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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 1
Led 5 a (nyt)

- der henviser til direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i 
landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse 
med graviditet og barsel1,

Or. el

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 2
Led 5 b (nyt)

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 

                                               
1 ΕFT L 359af  19.12.1986, s. 56.
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kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv1,

Or. el

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 3
Led 5 c (nyt)

- der henviser til Rådets forordning nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af 
generelle bestemmelser for strukturfondene2,

Or. el

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 4
Led 5 d (nyt)

- der henviser til Rådets resolution af 2. december 1996 om integrering af princippet 
om lige muligheder for mænd og kvinder i de europæiske strukturfonde3,

Or. el

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 5
Led 5 e (nyt)

- der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om målsætningen om ligestilling af 
mænd og kvinder ved anvendelse af strukturfondene4,

Or. el

                                               
1 ΕUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
2 ΕFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
3 EFT C 386 af 20.12.1996, s. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 6
Punkt A

A. der henviser til, at i det europæiske perspektiv behandles spørgsmål om 
landdistrikterne1 via den fælles landsbrugspolitik, at dette forslag til beslutning drejer 
sig om den fælles landbrugspolitiks anden søjle, dvs. udvikling af landdistrikter, men 
at der også skal tages hensyn til social- og arbejdsmarkedspolitikker samt økonomiske 
politikker,

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Ændringsforslag 7
Punkt A a (nyt)

Aa. der henviser til, at der i betragtning af, at ELFUL teoretisk set er det mest 
hensigtsmæssige instrument til forbedring af lige muligheder for kvinder i 
landdistrikterne, ikke er taget seriøst højde for at integrere kønsaspektet i Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL),

Or. en

                                               
1 Denne definition af landdistrikter blev anvendt i forbindelse med Rådets afgørelse 2006/144/EF. 
Kommissionen har konsekvent anvendt OECD's metodologi. Denne er baseret på befolkningstætheden (OECD, 
Creating rural indicators for shaping territorial policy, Paris, 1994). Den er baseret på en fremgangsmåde i to 
trin: Først identificeres lokale enheder (f.eks. kommuner) som landdistrikter, hvis deres befolkningstæthed er 
lavere end 150 indbyggere pr. kvadratkilometer. Derefter klassificeres regioner (f.eks. NUTS 3 eller NUTS 2) i 
en af tre kategorier:

 Predominantly rural (PR - overvejende landdistrikter): hvis mere end 50 % af befolkningen i regionen 
bor i landkommuner (med mindre end 150 indbyggere/km2)

 Intermediate Region (IR - mellemliggende region): hvis mellem 15 % og 50 % af befolkningen i 
regionen bor i landkommuner

 Predominantly Urban region (PU - overvejende byområder): hvis mindre end 15 % af regionens 
befolkning bor i landkommuner. 

De 1284 NUTS III-regioner i EU-27 er stort set fordelt ligeligt mellem de tre kategorier af landligt og bymæssigt 
prægede områder. Kommissionen arbejder for øjeblikket på alternative definitioner, som bedre afspejler 
forskelligartetheden af markant landligt prægede områder, herunder bynære områder. 
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 8
Punkt C

C. der henviser til, at det, hvis landdistrikterne skal gøres mere attraktive, kræver dels 
fremme af en bæredygtig og integreret vækst og skabelse af nye 
beskæftigelsesmuligheder, navnlig for kvinder og unge, dels sociale tjenester og 
sundhedstjenester af høj kvalitet,

Or. fr

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 9
Punkt D

D. der henviser til, at de økonomiske og sociale og arbejdsmarkedsmæssige ændringer, 
som landdistrikterne gennemgår, ikke påvirker alle kvinder på samme måde, idet 
nogle får tilbudt nye muligheder, mens andre stilles over for meget alvorlige 
udfordringer og problemer,

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Ændringsforslag 10
Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at den nuværende situation for Europas landbefolkning styres af to 
indbyrdes modstridende overlevelsesstrategier inden for landbruget, nemlig på den 
ene side små subsistenslandbrug og på den anden side landbrugsbedrifter baseret på 
stordrift med sigte på verdensmarkedet,

