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26.2.2018 A8-0022/1 

Tarkistus  1 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että naisten kärsimä syrjintä 

vaikuttaa myös maaseudun naisiin; toteaa, 

että enemmistö maailman naisista asuu 

maaseutualueilla ja on sen vuoksi alttiimpi 

ikään, yhteiskuntaluokkaan, etniseen 

alkuperään, rotuun, vammaisuuteen ja 

sukupuoli-identiteettiin perustuville 
moninaisille syrjinnän muodoille; 

F. toteaa, että naisten kärsimä syrjintä 

vaikuttaa myös maaseudun naisiin; toteaa, 

että enemmistö maailman naisista asuu 

maaseutualueilla ja on sen vuoksi alttiimpi 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tarkoitetuille moninaisille syrjinnän 

muodoille; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Tarkistus  2 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – (a) a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (a) a tukee äitejä, jotka toimivat 

yrittäjinä maaseudulla, koska heidän on 

vastattava erityisiin haasteisiin; korostaa, 

että yrittäjyyden edistäminen näiden 

naisten keskuudessa voi paitsi parantaa 

työn ja yksityiselämän onnistunutta 

yhteensovittamista myös luoda uusia 

työmahdollisuuksia ja parantaa 

elämänlaatua maaseutualueilla sekä 

kannustaa muita naisia toteuttamaan 

omia hankkeitaan; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Tarkistus  3 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – k alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(k) ottaa käyttöön tarvittavat resurssit, 

joilla tasa-arvo saavutetaan 

valtavirtaistamalla sukupuolinäkökohdat 

kaikkiin toimintapolitiikkoihin ja toimiin 

myös hyödyntämällä sukupuolitietoista 

budjetointia naisten ja miesten tasa-arvon 

periaatteen integroimisen ja syrjinnän 

torjumisen välineenä; 

(k) ottaa käyttöön tarvittavat resurssit, 

joilla tasa-arvo saavutetaan noudattamalla 

toimintapolitiikkoissa ja toimissa 

mahdollisuuksien mukaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 

ja sukupuolitietoista budjetointia 

välineinä, joiden avulla naisten ja miesten 

tasa-arvon periaate toteutetaan 

käytännössä; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Tarkistus  4 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – w alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(w) tarjoaa korkealaatuisen ja 

esteettömän infrastruktuurin ja julkisia 

palveluja maaseudun naisille ja yhteisöille 

ja investoi niiden kehittämiseen ja 

ylläpitoon; 

(w) tarjoaa korkealaatuisen ja 

esteettömän infrastruktuurin ja julkisia ja 

yksityisiä palveluja maaseudun naisille ja 

yhteisöille ja investoi niiden kehittämiseen 

ja ylläpitoon; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Tarkistus  5 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – ae alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(ae) kehittää työllistämistoimia, 

palveluja ja ohjelmia, jolla puututaan 

maaseudun naisten epävarmaan 

tilanteeseen, koska he työskentelevät usein 

epävirallisella sektorilla ja heihin voi 

kohdistua moniperusteista syrjintää 

sukupuolen, iän, yhteiskuntaluokan, 

etnisen alkuperän, vammaisuuden tai 

sukupuoli-identiteetin perusteella; tarjoaa 

heidän tarpeitaan ja etujaan varten 

räätälöityä apua ja tukea; 

(ae) kehittää työllistämistoimia, 

palveluja ja ohjelmia, joilla puututaan 

maaseudun naisten epävarmaan 

tilanteeseen, koska he saattavat 

työskennellä epävirallisella sektorilla ja 

heihin voi kohdistua Euroopan unionin 

peruskirjassa tarkoitettua moniperusteista 

syrjintää; tarjoaa heidän tarpeitaan ja 

etujaan varten räätälöityä apua ja tukea; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Tarkistus  6 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – af alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(af) perustaa tukiohjelmia, joilla 

varmistetaan, että naisilla ja heidän 

perheillään on mahdollisuus käyttää 

kaikkien saatavilla olevia 

sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka vaikuttavat 

heidän tulevaan eläkkeeseensä ja 

kaventavat tällä tavoin eläkekuilua, joka 

on luonteeltaan moniulotteinen; 

(af) laatii ja toteuttaa toimenpiteitä 

nykyisten sukupuolten välisten palkka- ja 

eläke-erojen pienentämiseksi; kiinnittää 

erityistä huomiota sukupuolten välisten 

eläke-erojen monitahoiseen luonteeseen, 

koska se kuvastaa naisiin työmarkkinoilla 

koko heidän elämänsä aikana kohdistuvia 

kumulatiivisia haittoja, joita ovat 

erityisesti sukupuolten välinen 

työllisyysero, työuran katkokset ja 

pienempi tehtyjen työtuntien määrä sekä 

sukupuolten välinen palkkaero; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Tarkistus  7 

Dubravka Šuica 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten 

2017/2194(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – aj alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(aj) korostaa, että on tärkeää sisällyttää 

maatalouden kausityöntekijöiksi 

palkattujen naisten elin- ja työoloja 

koskeviin EU: n toimintapolitiikkoihin 

erityisesti sosiaalista suojelua, 

sairausvakuutusta ja terveydenhoitoa 

koskevat takeet; kannustaa alueellisia, 

paikallisia ja kansallisia viranomaisia ja 

muita instituutioita takaamaan 

maahanmuuttajien ja kausityöntekijöiden 

ja heidän perheidensä ja erityisesti naisten 

ja haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden perusihmisoikeudet ja 

edistämään heidän kotoutumistaan 

paikallisyhteisöön; 

(aj) korostaa, että on tärkeää sisällyttää 

toimiin maatalouden kausityöntekijöiksi 

palkattujen naisten elin- ja työoloja 

koskevat takeet; kannustaa alueellisia, 

paikallisia ja kansallisia viranomaisia ja 

muita instituutioita takaamaan heidän 

oikeutensa; 

Or. en 

 

 


