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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, 
σχετικά με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν 
ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της γεωργικής, καθώς και για 
την προστασία της μητρότητας1,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης2,

                                               
1 ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σελ. 56.
2 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σελ. 23.
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης 
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία1,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 για την 
ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία2,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τους στόχους 
της ισότητας ευκαιριών ανδρών και γυναικών κατά τη χρησιμοποίηση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων3,

Or. el

                                               
1 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σελ. 1.
2 EE C 386 της 20.12.1996, σελ. 1.
3 P5_TA(2003)0093.
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Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ευρωπαϊκή σκοπιά, οι αγροτικές περιοχές1 εμπίπτουν 
στο πεδίο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ότι το παρόν ψήφισμα αφορά τον 
δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, ήτοι την αγροτική ανάπτυξη, και ότι πρέπει, ωστόσο, να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν ελήφθη 
σοβαρά υπόψη στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι θεωρητικά το ΕΓΤΑΑ είναι το καταλληλότερο 
μέσο για τη βελτίωση της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές,

Or. en

                                               
1 Ο συγκεκριμένος ορισμός των αγροτικών περιοχών εγκρίθηκε στο πλαίσιο της απόφασης 2006/144/ΕΚ. Η 
Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει με συνέπεια τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ στηρίζεται 
στην πυκνότητα του πληθυσμού (ΟΟΣΑ, Creating rural indicators for shaping territorial policy, Παρίσι, 1994). 
Βασίζεται σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει δύο στάδια. Καταρχάς, οι τοπικές μονάδες (π.χ. δήμοι) 
χαρακτηρίζονται αγροτικές εάν η πυκνότητα του πληθυσμού τους είναι χαμηλότερη από 150 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη συνέχεια, οι περιφέρειες (π.χ. NUTS 3 ή NUTS 2), ταξινομούνται σε μία από τις 
εξής 3 κατηγορίες:

 αγροτική κυρίως περιφέρεια (ΑγρΚΠ): εάν ποσοστό άνω του 50% του πληθυσμού της περιφέρειας
διαβιοί σε αγροτικές κοινότητες (με λιγότερους από 150 κατοίκους/τετραγωνικό χιλιόμετρο)·

 ενδιάμεση περιφέρεια (ΕΠ): εάν ποσοστό από 15% έως 50% του πληθυσμού της περιφέρειας διαβιοί σε 
αγροτικές τοπικές μονάδες·

 αστική κυρίως περιφέρεια (ΑστΚΠ): εάν ποσοστό κάτω του 15% του πληθυσμού της περιφέρειας
διαβιοί σε αγροτικές τοπικές μονάδες.

Οι 1284 περιφέρειες NUTS 3 της ΕΕ των 27 κατανέμονται σε γενικές γραμμές ισομερώς στις τρεις κατηγορίες 
αγροτικών-αστικών περιφερειών. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος εναλλακτικούς ορισμούς που θα 
αντανακλούν καλύτερα την ποικιλομορφία των αγροτικών κυρίως περιοχών, περιλαμβανομένων των 
περιαστικών περιοχών. 
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταστούν ελκυστικότερες οι αγροτικές περιοχές 
απαιτείται η προώθηση της βιώσιμης, ολοκληρωμένης οικονομικής μεγέθυνσης και η 
δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, 
καθώς και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών,

Or. fr

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που υφίστανται οι 
αγροτικές περιοχές δεν επηρεάζουν όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε 
ορισμένες εξ αυτών προσφέρουν ευκαιρίες και σε κάποιες άλλες δημιουργούν πολύ 
σοβαρές προκλήσεις και προβλήματα,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού της 
Ευρώπης καθορίζεται από δύο αντίθετες στρατηγικές επιβίωσης του αγροτικού 
πληθυσμού: από τη μια πλευρά, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυτοσυντήρησης, 
και από την άλλη πλευρά, μεγάλες μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων τα 
οποία προορίζονται για τις παγκόσμιες αγορές,

Or. en
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Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Λισαβόνας για την επίτευξη οικονομικής 
μεγέθυνσης και την προώθηση της οικονομίας της αγοράς με κοινωνικό χαρακτήρα 
μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν αξιοποιηθούν πλήρως οι σημαντικές δυνατότητες των 
γυναικών στην αγορά εργασίας τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές,

