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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 1
Позоваване 5 a (ново)

- като взе предвид Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за 
прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи 
дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в 
сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени  
по време на бременност и майчинство1,

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 2
Позоваване 5 б (ново)

- като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности 

                                               
1 ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр.56.
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и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите,1

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 3
Позоваване 5 в (ново)

- като взе предвид Регламент (ЕО) №1260 на Съвета от 21 юли 1999 г. 
относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове2,

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 4
Позоваване 5 г (ново)

- като взе предвид Резолюция на Съвета от 2 декември 1996 г. за равни 
възможности за мъже и жени по Европейските структурни фондове3,

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 5
Позоваване 5 д (ново)

- като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. за използването на 
Европейските структурни фондове за целите на равните възможности на 
мъжете и жените4,

                                               
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
2 ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.
3 ОВ C 386, 20.12.1996 г., стр. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Or. el

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 6
Съображение A

A. като има предвид, че от перспективата на ЕС1 селските райони се обхващат от 
Общата селскостопанска политика (ОСП), като има предвид, че настоящата 
резолюция се отнася до втория стълб на ОСП, т.е. развитието на селските 
райони (заличаване), социалната и икономическата политика обаче също трябва 
да се съобрази,

Or. de

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda,

Изменение 7
Съображение А а (ново)

Аа. като има предвид, че равнопоставеността между половете не е сериозно 
взета под внимание в Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), като се има предвид фактът, че теоретично ЕЗФРСР е 
най-подходящият инструмент за подобряване на равните възможности за 
жените в селскостопанските райони,

Or. en

                                               
1 Тази дефиниция на селските райони е приета в контекста на Решение 2006/144/ЕО. Комисията 
последователно е използвала методологията на ОИСР. Методологията на ОИСР се основава на гъстотата 
на населението (ОИСР, Създаване на селскостопански индикатори за оформяне на териториалната 
политика, Париж 1994 г.). Тя се основава на двустепенен подход: Най-напред местните единици (напр. 
общините) се идентифицират като селски, ако гъстотата на населението им е под 150 жители на 
квадратен километър. След това регионите (например от ниво NUTS 3 или NUTS 2) се класифицират  в 
една от три категории:

 Преобладаващо селски регион (ПС): ако повече от 50% от населението на региона живее в 
селски общини (с по-малко от 150 жители на квадратен километър)

 Смесен регион (СР): ако 15% до 50% от населението живее в селски местни единици
 Преобладаващо градски  регион (ПГ): ако по-малко от 15% от населението на региона  живее в 

селски местни единици
1284-те региона от ниво NUTS 3 в ЕС с 27 държави-членки сравнително равномерно са разделени на тези 
три селско-градски категории. Комисията в момента работи по алтернативна дефниция, която по-добре 
да отразява разнообразието на по-скоро селските райони, като включва крайградските зони. 
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 8
Съображение В

В. като има предвид, че за да се увеличи привлекателността на селските райони 
трябва да се насърчи устойчивият и интегриран растеж и създаването на нови 
възможности за работа, по-специално за жени и млади хора, както и да се 
осигурят качествени социални и здравни услуги,

Or. fr

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 9
Съображение Г

Г. като има пред вид, че икономическите и социалните промени в селските райони 
не засягат всички жени по едни и същ начин, като предлагат нови възможности 
за едни и сериозни предизвикателства и проблеми за други,

Or. de

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda,

Изменение 10
Съображение Г а (ново)

Га. като има предвид, че настоящото положение на селското население на 
Европа се определя от две противоположни селскостопански стратегии за 
оцеляване: от една страна – малки земеделски ферми, служещи за 
препитание, а от друга – предприятия за селскостопанска продукция с 
широк обхват, насочени към световните пазари,

Or. en
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 11
Съображение Д

Д. като има предвид, че целите от Лисабон за генериране на растеж и насърчаване 
на социалната пазарна икономика могат да се постигнат само чрез 
неограниченото използване на значителния потенциал на жените на трудовия 
пазар както в селските, така и в градските райони,

Or. de

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda,

Изменение 12
Съображение Д a (ново)

Да. като има предвид, че трудът на жените често се възприема като 
неизчерпаем природен ресурс и че неравностойното разпределение на пазара 
на труда става все по-строго,

Or. en

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 13
Съображение Еa (ново)

