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Raspisani
natječaji za
operaciju 4.1.1.  
Europski dan jednakih plaća
Prosječna satnica za žene u
Europi 16,3 posto je manja nego
za muškarce, pa žene svake
godine efektivno 59 dana
besplatno obavljaju posao
jednake vrijednosti.
Ravnopravnost muškaraca i žena

muškaraca. Danas objavljeni
rezultati savjetovanja Komisije
o ravnopravnosti žena i
muškaraca potvrđuju da
Europljani razliku u plaćama
smatraju najvažnijom
neravnopravnošću koju treba

U Europi postoje zakoni o jednakim plaćama, no države
članice ne provode ih dovoljno na terenu. Prošle je godine
Europska komisija državama članicama uputila
Preporuku o rješavanju problema razlike u plaćama.

jedna je od temeljnih vrijednosti
Europske unije, no 2. studenoga
podsjeća nas da to nije i jedna od
njezinih temeljnih stvarnosti.

Razlike u plaćama između žena i
muškaraca već su i kratkoročno
nepravedne, neopravdane i
neprihvatljive. No dugoročno se
te razlike tijekom ženine karijere
akumuliraju te rezultiraju još
znatnijom razlikom u
mirovinskim primanjima:
mirovine žena u prosjeku su 39
posto manje od mirovina

otkloniti.

U Europi postoje zakoni o
jednakim plaćama, no države
članice ne provode ih dovoljno
na terenu. Prošle je godine
Europska komisija državama
članicama uputila Preporuku o
rješavanju problema razlike u
plaćama. Europska komisija
državama članicama, tijelima
lokalne vlasti i ostalim
dionicima pruža podršku kako bi
im pomogla u mijenjanju
situacije na terenu. No zadnjih je

Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju raspisala je
dva natječaja za provedbu
podmjere 4.1. "Potpora za
ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva" - provedba
operacije 4.1.1.
"Restrukturiranje,
modernizacija i povećanje
konkurentnosti
poljoprivrednih
gospodarstava". Isti su
objavljeni u Narodnim
novinama br. 121/15, od dana
4.11.2015. godine. Jedan
natječaj odnosi se na sektor
svinjogojstva i peradarstva, a
drugi je raspisan za sektor voća
i povrća. Više informacija na
možete pronaći na stranici:
apprrr.hr

godina ostvareno malo ili ništa.
Osim što ženama moramo
zajamčiti jednaku plaću na
tržištu rada, moramo im

omogućiti i pristup tržištu rada u
jednakom trajanju kao i
muškarcima. Kraće vrijeme na

tržištu rada povećava razliku u
mirovinama. To je istodobno
pitanje načina razmišljanja i

prilika.Više informacija možete
pronaći ovdje.

Izbjeglička kriza: Predsjednik Schulz na Lesbosu, otoku pod
pritiskom izbjegličkog vala
Predsjednik Martin Schulz
posjetio je Atenu povodom
prvog preseljenja izbjeglica iz
Grčke u Luksemburgu, u srijedu,
4. studenog. Danas, 5. studenog,
otputovao je na otok Lesbos kako
bi posjetio središte za registraciju
i identifikaciju izbjeglica, gdje se
dnevno prijavi gotovo 2.500
osoba. "Hitno trebamo ojačati
napore za završetak radova na
točkama gdje dolazi najviše
izbjeglica, ali da bi bila
učinkovita, prihvatilišta trebaju
sheme preseljenja u sve države
članice", rekao je Schulz.

"Vidio sam kakav posao obavlja
vlada te intenzivnu predanost
organizacija i nevladinih udruga
koji se bave izbjeglicama i
migrantima", rekao je Martin
Schulz nakon što je u pratnji
premijera Alexisa Tsiprasa
posjetio prihvatilište Moriju, na
Lesbosu, grčkom otoku u
Egejskom moru, koji je zbog
blizine Turske postao važna
polazna točka za izbjeglice.

U srijedu su predsjednik Schulz,
premijer Tsipras, povjerenik za
migracije Dimitris
Avramopoulos i ministar

vanjskih poslova Luksemburga
Jean Asselborn svjedočili prvom
preseljenju izbjeglica iz Grčke u
Luksemburgu, na zračnoj luci u
Ateni."Izbjeglička kriza je prije
svega kriza tih ljudi koji su
stvarno bježe kako bi spasili
svoje živote", rekao je Schulz te
dodao kako sve države članice
moraju objaviti koliko ljudi mogu
primiti u sklopu plana
premještanja izbjeglica.

Bilten je informativnog karakter i ne odražava bezuvjetno zvanični stav Europske unije niti Predstavništva
Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Sadržaj biltena predstavlja isključivo odgovornost Europe Directa
Informacijskog centra Vinkovci.

Ivana Brescakovic
Europe Direct Vinkovci
ivana.brescakovic@vinkovci-edic.eu

Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci
Tel: 032/331067
Fax: 032/331047
Europe Direct Informacijski centar
Vinkovci sufinancira Europska unija

.