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία των γυναικών θεωρείται συχνά ως απεριόριστος 
φυσικός πόρος προς εκμετάλλευση, και ότι, επιπλέον, ο άδικος διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας καθίσταται αυστηρότερος,

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή της οδηγίας 
86/613/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της γεωργικής, 
καθώς και για την προστασία της μητρότητας, δεν έχει υπάρξει αποτελεσματική 
ούτε ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους της οδηγίας, και δη τη βελτίωση του 
καθεστώτος των συζύγων-βοηθών,

Or. el
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μικρός αριθμός γυναικών είναι ιδιοκτήτες 
αγροκτημάτων –συνήθως μικρών οικονομικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλή 
κερδοφορία– και ότι οι περισσότερες γυναίκες στην ύπαιθρο εργάζονται μαζί με 
άντρες της οικογενείας τους (πατέρες, αδελφούς ή συζύγους), οι οποίοι έχουν 
αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στην εκμετάλλευση (γεωργική ή 
κτηνοτροφική)·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να προσφέρουν υψηλή 
ποιότητα ζωής σε οικογένειες με παιδιά και σε ηλικιωμένους αλλά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, όπως η έλλειψη υποδομών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπως επαρκής αριθμός εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών, υπηρεσίες επικούρησης
και φροντίδας ηλικιωμένων ή ασθενών, και η πίεση που δημιουργεί η εν εξελίξει 
γεωργική αναδιάρθρωση καθώς και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες,

Or. fr

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να προσφέρουν υψηλή 
ποιότητα ζωής σε οικογένειες με παιδιά και σε ηλικιωμένους αλλά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, όπως η έλλειψη υποδομών κατάρτισης, 
η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι κατάλληλες εγκαταστάσεις φροντίδας 
παιδιών, ηλικιωμένων ή ασθενών, και η πίεση που δημιουργεί η εν εξελίξει γεωργική 
αναδιάρθρωση καθώς και η περιβαλλοντική προστασία,

Or. de
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να προσφέρουν υψηλή 
ποιότητα ζωής σε οικογένειες με παιδιά και σε ηλικιωμένους αλλά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, όπως η έλλειψη υποδομών κατάρτισης 
ή δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι κατάλληλες εγκαταστάσεις φροντίδας 
παιδιών, ηλικιωμένων ή ασθενών ή ατόμων με αναπηρίες, και η πίεση που 
δημιουργεί η εν εξελίξει γεωργική αναδιάρθρωση καθώς και οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες,

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην τοπική 
ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων αποτυπώνεται ανεπαρκώς στη 
συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά κύριο λόγο αναλαμβάνουν εθελοντικά 
εργασίες εντός και εκτός των οικογενειών τους που διαμορφώνουν τη βάση για τη 
θεμελιώδους σημασίας συνοχή της ζωής στην κοινωνία,

Or. fr
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά κύριο λόγο αναλαμβάνουν εθελοντικά εργασίες 
που διαμορφώνουν τη βάση για τη θεμελιώδους σημασίας συνοχή της ζωής στην 
κοινωνία· λαμβάνοντας, εντούτοις, υπόψη ότι το κράτος είναι εκείνο που πρέπει να 
αναλάβει τις λειτουργίες της κοινωνικής αειφορίας που απαιτούνται για την ελεύθερη 
ανάπτυξη μιας ιδιότητας του πολίτη όπου οι ίδιες χρονικές περίοδοι και πόροι θα 
εφαρμόζονται σε όλους ανεξαρτήτως φύλου·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η τάση να 
εγκαταλείπουν οι γυναίκες την ύπαιθρο, εφόσον εκεί όπου δεν υπάρχουν ευκαιρίες 
για τις γυναίκες σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεν υπάρχουν για κανέναν, καθώς δεν 
είναι δυνατόν να διατηρηθεί το επίπεδο του πληθυσμού,

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός της έλλειψης υποδομών, ευκαιριών 
απασχόλησης και των συγκριτικά χαμηλότερων επιπέδων εισοδήματος έχει ως 
αποτέλεσμα την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το οποίο εγκαταλείπει τις 
μειονεκτικές αγροτικές περιοχές και μεταβαίνει για να μορφωθεί ή/και να εργαστεί
σε αστικά κέντρα, όπου θεωρείται ότι υπάρχει καλύτερο βιοτικό επίπεδο και 
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση από 
τις αγροτικές περιοχές γυναικών που ανήκουν στις οικονομικά ενεργές ηλικιακές 
ομάδες εξακολουθεί να οδηγεί σε έναν βαθμό «αρρενοποίησης» του πληθυσμού της 
υπαίθρου (διαγραφή),