Or. en
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 11
Punkt E

E. der henviser til, at Lissabon-målene om skabelse af vækst og fremme af social 
markedsøkonomi kan nås ved at udnytte kvindernes potentiale fuldt ud på 
arbejdsmarkedet, både i landdistrikter og byområder,

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda,

Ændringsforslag 12
Punkt E a (nyt)

Ea. der henviser til, at kvinders arbejdskraft ofte betragtes som en ubegrænset naturlig 
ressource, der skal udnyttes, og som endvidere udsættes for en stadig mere rigid og 
uretfærdig isolering på arbejdsmarkedet,

Or. en

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 13
Punkt F a (nyt)

Fa. der gentager sin vurdering gående ud på, at anvendelsen af direktiv 86/613/EØF om 
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige 
erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige 
erhverv i forbindelse med graviditet og barsel hidtil ikke har været effektiv og heller 
ikke har opfyldt direktivets oprindelige målsætninger, især hvad angår forbedring af 
de medhjælpende ægtefællers status,

Or. el
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 14
Punkt G a (nyt)

Ga. der henviser til, at kun et begrænset antal kvinder er ejere af landbrugsbedrifter -
der er her typisk tale om økonomisk set små bedrifter med lav rentabilitet - og til, at 
langt de fleste kvinder i landdistrikterne arbejder side om side med deres mandlige 
arbejdsfæller (fædre, brødre eller ægtemænd), som er eneejere af den pågældende 
landbrugs- eller kvægbedrift,

Or. es

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 15
Punkt I

I. der henviser til, at landdistrikter kan tilbyde en høj grad af livskvalitet for familier 
med børn og for ældre mennesker, men at de fortsat står over for en lang række 
udfordringer såsom manglende infrastruktur inden for alle niveauer af den almene 
og faglige uddannelse, levering af almennyttige tjenester som tilstrækkelige og 
hensigtsmæssige børnepasningsmuligheder, tjenester i lokalsamfundet, pleje af ældre 
og syge samt pres som følge af den igangværende omstrukturering inden for 
landbruget og miljøproblemer,

Or. fr

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 16
Punkt I

I. der henviser til, at landdistrikter kan tilbyde en høj grad af livskvalitet for familier 
med børn og for ældre mennesker, men at de fortsat står over for en lang række 
udfordringer såsom manglende uddannelsesinfrastruktur, levering af almennyttige 
tjenester som hensigtsmæssige børnepasningsmuligheder, pleje af ældre og syge samt 
pres som følge af den igangværende omstrukturering inden for landbruget samt 
miljøbeskyttelse,

Or. de
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 17
Punkt I

I. der henviser til, at landdistrikter kan tilbyde en høj grad af livskvalitet for familier 
med børn og for ældre mennesker, men at de fortsat står over for en lang række 
udfordringer såsom manglende uddannelsesinfrastruktur og netværk af sociale 
tjenester, f.eks. hensigtsmæssige børnepasningsmuligheder, pleje af ældre, syge og 
handicappede, samt pres som følge af den igangværende omstrukturering inden for 
landbruget og miljøproblemer,

Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 18
Punkt J

J. der henviser til, at kvinders betydelige bidrag til udviklingen af lokalsamfundet ikke i 
tilstrækkelig grad afspejles i deres deltagelse i beslutningsprocesserne,

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Punkt K

K. der henviser til, at det hovedsagelig er kvinder, der melder sig til frivilligt arbejde 
både i og uden for deres familier, som udgør den grundlæggende sammenhængskraft 
i samfundet,

Or. fr
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 20
Punkt K

K. der henviser til, at det hovedsagelig er kvinder, der melder sig til frivilligt arbejde, 
som udgør den grundlæggende sammenhængskraft i samfundet, men som dog mener, 
at staten bør påtage sig de opgaver til sikring af social bæredygtighed, som er 
nødvendige for en fri udvikling af et borgerskab, hvor de samme frister og 
ressourcer gælder for alle uanset køn,

Or. es

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 21
Punkt L a (nyt)

La. der henviser til, at det er meget vigtigt at kæmpe mod kvinders afvandring fra 
landdistrikterne, fordi der i områder, hvor der på mellemlang sigt ikke er 
muligheder for kvinder, ikke er muligheder for nogen overhovedet, eftersom 
befolkningstallet ikke vil kunne opretholdes,