Еа. като има предвид становището си, че досегашното изпълнение на 
Директива 86/613/ЕИО за прилагане принципа на равното третиране на 
мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно
заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на 
самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство, 
досега не е ефективно, нито пък отговаря на първоначалните цели на 
директивата, а именно подобряването на статута на съпругите 
помощници,

Or. el

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
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Martínez-Orozco

Изменение 14
Съображение Жа (ново)

Ж а. като има предвид, че съвсем не са много жените, притежаващи ферми –
обикновено дребни стопански операции с ниска доходност, - като повечето 
жени в селските райони работят заедно с мъжете от тяхното 
обкръжение (бащи, братя или съпрузи), които имат изключителни права на 
собственост върху фермата (земеделско или животновъдно стопанство);

Or. es

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotouhrista

Изменение 15
Съображение И

И. като има предвид, че селските райони могат да предложат високо качество на 
живот за семейства с деца и за възрастни хора, но все още изпитват затруднения 
в редица отношения като липса на инфраструктура за образование и обучение 
на всички степени, предлагане на социални услуги като задоволителни и 
подходящи заведения за отглеждане на деца, комунални услуги, заведения за 
грижи за възрастни и болни лица, и натиск от продължаващото селскостопански 
преструктуриране и съображения, свързани с околната среда,

Or. fr

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 16
Съображение И

И. като има предвид, че селските райони могат да предложат високо качество на 
живот за семейства с деца и за възрастни хора, но все още изпитват затруднения 
в редица отношения като липса на инфраструктура за обучение, предлагане на 
социални услуги като заведения за отглеждане на деца, заведения за грижи за 
възрастни и болни лица, и натиск от продължаващото селскостопанско
преструктуриране и от опазването на околната среда,

Or. de
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Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 17
Съображение И

И. като има предвид, че селските райони могат да предложат високо качество на 
живот за семейства с деца и за възрастни хора, но все още изпитват затруднения 
в редица отношения като липса на инфраструктура за обучение или на мрежи 
за социални услуги като подходящи заведения за отглеждане на деца, заведения 
за грижи за възрастни и болни лица, или за лицата с увреждания, както и 
натиск от продължаващото селскостопанско преструктуриране и съображения, 
свързани с околната среда,

Or. es

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 18
Съображение Й

Й. като има предвид, че същественият принос на жените за местното развитие и 
развитието в общините не е отразен в достатъчна степен в участието им в 
процесите на вземане на решение,

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 19
Съображение K

K. като има предвид, че предимно жени се записват на доброволна работа в и извън 
семейството, която формира основата на фундаменталната последователност 
на живота в обществото,

Or. fr
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Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 20
Съображение К

К. като има предвид, че предимно жени се записват на доброволна работа, която 
формира основата на фундаменталната сплотеност на живота в обществото; 
като има предвид, при все това, че държавата следва да поеме функциите, 
свързани със социалната устойчивост, необходими за свободното развитие 
на гражданско общество, в което спрямо всички се прилагат едни и същи 
срокове и ресурси без оглед на пола;

Or. es

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 21
Съображение Ла (ново)

Ла. като има предвид, че е от съществено значение да се води борба с 
тенденцията жените да напускат селските райони, тъй като там, където 
няма възможности за жените в средносрочен план, няма никакви 
възможности за когото и да било, защото не може да се запази броят на 
населението,

Or. es

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 22
Съображение M

M. като има предвид, че съчетанието от липса на инфраструктура, 
възможности за работа и сравнително по-ниското равнище на заплащане 
води до мобилна работна ръка, която напуска селските райони в 
неблагоприятно положение, за да започне обучение и/или работа в 
градовете, където предполага, че ще има по-високо качество на живот и по-
добри възможности за работа; като има предвид, че миграцията на жени в 
активна възраст продължава да води след себе си "маскулинизиране" на 
селското население, (заличаване)
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Or. en

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 23
Съображение M

M. като има предвид, че миграцията на жени в активна възраст продължава да води 
след себе си "маскулинизиране" на селското население, с отрицателни 
последици за качеството на живот в общините и за демографското развитие,

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 24
Съображение Н

Н. (заличаване); като има предвид, че (заличава се) липсата на местен обществен 
транспорт в селските райони може да наруши изпълняването на 
задълженията в ежедневието и семейния живот и да възпрепятства 
достъпа до професионално обучение и търсенето на работа,