Or. en
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Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση από τις αγροτικές περιοχές γυναικών που 
ανήκουν στις οικονομικά ενεργές ηλικιακές ομάδες εξακολουθεί να οδηγεί σε έναν 
βαθμό «αρρενοποίησης» του πληθυσμού της υπαίθρου, με αρνητικές συνέπειες για 
την ποιότητα ζωής της κοινότητας και τις δημογραφικές τάσεις,

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. (διαγραφή)· λαμβάνοντας υπόψη ότι(διαγραφή) η έλλειψη υπηρεσιών τοπικών 
δημόσιων μεταφορών στις αγροτικές περιοχές μπορεί να καθιστά δυσχερή την 
εκτέλεση των καθημερινών και οικογενειακών εργασιών και μπορεί, για τον λόγο 
αυτόν, να παρεμποδίζει την πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και να δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες μετακίνησης γυναικών και ανδρών διαφέρουν
στις αγροτικές περιοχές (διαγραφή)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής παροχή 
υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό και οι νέοι 
εμποδίζονται από την έλλειψη υπηρεσιών τοπικών δημόσιων μεταφορών και, για τον 
λόγο αυτόν, έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας,

Or. en
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Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι γυναίκες που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές ξοδεύουν 
πολύ χρόνο οδηγώντας προκειμένου να μεταφέρουν τα παιδιά τους και άλλα μέλη της 
οικογένειάς τους σε γιατρούς, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι (διαγραφή) οι νέοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης 
υπηρεσιών τοπικών δημόσιων μεταφορών και, για τον λόγο αυτόν, έχουν λιγότερες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή στην αγορά 
εργασίας,

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

ΙΔα. έχοντας υπόψη τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση σε τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών στην ύπαιθρο, ιδίως για τις γυναίκες,

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες 
όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν για οικονομική μεγέθυνση σε νέους τομείς και 
την παροχή ανέσεων, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τουριστικών υπηρεσιών σε 
αγροτικές περιοχές, τομέας που διευθύνεται κατά κύριο λόγο από γυναίκες και 
αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα για υπανάπτυκτες περιοχές που διαθέτουν 
όμως φυσικό κάλλος,

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, με σκοπό την αποτελεσματική 
διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και, ιδιαίτερα, την καλύτερη 
εστίαση της χρηματοδότησης στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε αυτές τις 
περιοχές,

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

ΙΣΤa. τονίζοντας ότι στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), η εξάλειψη των ανισοτήτων και η 
προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών αποτελεί κύριο στόχο,

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1

1. είναι πεπεισμένο ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον αγροτικό τομέα 
αποτελεί βασική στρατηγική όχι μόνο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών αλλά και για την οικονομική μεγέθυνση και την οικολογική αειφόρο 
αγροτική ανάπτυξη· υπογραμμίζει τη σημασία της εισαγωγής της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)·

Or. en
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα στατιστικά δεδομένα και τις πληροφορίες όσον 
αφορά αυτό το φαινόμενο και να αναλύσει τις τάσεις, τους βασικούς λόγους και τις 
συνέπειες της μετανάστευσης από τις αγροτικές περιοχές που παρατηρείται στην ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της 
μετανάστευσης των γυναικών από τις αγροτικές περιοχές, ιδίως εκείνων που έχουν 
υψηλό επίπεδο μόρφωσης·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις, να παράσχουν κίνητρα 
για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές· 
επισημαίνει ότι η φτώχεια είναι ευρέως διαδεδομένη στις αγροτικές κοινότητες, ιδίως 
στα νέα κράτη μέλη, και ότι αυτό σημαίνει ότι κατά την επανεξέταση της ΚΓΠ πρέπει 
να ληφθεί υπόψη αυτό το θέμα·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, 



AM\698902EL.doc 13/25 PE398.536v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