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 22
Punkt M

M. der henviser til, at kombinationen af manglende infrastruktur, jobmuligheder og 
relativt set lavere indkomster medfører en mobil arbejdsstyrke, der forlader de 
ugunstigt stillede landdistrikter og påbegynder en uddannelse og/eller finder arbejde 
i byområder, hvor der kan forventes en højere livskvalitet og flere jobmuligheder; 
der henviser til, at fraflytningen af kvinder i de erhvervsaktive aldersgrupper forsat 
fører til en vis grad af "maskulinisering" af landbefolkningen (tekst udgår),

Or. en
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 23
Punkt M

M. der henviser til, at fraflytningen af kvinder i de erhvervsaktive aldersgrupper fortsat 
fører til en vis grad af "maskulinisering" af landbefolkningen med negative følger for 
livskvaliteten i lokalsamfundene samt for den demografiske udvikling,

Or. de

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 24
Punkt N

N. der henviser til, at (tekst udgår) manglen på lokale offentlige transporttjenester i 
landdistrikterne kan gøre det vanskeligt at varetage daglige og familiemæssige 
opgaver og lægge hindringer i vejen for gennemførelsen af en faglig uddannelse og 
mulighederne for at søge arbejde,

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 25
Punkt N

N. der henviser til, at (tekst udgår) kvinder og mænd i landdistrikter ikke har samme 
transportbehov, og påpeger, at dårlige offentlige transportforbindelser medfører 
social udstødelse, og at de unge hæmmes af manglen på lokale offentlige 
transporttjenester og derfor har færre muligheder for at finde erhvervsuddannelser 
eller arbejde,

Or. en
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 26
Punkt N

N. der henviser til, at især kvinder i landdistrikter bruger megen tid på at køre deres børn 
og andre familiemedlemmer til læge, skole og idrætsaktiviteter, og at (tekst udgår)
manglen på lokale offentlige transporttjenester har negative følger for de unge, idet 
de har færre muligheder for at finde erhvervsuddannelser eller arbejde,

Or. de

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 27
Punkt N a (nyt)

Na. der henviser til, hvor vanskeligt det er at få adgang til informations- og 
kommunikationsteknologier i landdistrikterne, især for kvinder,

Or. es

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 28
Punkt O

O. der henviser til, at landdistrikterne tilbyder gode muligheder i form af vækstpotentiale 
inden for nye sektorer, moderne bekvemmeligheder, håndværk og turisme, som oftest 
bestyres af kvinder og er en vigtig økonomisk faktor for underudviklede, men 
naturskønne områder,

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 29
Punkt P

P. der henviser til, at der bør lægges større vægt på at inddrage kønsaspektet i 
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budgetlægningen med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af programmer til 
udvikling af landdistrikterne og især en mere målrettet anvendelse af midler til 
dækning af kvinders specifikke behov i disse regioner,

Or. fr

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 30
Punkt P a (nyt)

Pa. der understreger, at fjernelsen af uligheder og fremme af lige muligheder for mænd 
og kvinder er hovedmålsætningen for Rådets forordning nr. 1260/1999 om 
vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, især hvad angår Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL),

Or. el

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 31
Punkt 1

1. er overbevist om, at integration af kønsaspektet i landdistrikterne er en central strategi 
ikke blot for fremme af lige muligheder for kvinder og mænd, men også for 
økonomisk vækst og en økologisk bæredygtig udvikling i landdistrikterne; 
understreger, hvor vigtigt det er at medtage integrering af kønsaspektet i ELFUL;

Or. en

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 32
Punkt 2

2. opfordrer Kommissionen til at forbedre de statistiske data og oplysninger om dette 
fænomen og til at undersøge mønstrene og de vigtigste årsager til og følger af 
udflytningen fra landdistrikterne i EU; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle 
strategier rettet mod at bremse især højtuddannede kvinders udflytning fra 
landdistrikterne;
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Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 33
Punkt 3