Or. fr

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 25
Съображение Н

Н. като има предвид, че потребностите от транспорт на мъжете и жените 
(заличаване) в селските райони са различни; като има предвид, че 
недостатъчното осигуряване на транспорт поражда социално изключване 
и че младите хора са възпрепятствани от липсата на местен обществен 
транспорт и поради това имат по-малко възможности да намерят професионално 
обучение или работа,

Or. en
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 26
Съображение Н

Н. като има предвид, че жените по-специално в селските райони изразходват много 
време за закарване на децата си или други членове на семейството на лекар, 
училище и спорт, и че младите хора са ощетени от липсата на местен 
обществен транспорт и поради това имат по-малко възможности да намерят 
професионално обучение или работа,

Or. de

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 27
Съображение На (ново)

На. като има предвид, че са по-големи пречките пред достъпа до 
информационни и комуникационни технологии в селските райони, особено 
за жените, 

Or. es

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 28
Съображение O

O. О. като има предвид, че селските райони предлагат реални възможности по 
отношение на потенциала им за растеж в нови сектори и условие за селски 
туризъм, занаятчийски дейности и места за забавление, които в по-голямата 
си част се управляват от жени и са голям икономически фактор за ниско 
развитите, но природно интересните райони,

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 29
Съображение П

П. като има предвид, че трябва да се отдели по-голямо внимание на отпускане 
бюджетни средства за равенство между половете с перспектива към ефективно 
управление на програмите за развитие на селските райони, и особено на по-
голямата насоченост на средствата към специфичните потребности на 
жените в тези региони,

Or. fr

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 30
Съображение П a (ново)

Па. като изтъква, че в рамките на Регламент (ЕО) №1260/1999 за 
структурните фондове, и по-конкретно за Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), премахването на 
неравенствата и насърчаването равнопоставеността между мъжете и 
жените представляват основни цели,

Or. el

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 31
Параграф 1

1. изразява убеждението, че отделянето на внимание на равенството между 
половете в селския сектор е ключова стратегия не само за насърчаването на 
равнопоставеността на жените и мъжете, но също и за икономическия растеж и 
устойчивото, съобразено с околната среда, развитие на селските райони; 
подчертава значението на включването на равнопоставеността между 
половете в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР);

Or. en
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Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 32
Параграф 2

2. призовава Комисията да подобри статистическите данни и информацията по 
отношение на този феномен и да анализира моделите, основните причини и 
последиците от миграцията от селските райони в ЕС; призовава държавите-
членки да разработят стратегии, насочени към намаляване на миграцията на 
жени от селските райони, особено на високообразовани жени;

Or. es

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 33
Параграф 3

заличава се

Or. pl

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 34
Параграф 3

3. призовава държавите-членки, в сътрудничество с органите на местно управление, 
да създадат стимули за участието на жените на пазара на труда с цел справяне с 
проблема за бедността и социалното изключване в селските райони; отбелязва, че 
бедността е широко разпространена в селските общини, по-специално в новите 
държави-членки, което означава, че преразглеждането на ОСП следва да вземе 
предвид този въпрос;

Or. pt
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 35
Параграф 3

3. призовава държавите-членки, в сътрудничество с органите на местно 
управление и предприятията, да създадат стимули за участието на жените на 
пазара на труда, по-конкретно като се изкоренят видовете дискриминация, 
на които те могат да станат жертва на пазара на труда, с цел справяне с 
проблема за бедността и социалното изключване в селските райони;  отбелязва, 
че бедността е широко разпространена в селските общини, по-специално в 
новите държави-членки;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 36
Параграф 3 a (нов)

3а. призовава държавите-членки да приемат подходящи мерки за 
самоосигуряващите се жени с оглед на отпуск по майчинство и болест;

Or. nl

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 37
Параграф 4

4. призовава Комисията да предостави статистики за бедността и социалното 
изключване, разбити не само по полов и възрастов признак, но и според 
признака „градски/селски”; също така се застъпва за провеждането на 
изследвания в селските райони по въпросите, свързани с пола;

Or. es



PE398.536v01-00 14/25 AM\698902BG.doc

BG

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 38
Параграф 5

5. призовава държавите-членки да подкрепят прехода от чисто селскостопански 
селски райони към селски райони на по-широка икономическа база, като в 
същото време поддържат необходимата подкрепа за запазване на 
семейните ферми, които се нуждаят от по-справедлива ОСП;

Or. pt

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 39
Параграф 5

5. призовава държавите-членки да подкрепят дейности на селскостопанска 
основа, както и селски райони на по-широка икономическа база;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 40
Параграф 5

