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26.2.2018 A8-0022/1 

Amendement  1 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de soms door 

vrouwen geleden discriminatie ook op het 

platteland voorkomt; overwegende dat de 

meerderheid van de vrouwen in de wereld 

op het platteland woont en daarom een 

groter risico loopt op meervoudige 

discriminatie op grond van leeftijd, klasse, 

etniciteit, ras, handicap en 

genderidentiteit; 

F. overwegende dat de soms door 

vrouwen geleden discriminatie ook op het 

platteland voorkomt; overwegende dat de 

meerderheid van de vrouwen in de wereld 

op het platteland woont en daarom een 

groter risico loopt op meervoudige 

discriminatie, zoals omschreven in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Amendement  2 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (a) bis moeders te ondersteunen die in 

plattelandsgebieden actief zijn als 

ondernemer, omdat zij met bijzondere 

uitdagingen te maken hebben; benadrukt 

dat het bij de bevordering van het 

ondernemerschap onder deze vrouwen 

niet alleen mag gaan om het geslaagd 

combineren van werk en privéleven, maar 

ook om het bevorderen van nieuwe 

arbeidskansen en een betere 

levenskwaliteit in plattelandsgebieden, en 

om het aanmoedigen van andere vrouwen 

om hun eigen project op poten te zetten; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Amendement  3 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter k 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(k) de middelen vrij te maken die nodig 

zijn om gelijkheid te bewerkstelligen door 

gendermainstreaming toe te passen, op alle 

beleidsgebieden en in alle 

beleidsmaatregelen, onder meer door 

middel van genderbudgettering, als 

instrument voor de integratie van het 

beginsel van gelijkheid van vrouwen en 

mannen en de bestrijding van 

discriminatie; 

(k) de middelen vrij te maken die nodig 

zijn om gelijkheid te bewerkstelligen door, 

waar mogelijk, gendermainstreaming en 

genderbudgettering in beleid en 

maatregelen te gebruiken als instrumenten 

om het beginsel van gelijkheid van 

vrouwen en mannen in praktijk te 

brengen; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Amendement  4 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter w 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(w) kwaliteitsvolle en toegankelijke 

infrastructuur en openbare diensten aan te 

bieden voor vrouwen en gemeenschappen 

op het platteland en te investeren in de 

ontwikkeling en het onderhoud ervan; 

(w) kwaliteitsvolle en toegankelijke 

infrastructuur en openbare en particuliere 

diensten aan te bieden voor vrouwen en 

gemeenschappen op het platteland en te 

investeren in de ontwikkeling en het 

onderhoud ervan; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Amendement  5 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter ae 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ae) werkgelegenheidsbeleid, diensten 

en programma's te ontwikkelen om de 

precaire situatie aan te pakken van 

vrouwen op het platteland, die vaak in de 

informele sector werken en te maken 

hebben met meervoudige intersectionele 

discriminatie op grond van geslacht, 

leeftijd, klasse, religie, etnische afkomst, 

handicap of genderidentiteit; hulp op maat 

en ondersteuning te bieden met betrekking 

tot hun behoeften en belangen; 

(ae) werkgelegenheidsbeleid, -diensten 

en -programma's te ontwikkelen om de 

situatie aan te pakken van vrouwen op het 

platteland, die wellicht in de informele 

sector werken en te maken hebben met 

meervoudige discriminatie, zoals 

omschreven in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; hulp 

op maat en ondersteuning te bieden met 

betrekking tot hun behoeften en belangen; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Amendement  6 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter af 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(af) programma's op te zetten om te 

waarborgen dat vrouwen en hun gezinnen 

toegang hebben tot universele 

socialebeschermingsstelsels die van 

invloed kunnen zijn op hun toekomstige 

pensioen en zo de pensioenkloof, die vele 

facetten heeft, kunnen verkleinen; 

(af) maatregelen vast te stellen en uit te 

voeren om de bestaande salaris- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

te verkleinen; bijzondere aandacht te 

besteden aan de vele facetten van de 

pensioenkloof tussen mannen en 

vrouwen, die een afspiegeling is van de 

cumulatieve nadelen waarmee vrouwen 

tijdens hun hele leven op de arbeidsmarkt 

te maken hebben, namelijk de 

werkgelegenheidskloof, 

loopbaanonderbrekingen en minder 

gewerkte uren, alsmede de salariskloof 

ten opzichte van mannen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.2.2018 A8-0022/7 

Amendement  7 

Dubravka Šuica 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen 

2017/2194(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter aj 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(aj) te benadrukken hoe belangrijk het 

is waarborgen op te nemen in het EU-

beleid inzake de levens- en 

arbeidsomstandigheden van vrouwen die 

als seizoenarbeiders in de landbouw 

worden ingezet, met name wat betreft de 

noodzaak van sociale bescherming, 

ziektekostenverzekering en 

gezondheidszorg; regionale, lokale en 

nationale autoriteiten en andere instanties 

aan te moedigen de fundamentele 

mensenrechten van migrerende en 

seizoenarbeiders en hun gezinnen te 

waarborgen, in het bijzonder die van 

vrouwen en kwetsbare personen, en hun 

integratie in de lokale gemeenschap te 

bevorderen; 

(aj) te benadrukken hoe belangrijk het 

is waarborgen op te nemen inzake de 

levens- en arbeidsomstandigheden van 

vrouwen die als seizoenarbeiders in de 

landbouw worden ingezet; regionale, 

lokale en nationale autoriteiten en andere 

instanties aan te moedigen hun rechten te 

waarborgen; 

Or. en 

 

 