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 34
Punkt 3

3. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med de lokale myndigheder at skabe 
incitamenter for kvinders deltagelse i arbejdsstyrken med henblik på at løse problemet 
med fattigdom og social udstødelse i landdistrikterne; bemærker, at fattigdom er et 
udbredt fænomen i landdistrikterne, navnlig i de nye medlemsstater, og at det er 
nødvendigt at tage hensyn til dette problem ved revisionen af den fælles 
landbrugspolitik;

Or. pt

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 35
Punkt 3

3. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med de lokale myndigheder og 
virksomhederne at skabe incitamenter for kvinders deltagelse i arbejdsstyrken, især
ved at eliminere de former for forskelsbehandling, som kvinder kan blive udsat for 
på arbejdsmarkedet, med henblik på at løse problemet med fattigdom og social 
udstødelse i landdistrikterne; bemærker, at fattigdom er et udbredt fænomen i 
landdistrikterne, navnlig i de nye medlemsstater;

Or. fr
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Ændringsforslag af Esther De Lange

Ændringsforslag 36
Punkt 3 a (nyt)

3a. opfordrer medlemsstaterne til at indføre passende foranstaltninger for selvstændige 
kvindelige erhvervsdrivende med hensyn til barsels- og sygeorlov;

Or. nl

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 37
Punkt 4

4. opfordrer Kommissionen til at udarbejde statistikker over fattigdom og social 
udstødelse, der ikke bare er opdelt efter køn og alder, men også efter 
byområder/landdistrikter; anmoder ligeledes om, at der foretages undersøgelser af 
kønsrelaterede spørgsmål i landdistrikterne;

Or. es

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 38
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til at støtte overgangen fra landbrugsbaserede landdistrikter 
til landdistrikter baseret på en bredere vifte af økonomiske aktiviteter og samtidig 
opretholde den nødvendige støtte til bevarelse af familiebedrifter, hvilket vil kræve 
en mere retfærdig fælles landbrugspolitik; 

Or. pt

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 39
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til at støtte (tekst udgår) landbrugsbaserede aktiviteter 
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såvel som landdistrikter baseret på en bredere vifte af økonomiske aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 40
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til at støtte (tekst udgår) landbrugsbaserede landdistrikter 
og infrastrukturforbedringer i disse områder;

Or. pl

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 41
Punkt 5 a (nyt)

5a. påpeger, at adgangen til offentlige tjenester og social infrastruktur bliver mere og 
mere problematisk i landdistrikterne, og at lukning af banker, postkontorer, skoler, 
hospitaler og sundhedstjenester indvirker på vitaliteten i et samfund og dets 
borgeres sundhed og velfærd;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 42
Punkt 5 b (nyt)

5b. opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at sikre passende lokale 
transportmuligheder, hvilket er af stor betydning for velfærden i samfundene i 
landdistrikterne og især for kvinderne, som ofte løber en større risiko for at føle sig 
isoleret; understreger, at dyre og ikke særlig hyppige transportforbindelser medfører 
afsondring fra sociale samt sundheds-, velfærds-, uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssige faciliteter og somme tider sætter den personlige sikkerhed på 
spil; 

Or. en
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 43
Punkt 6

6. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre politikker til forbedring af de generelle 
levevilkår for kvinder i landdistrikterne og til at sikre landdistrikternes fremtid ved at 
tilbyde forskellige, lokalt tilgængelige tjenester (tekst udgår), dvs. postvæsen, 
tjenester inden for bredbånd og nye anvendte teknologier, kultur- og sportscentre, 
brandvæsen og almene offentlige tjenester;

Or. fr

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 44
Punkt 6

6. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre politikker til forbedring af de generelle 
levevilkår for kvinder i landdistrikterne med særlig vægt på handicappede kvinder, 
kvinder, som er ofre for kønsrelateret vold, indvandrerkvinder, kvinder tilhørende 
etniske mindretal og kvinder, der udsættes for forskellige former for 
forskelsbehandling, og til at sikre landdistrikternes fremtid ved at tilbyde forskellige 
tjenester der, dvs. postvæsen, bredbåndstjenester, kultur- og sportscentre, brandvæsen 
og almene offentlige tjenester;