5. призовава държавите-членки да подкрепят (заличаване) чисто 
селскостопанските селски райони със същевременно подобряване на 
инфраструктурата в тях;

Or. pl

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 41
Параграф 5 a (нов)

5a. изтъква, че достъпът до обществени услуги и социална инфраструктура 
става все по-проблематичен в селските райони; затварянето на банки, 
пощенски клонове, училища, болници и здравни служби повлияват на 
жизнеността на общността, на здравето и благосъстоянието на нейното 
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население;

Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 42
Параграф 5 б (нов)

5б. призовава органите на националното, регионалното и местното управление 
да осигурят подходящ местен транспорт, който е от съществено значение 
за благосъстоянието на селските общности и особено за жените, които 
често са изложени на по-голям риск от изолация; подчертава, че скъпият и 
нередовен транспорт води до изолиране от социални, здравни и 
благотворителни, образователни служби и служби по заетостта, а в някои 
случаи излага на риск и личната безопасност;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 43
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да приложат политика за подобряване на общите 
условия на живот на жените в селските райони и да опазят бъдещето на селските 
райони, като предложат достъп до и наличие в тях на услуги , като пощенски 
услуги, широколентови комуникационни услуги и приложни нови технологии, 
културни и спортни центрове, пожарна и общи обществени услуги;

Or. fr

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 44
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да приложат политика за подобряване на общите 
условия на живот на жените в селските райони, обръщайки особено внимание 
на жените с увреждания, жените, които са жертви на сексуално насилие, 
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жените от етнически малцинства и жените, страдащи от различни 
форми на дискриминация, и да опазят бъдещето на селските райони, като 
предложат в тях услуги като пощенски услуги, широколентови комуникационни 
услуги, културни и спортни центрове, пожарна и основни обществени услуги;

Or. es

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 45
Параграф 7

7. призовава Комисията и държавите-членки да насърчат предприемачеството на 
жените, бизнес мрежите за жени, моделите за обучение или сдружения на жени 
предприемачи и специални инициативи, насочени към подобряване на 
предприемаческите нагласи, умения и възможности на жените в селските 
райони;

Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 46
Параграф 7 a (нов)

7a. призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да увеличат 
финансирането за новаторските мерки, насочени към жените в селските 
райони; призовава Комисията да създаде проекти за обмен на опит и най-
добри практики в рамките на мрежата LEADER;

Or. en

Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 47
Параграф 7 a (нов)

7а. призовава държавите-членки и Комисията да вземат предвид 
значителната група от партньори - обикновено жени, помагащи в селското 
стопанство, които в много държави-членки страдат от липса на законен 
статут, което води до специфични финансови и юридически проблеми във 
връзка с правото на отпуск по майчинство и болест, придобиването на 
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пенсионни права и достъпа до социална сигурност, както и в случай на 
развод;

Or. nl

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 48
Параграф 7а (нов)

7а. призовава държавите-членки да подкрепят съсобствеността върху 
имотите като правно понятие, с оглед на пълното признаване на правата 
на жените в селскостопанския отрасъл, съответната защита, що се 
отнася до социалните грижи, както и признаването на техния труд; 

Or. es

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 49
Параграф 8

8. призовава държавите-членки да признават и възнаграждават 
общественополезния труд и работата на почетни длъжности (заличаване);

Or. pl

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 50
Параграф 8

8. призовава държавите-членки да предоставят идеологическа и финансова 
подкрепа за работа на почетни длъжности или доброволни начала; в същия 
контекст подчертава значителната работа в областта на социалното 
дело, извършвана от женски организации; призовава, при все това, за 
промяна в структурите с цел осигуряване на по-голям достъп на жените до 
активна трудова заетост срещу заплащане; 
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Or. es

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 51
Параграф 8

8. призовава държавите-членки – с оглед на факта, че безработицата в 
селските райони засяга главно жените – да насърчават в контекста на 
структурните фондове качествени работни места, предприемачество сред 
жените и кооперативна култура; счита, че държавите-членки (заличаване)
предоставят идеологическа (заличаване) подкрепа за работа на почетни 
длъжности или доброволни начала;

Or. en

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 52
Параграф 8а (нов)

8а. призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и 
местни власти да гарантират, че мерките им за развитие на селските 
райони включват действия, насочени към подобряване на образованието и 
обучението на жените, особено с оглед на тяхната интеграция на пазара 
на труда и включването им в управителните структури на дружества и 
сдружения, както и към насърчаване на трудовата заетост на жените в 
селските райони; 

