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26.2.2018 A8-0022/1 

Amendamentul  1 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât discriminarea cu care se 

confruntă femeile afectează, de asemenea, 

femeile din mediul rural; întrucât cea mai 

mare parte a femeilor din lume trăiesc în 

zone rurale și sunt, prin urmare, mai 

expuse la forme multiple de discriminare 

pe criterii de vârstă, statut social, etnie, 

rasă, dizabilitate sau identitate de gen; 

F. întrucât discriminarea cu care se 

confruntă femeile afectează, de asemenea, 

femeile din mediul rural; întrucât cea mai 

mare parte a femeilor din lume trăiesc în 

zone rurale și sunt, prin urmare, mai 

expuse la forme multiple de discriminare, 

prevăzute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Amendamentul  2 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera aa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (aa) să sprijine mamele antreprenoare 

din zonele rurale, deoarece acestea se 

confruntă cu provocări specifice; 

subliniază faptul că stimularea spiritului 

de antreprenoriat în rândul acestei 

categorii poate nu numai să exemplifice 

reconcilierea cu succes a vieții 

profesionale cu viața de familie, dar și să 

contribuie la stimularea unor noi 

oportunități de angajare și la o mai bună 

calitate a vieții în zonele rurale și să 

încurajeze alte femei să-și concretizeze 

propriile proiecte; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Amendamentul  3 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera k 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(k) să mobilizeze resursele necesare 

pentru a realiza egalitatea de gen, integrând 

perspectiva de gen în toate politicile și 

acțiunile sale, inclusiv în buget, ca 

instrument pentru integrarea principiului 

egalității de șanse între femei și bărbați, și 

combaterea discriminării; 

(k) să mobilizeze resursele necesare 

pentru a realiza egalitatea de gen, integrând 

perspectiva de gen inclusiv în buget, unde 

este posibil, în politici și măsuri, ca 

instrument pentru aplicarea principiului 

egalității de șanse între femei și bărbați; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Amendamentul  4 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera w 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(w) să asigure o infrastructură și servicii 

publice accesibile de înaltă calitate pentru 

femeile și comunitățile din zonele rurale și 

să investească în dezvoltarea și întreținerea 

acestora; 

(w) să asigure o infrastructură și servicii 

publice și private accesibile de înaltă 

calitate pentru femeile și comunitățile din 

zonele rurale și să investească în 

dezvoltarea și întreținerea acestora; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Amendamentul  5 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ae 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ae) să dezvolte politici de ocupare a 

forței de muncă, servicii și programe care 

să vizeze remedierea situației precare a 

femeilor din mediul rural care lucrează 

adesea în sectorul informal și care se pot 

confrunta cu forme multiple de 

discriminare intersecțională pe criterii de 

sex, vârstă, statut social, religie, etnie, 

dizabilitate sau identitate de gen; să ofere 

asistență și sprijin adaptate nevoilor și 

intereselor acestora; 

(ae) să dezvolte politici de ocupare a 

forței de muncă, servicii și programe care 

să vizeze remedierea situației precare a 

femeilor din mediul rural care lucrează 

uneori în sectorul informal și care se 

confruntă cu forme multiple de 

discriminare așa cum este prevăzută de 

Carta fundamentală a drepturilor a 

Uniunii Europene; să ofere asistență și 

sprijin adaptate nevoilor și intereselor 

acestora; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

26.2.2018 A8-0022/6 

Amendamentul  6 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera af 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(af) să instituie programe prin care să 

se asigure accesul femeilor și al familiilor 

acestora la sisteme universale de protecție 

socială care au un impact asupra situației 

lor viitoare în ceea ce privește pensionarea 

și să reducă astfel decalajele în materie de 

pensie, care sunt pluridimensionale prin 

natura lor; 

(af) să instituie și să pună în aplicare 

măsuri pentru a reduce decalajele de 

remunerare și de pensie între bărbați și 

femei; să acorde o atenție deosebită 

naturii multidimensionale a decalajului 
de pensii între femei și bărbați, care 

reflectă dezavantajele cumulative cu care 

se confruntă femeile pe piața forței de 

muncă pe parcursul vieții lor, și anume în 

privința ocupării forței de muncă, pauzele 

de-a lungul carierei și orele mai puține, 

precum și disparitatea salarială de gen; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Amendamentul  7 

Dubravka Šuica 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

2017/2194(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera aj 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(aj) să sublinieze importanța includerii 

în politicile UE a garanțiilor privind 

condițiile de viață și de muncă ale femeilor 

angajate ca lucrătoare agricole sezoniere, 

în special în ceea ce privește necesitatea 

de a li se oferi acestora protecție socială, 

asigurare de sănătate și asistență 

medicală; să încurajeze autoritățile 

regionale, locale și naționale și alte 

instituții să garanteze drepturile 

fundamentale ale lucrătorilor migranți, 

ale lucrătorilor sezonieri și ale familiilor 

lor, în special ale femeilor și ale 

persoanelor vulnerabile, precum și să 

sprijine integrarea acestora în 

comunitatea locală; 

(aj) să sublinieze importanța includerii 

de garanții privind condițiile de viață și de 

muncă ale femeilor angajate ca lucrătoare 

agricole sezoniere; să încurajeze 

autoritățile regionale, locale și naționale și 

alte instituții să garanteze drepturile lor 

fundamentale ; 

Or. en 

 

 