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 45
Punkt 7

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kvinders iværksætterånd, 
yde støtte til erhvervsnetværk for kvinder, vejlednings-/coachingmodeller eller 
alliancer af kvindelige iværksættere og designinitiativer, der er beregnet på at forbedre 
kvinders iværksætterånd, færdigheder og evner i landdistrikterne;

Or. en



PE398.536v01-00 16/25 AM\698902DA.doc

DA

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 46
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til på det finansielle plan at øge 
innovative foranstaltninger for kvinder i landdistrikterne; opfordrer endvidere 
Kommissionen til som led i Leader at iværksætte netværksprojekter med henblik på 
at udveksle erfaringer og bedste praksis;

Or. en

Ændringsforslag af Esther De Lange

Ændringsforslag 47
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage hensyn til den betydelige 
gruppe - almindeligvis kvindelige - medhjælpende partnere inden for landbruget, 
som i mange medlemsstater ikke har nogen retlig status, hvilket medfører specifikke 
økonomiske og juridiske problemer med hensyn til ret til barsels- og sygeorlov, 
erhvervelse af pensionsrettigheder og adgang til social sikring samt forskellige 
problemer i forbindelse med skilsmisse;

Or. nl

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 48
Punkt 7 a (nyt)

7a. henstiller til medlemsstaterne at indføre retten til medejerskab som juridisk begreb 
for dermed fuldt ud at anerkende kvinders rettigheder i landbrugssektoren, den 
dertil knyttede beskyttelse i form af social sikring samt deres arbejdsindsats;

Or. es
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 49
Punkt 8

8. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende og på passende vis belønne frivilligt og
ulønnet (tekst udgår) arbejde;

Or. pl

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 50
Punkt 8

8. opfordrer medlemsstaterne til at yde ideologisk og økonomisk støtte til ulønnet og 
velgørende arbejde; fremhæver det vigtige sociale arbejde, der i den forbindelse 
udføres af kvindesammenslutninger; slår dog til lyd for en strukturel ændring, 
således at kvinder i højere grad kan få adgang til aktiv lønnet beskæftigelse;

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 51
Punkt 8

8. opfordrer - på baggrund af den kendsgerning, at ledigheden i landdistrikterne først 
og fremmest rammer kvinder - medlemsstaterne til inden for strukturfondenes 
rammer at fremme kvalitetsbeskæftigelse, iværksætterånd blandt kvinder og en 
kultur baseret på andelstanken; mener, at medlemsstaterne bør yde ideologisk (tekst 
udgår) støtte til ulønnet eller velgørende arbejde;

Or. en
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 52
Punkt 8 a (nyt)

8a. anmoder EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder om at sikre, at deres indsats for at udvikle landdistrikterne kommer til 
at omfatte foranstaltninger med sigte på at forbedre undervisnings- og 
uddannelsesniveauet for kvinder, herunder især foranstaltninger, der fremmer 
deres inddragelse på arbejdsmarkedet og i de styrende organer i virksomheder og 
foreninger, og som begunstiger kvinders arbejde i landdistrikterne;

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 53
Punkt 8 a (nyt)

8a. påpeger, at kvinder i landdistrikter relativt set i højere grad rammes af skjult 
arbejdsløshed end mænd på grund af de traditionelle rollemodeller og det ringe 
udbud af nødvendig infrastruktur, f.eks. børnepasningsfaciliteter, som gør sig 
gældende i mange områder;

Or. en

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 54
Punkt 9

9. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med regionale myndigheder at tilskynde til 
oprettelsen af regionale ressourcecentre for kvinder (tekst udgår), navnlig kvinder 
mellem 25 og 60 år, som er ramt af arbejdsløshed, og yde dem støtte til selv at etablere 
virksomheder eller etablere tjenester i deres egne lokalsamfund gennem vejledning og 
behovsanalyse på græsrodsniveau;

Or. de

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
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Orozco

Ændringsforslag 55
Punkt 9 a (nyt)

9a. opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder til at lette adgangen til informations- og kommunikationsteknologier i 
landdistrikterne og fremme lige muligheder på dette område ved hjælp af politikker 
og aktiviteter med sigte på kvinder i landdistrikterne;