Or. es

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 53
Параграф 8 a (нов)

8a. изтъква, че жените в селските райони са по-засегнати от скрита 
безработица в сравнение с мъжете, поради традиционните ролеви модели и 
недостатъчното наличие в много области на подходяща инфраструктура 
като например заведения за детски грижи;
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Or. en

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 54
Параграф 9

9. призовава държавите-членки, в сътрудничество с регионалните органи, да 
насърчат създаването на регионални ресурсни центрове за жени, (заличаване)
по-специално безработните от 25-60 годишна възраст, (заличаване) и да и се 
окаже подкрепа по посока на самоосигуряване или на развиване на услуги в 
рамките на техните общности чрез консултации и оценка на потребностите;

Or. de

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 55
Параграф 9а (нов)

9а. призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и 
местни власти да осигурят по-лесен достъп до информационни и 
комуникационни технологии в селските райони и да насърчават равни 
възможности в областта на селското стопанство посредством политики 
и дейности, насочени към жените в селските райони; 

Or. es

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 56
Параграф 10

10. призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и да подкрепят 
развитието на мрежа за социални услуги, свързани с инфраструктурата на 
детските заведения и грижите за възрастните, болните и хората с увреждания, 
като средство за съчетаване на трудовия, семейния и личния живот както 
за мъжете, така и за жените в селските райони;   също така ги призовава 
да подобрят здравните услуги, и по-специално достъпа до спешна медицинска 
помощ; призовава държавите-членки да осигурят условия за парамедицински 
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услуги в селските райони;

Or. es

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 57
Параграф 10

10. призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и 
инфраструктурата на детските заведения, заведенията за грижи за възрастните и 
хората с увреждания, здравните услуги и по-специално подобряване на достъпа 
до спешна медицинска помощ; призовава държавите-членки да осигурят 
условия за парамедицински и спешни медицински услуги в селските райони;

Or. de

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 58
Параграф 10

10. призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и 
инфраструктурата на детските заведения, на заведенията за грижи за 
възрастните и хората с увреждания, здравните услуги и по-специално 
подобряване на достъпа до спешна медицинска помощ; призовава държавите-
членки да осигурят условия за медицински услуги в селските райони;

Or. pl

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 59
Параграф 10

10. призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и 
инфраструктурата на детските заведения, на заведенията за грижи за 
възрастните и хората с увреждания, здравните услуги и услугите за психическо 
здраве, по-специално подобряване на достъпа до спешна медицинска помощ;  
призовава държавите-членки да осигурят условия за парамедицински услуги в 
селските райони;
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Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 60
Параграф 10 a (нов)

10a. обръща внимание на съществуването на силно табу по отношение на 
сексуалното и/или домашно насилие върху жени и момичета в селските 
райони; призовава държавите-членки да вземат подходящи мерки за 
гарантиране на по-добра защита и подкрепа за жертвите или лицата, 
изложени на риск да станат жертви на подобно насилие;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 61
Параграф 11

11. настоятелно приканва държавите-членки да се решат проблемите с липсата на 
добра транспортна инфраструктура в селските райони и да разработят 
положителна политика за подобряване на достъпа до транспорт за всички, и 
най-вече за лицата с увреждания, тъй като транспортът продължава да бъде 
фактор в задълбочаването на социалното изключване и неравенство в 
обществото, засягащ предимно жени;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 62
Параграф 12 a (нов)

12a. приветства в тази връзка проектите на ЕСФ по програмата EQUAL, които 
целят да изтъкнат и подобрят позицията на жените в селското 
стопанство и в селските региони; призовава в тази връзка Комисията и 
държавите-членки да насърчават такива проекти в рамките на 
Европейския съюз;

Or. nl
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 63
Параграф 13

13. призовава държавите-членки да подкрепят и да предоставят компенсации на
предприятията, които инвестират в селските райони и предлагат работни места с 
качествени условия на труд за жени;

Or. fr

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 64
Параграф 13а (нов)

13а. призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и 
местни власти да оказват подкрепа на проекти за подпомагане и 
консултации по отношение на създаването на новаторски предприятия за 
основна селскостопанска продукция в селските райони, като целта е да се 
осигурят нови работни места, които да се заемат предимно от жени в 
основните области на дейността, например чрез употреба на продукти, 
които са в излишък или не се използват пълноценно, като се добавя 
стойност към земеделските продукти и се търси търговски пласмент за 
тях, с използване на нови технологии, стимулиране на регионалната 
икономическа диверсификация и предоставяне на услуги за улесняване 
съчетаването на трудовия и семейния живот;

