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26.2.2018 A8-0022/1 

Ändringsförslag  1 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Diskrimineringen av kvinnor 

drabbar även kvinnor på landsbygden. 

Huvuddelen av världens kvinnor lever på 

landsbygden och är därför mer utsatta för 

flerfaldig diskriminering på grund av 

ålder, klass, etnicitet, ras, 

funktionsnedsättning och könsidentitet. 

F. Diskrimineringen av kvinnor 

drabbar även kvinnor på landsbygden. 

Huvuddelen av världens kvinnor lever på 

landsbygden och är därför mer utsatta för 

flerfaldig diskriminering enligt 

definitionen i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Ändringsförslag  2 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  aa) att stödja mödrar som är 

entreprenörer på landsbygden eftersom de 

ställs inför särskilda utmaningar; 

främjande av entreprenörskap bland 

dessa kvinnor kan leda till både en god 

balans mellan arbete och familjeliv och 

till nya arbetstillfällen och bättre 

livskvalitet på landsbygden samt 

uppmuntra andra kvinnor att förverkliga 

sina projekt, 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Ändringsförslag  3 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led k 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

k) att mobilisera nödvändiga resurser 

för att uppnå jämställdhet genom att 

integrera jämställdhetsperspektivet i alla 

politiska strategier och åtgärder, inklusive 

genom könsbudgetering, som ett verktyg 

för att integrera principen om jämställdhet 

och motverka diskriminering, 

k) att mobilisera de resurser som krävs 

för att uppnå jämställdhet genom 

jämställdhetsintegrering och 

jämställdhetsbudgetering i alla politiska 

strategier och åtgärder där så är möjligt, 

som verktyg för att förverkliga principen 

om jämställdhet, 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Ändringsförslag  4 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led w 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

w) att tillhandahålla infrastruktur och 

offentliga tjänster som är av hög kvalitet 

och tillgängliga för kvinnor på 

landsbygden och lokalsamhällen och att 

investera i utveckling och underhåll av 

dessa, 

w) att tillhandahålla infrastruktur och 

offentliga och privata tjänster som är av 

hög kvalitet och tillgängliga för kvinnor på 

landsbygden och lokalsamhällen och att 

investera i utveckling och underhåll av 

dessa, 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Ändringsförslag  5 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ae 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ae) att utveckla 

sysselsättningsfrämjande strategier, tjänster 

och program för att komma till rätta med 

den utsatta situationen för 

landsbygdskvinnor, som ofta arbetar inom 

den informella sektorn och riskerar olika 

former av diskriminering på grund av kön, 

ålder, klass, religion, etnicitet, 

funktionsnedsättning eller könsidentitet, 

och att tillhandahålla individanpassat stöd 

för att tillgodose deras behov och intressen, 

ae) att utveckla 

sysselsättningsfrämjande strategier, tjänster 

och program för att komma till rätta med 

situationen för de landsbygdskvinnor som 

arbetar inom den informella sektorn och 

möter olika former av diskriminering 

enligt definitionen i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, och att tillhandahålla 

individanpassat stöd för att tillgodose deras 

behov och intressen, 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Ändringsförslag  6 

Dubravka Šuica 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led af 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

af) att inrätta stödprogram för att 

säkerställa att kvinnor och deras familjer 

har tillgång till allmänna 

socialförsäkringssystem som kan inverka 

på deras framtida pension och därmed 

minska pensionsklyftan, som beror på 

många olika faktorer, 

af) att inrätta och genomföra åtgärder 

för att minska den nuvarande 

löneskillnaden och pensionsklyftan 

mellan kvinnor och män, och att ägna 

särskild uppmärksamhet åt 

pensionsklyftan, som beror på många olika 

faktorer och återspeglar de samlade 

nackdelarna för kvinnor på 

arbetsmarknaden under en livstid, 

nämligen sysselsättningsklyftan, avbrott i 

karriären och färre arbetstimmar samt 

lägre löner, 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Ändringsförslag  7 

 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

EU:s prioriteringar inför det 62: a mötet i FN:s kvinnokommission 

2017/2194(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led aj 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

aj) att understryka betydelsen av att 

inkludera skyddsåtgärder i EU: s politik 

avseende levnads- och arbetsförhållandena 

för kvinnor som är säsongsanställda inom 

jordbruket, särskilt vad gäller 

nödvändigheten av att de får socialt 

skydd, sjukförsäkring samt hälso- och 

sjukvård, och att uppmana regionala, 

lokala och nationella myndigheter samt 

andra institutioner att garantera 

migrerande arbetare och säsongsarbetare 

samt deras familjer, i synnerhet kvinnor 

och utsatta personer, deras 

grundläggande rättigheter, och att främja 

deras integrering i det lokala samhället, 

aj) att understryka betydelsen av att 

inkludera skyddsåtgärder avseende 

levnads- och arbetsförhållandena för 

kvinnor som är säsongsanställda inom 

jordbruket, och att uppmana regionala, 

lokala och nationella myndigheter samt 

andra institutioner att garantera deras 

rättigheter, 

Or. en 

 

 