Or. es

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 56
Punkt 10

10. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de almene og faglige uddannelsesfaciliteter 
og fremme udviklingen af netværk af sociale tjenester med henblik på pasning af 
børn og pleje af ældre, syge og handicappede for dermed at give mænd og kvinder i 
landdistrikterne mulighed for at forene arbejds-, familie- og privatliv; anmoder dem 
ligeledes om at forbedre sundhedstjenesterne, navnlig adgangen til primær 
sundhedspleje; opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgangen til paramedicinske 
tjenester i landdistrikterne;

Or. es

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 57
Punkt 10

10. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de almene og faglige uddannelsesfaciliteter 
samt børnepasningsinfrastrukturerne, plejen af ældre og handicappede og 
sundhedstjenesterne, navnlig adgangen til primær sundhedspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre adgangen til paramedicinske tjenester og 
vagtlægeordninger i landdistrikterne;

Or. de
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 58
Punkt 10

10. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de almene og faglige uddannelsesfaciliteter 
samt børnepasningsinfrastrukturerne, plejen af ældre og handicappede og 
sundhedstjenesterne, navnlig adgangen til primær sundhedspleje; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre adgangen til medicinske tjenester i landdistrikterne;

Or. pl

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 59
Punkt 10

10. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de almene og faglige uddannelsesfaciliteter 
samt børnepasningsinfrastrukturerne, plejen af ældre og handicappede og de tjenester, 
der beskæftiger sig med almen og psykisk sundhed, navnlig adgangen til primær 
sundhedspleje; opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgangen til paramedicinske 
tjenester i landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 60
Punkt 10 a (nyt)

10a. henleder opmærksomheden på, at seksuel vold og/eller vold i hjemmet mod kvinder 
og piger er tabuemner i landdistrikterne, og opfordrer medlemsstaterne til at tage de 
nødvendige forholdsregler for at sikre en bedre beskyttelse af og støtte til ofrene og 
dem, der risikerer at blive ofre, for denne form for vold;

Or. en
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 61
Punkt 11

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afhjælpe manglen på gode 
transportinfrastrukturer i landdistrikterne og til at udvikle positive politikker til 
forbedring af adgangen til transport for alle, især handicappede, idet transport fortsat 
er en faktor, der kan befæste social udstødelse og ulighed i samfundet, som navnlig 
rammer kvinder;

Or. fr

Ændringsforslag af Esther De Lange

Ændringsforslag 62
Punkt 12 a (nyt)

12a. glæder sig i den forbindelse over ESF/Equal-projekterne, som tager sigte på at 
belyse og forbedre kvinders stilling inden for landbruget og i landdistrikterne; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i den sammenhæng at fremme 
sådanne projekter i EU;

Or. nl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 63
Punkt 13

13. opfordrer medlemsstaterne til at støtte og belønne virksomheder, der investerer i 
landdistrikterne og tilbyder beskæftigelse af høj kvalitet til kvinder;

Or. fr
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 64
Punkt 13 a (nyt)

13a. opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder til at støtte projekter med henblik på at fremme og rådgive om 
oprettelse af innovative virksomheder inden for primær landbrugsproduktion i 
landdistrikterne, som på de vigtigste aktivitetsområder kan være med til at skabe nye 
arbejdspladser, der først og fremmest besættes med kvinder, f.eks. ved at anvende 
overskydende eller underudnyttede produkter, tilføre landbrugsprodukter værdi og 
finde afsætningsmuligheder for disse, anvende nye teknologier, bidrage til den 
økonomiske alsidighed i området og tilvejebringe tjenester, som kan gøre det lettere 
at forene arbejde og familieliv;

Or. es

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Ændringsforslag 65
Punkt 13 b (nyt)

13b. opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder til at tilskynde til afholdelse af fora med henblik på udveksling af 
viden samt lignende aktiviteter både på nationalt og internationalt plan, hvor man 
specifikt beskæftiger sig med kvinders situation i landdistrikterne;

Or. es

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 66
Punkt 13 a (nyt)