Or. es

Изменение, внесено от Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell и Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Изменение 65
Параграф 13б (нов)

13б. призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и 
местни власти да окуражават провеждането на форуми за обмен на знания 
или за сходни дейности, както на национално, така и на международно 
равнище, с особено внимание върху положението на жените в селските 
райони; 
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Or. es

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 66
Параграф 13 a (нов)

13a. позовава се на факта, че броят на жените на официални на ръководни 
постове в селата или регионите е много малък, независимо от факта, че 
жените играят важна роля в „неофициалната“ общност, като често 
участват по съществен начин в социалния живот на общността чрез 
влияние върху създаването на социален капитал от своето ангажиране в 
неофициални местни мрежи (например в рамките на доброволен труд за 
общността или различни тематични сдружения);

Or. en

Изменение, внесено от Esther De Lange

Изменение 67
Параграф 14

14. призовава отговорните национални, регионални и местни органи да насърчат 
участието на жените в местни групи за действие, участието в 
селскостопански организации и развитието на местни партньорства по оста 
Leader а също и да гарантират балансирано участие на мъже и жени в 
управителните съвети;;

Or. nl

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Изменение 68
Параграф 14

14. призовава отговорните национални, регионални и местни органи да насърчат 
участието на жените в Местните групи за действие и развитието на местни 
партньорства по оста Leader и да предоставят обучения и възможност за 
придобиване на умения, които позволяват на жените да вземат участие в 
процеса по вземане на решение, а също и да гарантират балансирано участие на 
мъже и жени в управителните съвети;
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Or. en

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 69
Параграф 14 a (нов)

14a. подчертава необходимостта при изготвянето на програми за подкрепа на 
жените в селските райони да се прави разграничение между жените, които 
просто живеят в селски райони, и онези, които са трудово заети в селски 
стопанства, т.е. земеделки и фермерки; приканва Комисията да събере 
конкретни статистически данни за тези две отделни категории жени в 
държавите-членки;

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 70
Параграф 14 б (нов)

14б. изразява съжаление относно факта, че Комисията не се отзова на 
горепосочената резолюция на Парламента от 3 юли 2003 г. и не пристъпи 
към коренно преразглеждане на Директива 86/613/ЕИО, въпреки че самата 
Комисия признава, че досегашното прилагане на тази директива е 
неефективно и че е отбелязан минимален напредък по отношение на 
признаването на труда и адекватната защита на участващите съпруги на 
самоосигуряващи се лица или лица, упражняващи селскостопанска дейност 
в държавите-членки; приканва отново Комисията до края на 2008 г. да 
представи преработена директива, която да предвижда самостоятелни 
социални и пенсионни права за жените помощници в селските стопанства;

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 71
Параграф 14 в (нов)

14в. изразява силното си съжаление, че Комисията продължава да не 
предприема никакви конкретни действия вследствие на предишни 
резолюции на Европейския парламент относно положението на 
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участващите жени на самоосигуряващи се лица, в които се изискваше, 
наред с другото:

- задължителна регистрация на участващите съпруги, за да не 
продължават да бъдат невидима работна ръка;

- задължение за държавите-членки да вземат необходимите мерки, за да 
гарантират, че участващите съпруги имат възможност за осигуряване, що 
се отнася до здравни грижи, пенсиониране, добавки при майчинство, 
осигуряване на заместници и помощи при инвалидност;

Or. el

Изменение, внесено от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Изменение 72
Параграф 14 г (нов)

14г. още веднъж изтъква, че въпреки че премахването на неравенствата и 
насърчаването равнопоставеността между мъжете и жените са сред 
основните цели на структурните фондове, в действителност жените в 
селските райони участват съвсем малко в планирането и използването на 
предлаганите възможности; изисква от Комисията да гарантира, че по 
време на процедурата на одобряване на съответните проекти ще се отдели 
дължимото внимание на засилването на тяхната роля, особено предвид 
новия Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент 
(EO) № 1260/19991, въз основа на разпоредбите на който гражданското 
общество и организациите, насърчаващи равенството между мъжете и 
жените, вече се признават за равноправни партньори за постигане целите 
на фондовете;

Or. el

                                               
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
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