrimination, der er omhandlet i det 

europæiske charter for grundlæggende 

rettigheder; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Ændringsforslag  2 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra a a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  a)a at støtte mødre, der driver 

virksomhed i landdistrikterne, da de står 

over for særlige problemer; understreger, 

at fremme af en iværksætterkultur blandt 

kvinder ikke blot kan muliggøre en 

vellykket forening af arbejds-, familie- og 

privatliv, men også bidrage til at skabe 

nye jobmuligheder og bedre livskvalitet i 

landdistrikterne samt anspore andre 

kvinder til at gennemføre deres egne 

projekter; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Ændringsforslag  3 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra k 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

k) at afsætte de nødvendige ressourcer 

til sikring af ligestillingen ved at integrere 

kønsaspektet i alle politikker og aktioner, 

bl.a. ved hjælp af kønsbudgettering som et 

redskab til at integrere princippet om 

ligestilling mellem kvinder og mænd og 

bekæmpelse af forskelsbehandling; 

k) at afsætte de nødvendige ressourcer 

til sikring af ligestilling ved om muligt at 

integrere kønsaspektet i alle politikker og 

aktioner og anvende kønsbudgettering som 

redskaber til at gennemføre princippet om 

ligestilling mellem kvinder og mænd i 

praksis; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Ændringsforslag  4 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra w 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

w) at tilbyde tilgængelig infrastruktur 

og offentlig service af høj kvalitet for 

kvinder i landdistrikter og lokalsamfund og 

at investere i deres udvikling og 

vedligeholdelse; 

w) at tilbyde tilgængelig infrastruktur 

og offentlig og privat service af høj kvalitet 

for kvinder i landdistrikter og 

lokalsamfund og at investere i deres 

udvikling og vedligeholdelse; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Ændringsforslag  5 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra ae 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

ae) at udvikle 

beskæftigelsesfremmende politikker, 

tjenesteydelser og programmer med 

henblik på at løse den vanskelige situation 

for kvinder i landdistrikterne, der ofte 

arbejder i den uformelle sektor, og ofte 

udsættes for mange former for tværgående 

forskelsbehandling på grundlag af køn, 

alder, handicap, etnicitet, religion eller 

kønsidentitet; at yde skræddersyet bistand 

og støtte til deres behov og interesser; 

ae) at udvikle 

beskæftigelsesfremmende politikker, 

tjenesteydelser og programmer med 

henblik på at løse problemerne for kvinder 

i landdistrikterne, der arbejder i den 

uformelle sektor, og kan opleve mange 

former for forskelsbehandling der er 

omhandlet i det europæiske charter for 

grundlæggende rettigheder; at yde 

skræddersyet bistand og støtte til deres 

behov og interesser; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Ændringsforslag  6 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra af 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

af) at etablere hjælpeprogrammer til 

sikring af, at kvinder og deres familier har 

adgang til de generelle sociale 

sikringssystemer, der kan have en 

indvirkning på deres fremtidige 

pensionsordning og dermed mindske 

pensionsforskellene, som skyldes mange 

forskellige faktorer; 

af) at etablere og gennemføre 

foranstaltninger til at mindske de 

eksisterende kønsbestemte forskelle i løn 

og pension; at lægge særlig vægt på den 

flerdimensionelle karakter af de 

kønsbestemte pensionsforskelle, der er 

resultatet af et samspil mellem alle de 

ugunstige forhold, som kvinder oplever på 

arbejdsmarkedet hele livet igennem, 

nemlig afbrydelser i ansættelsen, 

hindringer i karriereforløbet og færre 

arbejdstimer samt de kønsbestemte 

lønforskelle; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Ændringsforslag  7 

Dubravka Šuica 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

2017/2194(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 - litra aj 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

aj) at understrege betydningen af at 

indarbejde beskyttelsesforanstaltninger i 

EU's politikker om leve- og 

arbejdsvilkårene for kvindelige 

sæsonarbejdere i landbruget, navnlig 

nødvendigheden af at de sikres 

socialsikring, sygeforsikring og 

sundhedspleje; at tilskynde regionale, 

lokale og regionale myndigheder og andre 

institutioner til at garantere migranters og 

sæsonarbejderes samt deres familiers 

grundlæggende rettigheder, navnlig 

kvinder og udsatte personer, og at fremme 

deres integration i lokalsamfundet; 

aj) at understrege betydningen af at 

indarbejde garantier med hensyn til leve- 

og arbejdsvilkår for kvindelige 

sæsonarbejdere i landbruget; at tilskynde 

regionale, lokale og regionale myndigheder 

og andre institutioner til at garantere deres 

rettigheder 

Or. en 

 

 