13a. henviser til den kendsgerning, at kvinder er underrepræsenterede på formelle 
ledende poster i landdistrikterne og regionerne til trods for, at de spiller en 
betydningsfuld rolle i det "uformelle" samfund, hvor kvinder ofte har stor 
indflydelse på det sociale liv i samfundet, idet de bidrager til at skabe social kapital 
ved at lade sig inddrage i uformelle lokale netværk (f.eks. i frivilligt socialt arbejde 
eller i forskellige temarelaterede foreninger);
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Or. en

Ændringsforslag af Esther De Lange

Ændringsforslag 67
Punkt 14

14. opfordrer de relevante nationale, regionale og lokale myndigheder til at tilskynde til 
kvinders deltagelse i lokale aktionsgrupper og i landbrugsorganisationer og til 
udvikling af lokale partnerskaber under Leader samt til at sikre en ligelig 
kønsfordeling i bestyrelserne;

Or. nl

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 68
Punkt 14

14. opfordrer de relevante nationale, regionale og lokale myndigheder til at tilskynde til 
kvinders deltagelse i lokale aktionsgrupper og udvikling af lokale partnerskaber under 
Leader, til at sørge for, at kvinder kan opnå færdigheder og få en faglig uddannelse, 
således at de kan deltage i beslutningsprocessen, samt til at sikre en ligelig 
kønsfordeling i bestyrelserne;

Or. en

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 69
Punkt 14 a (nyt)

14a. understreger nødvendigheden af i forbindelse med udarbejdelsen af programmer til 
understøttelse af kvinder i landdistrikter at tage hensyn forskellen mellem kvinder, 
der blot lever i landdistrikter, og kvinder, der er beskæftiget i landbrugsbedrifter, 
dvs. kvindelige landbrugere; opfordrer Kommissionen til at indsamle særlige 
statistikker over disse to særskilte kategorier af kvinder i medlemsstaterne;

Or. el
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Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 70
Punkt 14 b (nyt)

14b. beklager den kendsgerning, at Kommissionen ikke har reageret på Parlamentets 
tidligere nævnte beslutning af 3. juli 2003 ved at foretage en gennemgribende 
revision af direktiv 86/613/EØF, selvom Kommissionen selv anerkender, at den 
hidtidige anvendelse af direktivet ikke har været effektiv, og at der kun er gjort 
minimale fremskridt, hvad angår anerkendelse af det arbejde, der udføres af 
medhjælpende ægtefæller til personer, der udøver selvstændig virksomhed eller 
landbrugsaktiviteter i medlemsstaterne, og med hensyn til tilstrækkelig beskyttelse af 
disse medhjælpende ægtefæller; opfordrer atter Kommissionen til at forelægge et 
revideret direktiv inden udgangen af 2008, som vil skaffe medhjælpende hustruer i 
landbrugsbedrifter uafhængige sociale rettigheder og pensionsrettigheder;

Or. el

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 71
Punkt 14 c (nyt)

14c. beklager dybt, at Kommissionen endnu ikke har foretaget noget konkret, hvad angår 
opfølgning af Europa-Parlamentets tidligere beslutninger om situationen for de 
medhjælpende ægtefæller til personer, der udøver selvstændig virksomhed, og som 
blandt andet krævede følgende:

- pligt til at registrere medhjælpende ægtefæller, så de ikke længere er usynlige 
arbejdere;

- medlemsstaternes forpligtelse til at træffe de konkrete foranstaltninger for at 
sikre, at de deltagende ægtefæller har mulighed for at opnå forsikringsdækning, 
hvad angår sundhedspleje, alderspension, barselsunderstøttelse, vikartjenester og 
invalidepension;

Or. el
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Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 72
Punkt 14 d (nyt)

14d. understreger atter, at kvinder i landdistrikter, selvom fjernelse af ulighederne og 
fremme af lige muligheder er omfattet af de grundlæggende målsætninger for 
strukturfondene, deltager meget lidt i planlægning og udnyttelse af de muligheder, 
som disse fonde giver; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der under proceduren 
for godkendelse af de relevante projekter tages behørigt hensyn til styrkelsen af 
deres rolle, især i lyset af Rådets nye forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 
om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1260/19991, som nu anerkender civilsamfundet og organisationer, der fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, som ligeværdige partnere i forbindelse med 
opfyldelse af fondenes målsætninger;

Or. el

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
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