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26.2.2018 A8-0022/1 

Predlog spremembe  1 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker diskriminacijo žensk čutijo tudi 

ženske s podeželja, saj večina žensk na 

svetu živi na podeželskih območjih in so 

zato bolj izpostavljene več oblikam 

diskriminacije, in sicer na podlagi starosti, 

razreda, etnične pripadnosti, rase, 

invalidnosti in spolne identitete; 

F. ker diskriminacijo žensk čutijo tudi 

ženske s podeželja, ker večina žensk na 

svetu živi na podeželskih območjih in so 

zato bolj izpostavljene več oblikam 

diskriminacije, kot je opredeljena v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Predlog spremembe  2 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (a) a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  (a)a naj podpira matere, ki so 

podjetnice na podeželju, saj se soočajo s 

specifičnimi izzivi; poudarja, da lahko 

spodbujanje podjetništva med temi 

ženskami pripomore ne le k uspešnemu 

usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja, temveč tudi privede do novih 

zaposlitvenih možnosti in dviga kakovosti 

življenja na podeželju ter spodbudi druge 

ženske, da udejanjijo svoje projekte; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Predlog spremembe  3 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (k) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(k) naj zbere sredstva, potrebna, da se 

doseže enakost z vključevanjem načela 

enakosti spolov v vse politike in ukrepe, 

tudi z vključevanjem vidika spola v 

proračun, kar bi služilo kot orodje za 

vključevanje načela enakosti žensk in 

moških ter boj proti diskriminaciji; 

(k) naj zbere sredstva, ki so potrebna, 

da se doseže enakost z vključevanjem 

načela enakosti spolov in vključevanjem 

vidika spola v proračun, kjer je to mogoče, 

v politike in ukrepe kot orodje za izvajanje 

načela enakosti žensk in moških v praksi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Predlog spremembe  4 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (w) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(w) naj zagotovi visokokakovostno in 

dostopno infrastrukturo ter javne storitve 

za podeželske ženske in skupnosti ter vlaga 

v njihov razvoj in vzdrževanje; 

(w) naj zagotovi visokokakovostno in 

dostopno infrastrukturo ter javne in 

zasebne storitve za podeželske ženske in 

skupnosti ter vlaga v njihov razvoj in 

vzdrževanje; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Predlog spremembe  5 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (ae) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(ae) naj razvija politike zaposlovanja, 

storitve in programe, namenjene reševanju 

negotovih razmer podeželskih žensk, ki 

pogosto delajo v neformalnem sektorju in 

se lahko soočajo z različnimi oblikami 

presečne diskriminacije na podlagi spola, 

starosti, razreda, veroizpovedi, etnične 

pripadnosti, invalidnosti ali spolne 

identitete; naj zagotovi pomoč in podporo, 

prilagojeno njihovim potrebam in 

interesom; 

(ae) naj razvija politike zaposlovanja, 

storitve in programe, namenjene reševanju 

razmer podeželskih žensk, ki lahko delajo 

v neformalnem sektorju in se lahko soočajo 

z različnimi oblikami diskriminacije, kot je 

opredeljena v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah; naj zagotovi pomoč in 

podporo, prilagojeno njihovim potrebam in 

interesom; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Predlog spremembe  6 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (af) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(af) naj vzpostavi programe, da se 

zagotovi dostop žensk in njihovih družin 

do splošnih sistemov socialnega varstva, 

ki vplivajo na njihov položaj po upokojitvi 

in tako zmanjšujejo večplastno razliko v 

pokojninah; 

(af) naj vzpostavi in izvaja ukrepe za 

zmanjšanje obstoječih razlik med spoloma 

v plačah in pokojninah; naj bo zlasti 

pozoren na večplastno naravo razlik med 

spoloma v pokojninah, ki odraža 

kumulativni učinek prikrajšanosti, s 

katerim se soočajo ženske na trgu dela 

skozi vse življenje, namreč razliko v 

zaposlenosti po spolu, ovire na poklicni 

poti, manjše število opravljenih ur ter 

razlike med spoloma v plačah; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.2.2018 A8-0022/7 

Predlog spremembe  7 

Dubravka Šuica 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

2017/2194(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (ai) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(aj) naj poudarja, kako pomembno je 

vključevanje varnostnih ukrepov v politike 

EU na področju življenjskih in delovnih 

razmer žensk, ki so zaposlene kot sezonske 

kmetijske delavke, zlasti kar zadeva 

njihovo potrebo po socialnem varstvu, 

zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni 

oskrbi, in spodbuja regionalne, lokalne in 

nacionalne organe ter druge institucije k 

zagotavljanju temeljnih človekovih pravic 

delavcev migrantov in sezonskih delavcev 

ter njihovih družin, zlasti žensk in 

ranljivih oseb, obenem pa naj krepi 

njihovo vključevanje v lokalno skupnost; 

(aj) naj poudarja, kako pomembno je 

vključevanje varnostnih ukrepov na 

področju življenjskih in delovnih razmer 

žensk, ki so zaposlene kot sezonske 

kmetijske delavke in spodbuja regionalne, 

lokalne in nacionalne organe ter druge 

institucije k zagotavljanju njihovih pravic; 

Or. en 

 

 