να παράσχουν κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ιδίως 
εξαλείφοντας τυχόν διακρίσεις που ενδέχεται να υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι η φτώχεια είναι 
ευρέως διαδεδομένη στις αγροτικές κοινότητες, ιδίως στα νέα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα για τις αυτοπασχολούμενες 
γυναίκες όσον αφορά την άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια·

Or. nl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 37
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό αναλελυμένα όχι μόνο κατά φύλο και ηλικία αλλά 
προσθέτοντας και τη διάσταση της διάκρισης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών 
περιοχών· επίσης συνιστά τη διεξαγωγή μελετών για τα θέματα που αφορούν το 
φύλο στην ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μετάβαση από τις αγροτικές περιοχές που 
βασίζονται στη γεωργία σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές που βασίζονται στην 
οικονομία, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη στήριξη για την προστασία 
των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που θα καταστήσει 
αναγκαία μια πιο δίκαιη ΚΓΠ·
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Or. pt

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν (διαγραφή) τις δραστηριότητες που βασίζονται 
στη γεωργία, καθώς και ευρύτερες αγροτικές περιοχές που βασίζονται στην 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν (διαγραφή) τις αγροτικές περιοχές που βασίζονται 
στη γεωργία και βελτιώσεις των υποδομών σε αυτές τις περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές υποδομές 
καθίσταται διαρκώς πιο προβληματική στις αγροτικές περιοχές· το κλείσιμο 
τραπεζών, ταχυδρομικών γραφείων, σχολείων, νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας 
επηρεάζουν τη ζωντάνια μιας κοινότητας και την υγεία και ευημερία του 
πληθυσμού της·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να μεριμνήσουν για την 
κατάλληλη παροχή υπηρεσιών τοπικών μεταφορών, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων και ιδίως για τις γυναίκες που διατρέχουν 
συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο να αισθανθούν απομονωμένες· υπογραμμίζει ότι οι 
ακριβές και μη συχνές υπηρεσίες μεταφορών οδηγούν στην απομόνωση από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις υποδομές υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης και 
απασχόλησης και ενίοτε θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για τη βελτίωση των γενικών 
συνθηκών διαβίωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουν το 
μέλλον των αγροτικών περιοχών, προσφέροντας προσβάσιμες αγροτικές υπηρεσίες, 
δηλαδή ταχυδρομικές υπηρεσίες, ευρυζωνικές και νέες υπηρεσίες εφαρμοσμένης 
τεχνολογίας, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

Or. fr

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για τη βελτίωση των γενικών 
συνθηκών διαβίωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις γυναίκες με αναπηρίες, στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας με 
βάση το φύλο, στις γυναίκες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και στις γυναίκες 
που υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων, και να διασφαλίσουν το μέλλον των 
αγροτικών περιοχών, προσφέροντας αγροτικές υπηρεσίες, δηλαδή ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, πυροσβεστικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

Or. es
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών, να στηρίξουν τα γυναικεία επιχειρηματικά δίκτυα, τα μοντέλα 
εκπαίδευσης/καθοδήγησης ή τις συμπράξεις γυναικών επιχειρηματιών και να 
σχεδιάσουν πρωτοβουλίες με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γυναικών που διαβιούν σε αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν οικονομικά τα 
καινοτόμα μέτρα για τις γυναίκες σε αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να 
υλοποιήσει σχέδια δικτύωσης στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER για την 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τη σημαντική ομάδα των 
συζύγων –συνήθως γυναικών– που βοηθούν στην εκμετάλλευση, οι οποίες, σε 
πολλά κράτη μέλη, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης νομικού 
καθεστώτος, γεγονός που οδηγεί σε συγκεκριμένα οικονομικά και νομικά 
προβλήματα τα οποία αφορούν το δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και ασθενείας, 
την απόκτηση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης και πρόσβασης σε κοινωνική 
ασφάλιση, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση διαζυγίου·

Or. nl
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κοινή ιδιοκτησία περιουσίας ως νομική 
έννοια, με σκοπό να αναγνωριστούν πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών στον
αγροτικό τομέα, η σχετική προστασία από την άποψη της πρόνοιας, καθώς και η 
εργασία τους·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 49
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να ανταμείψουν καταλλήλως την 
εθελοντική εργασία και τη μη αμειβόμενη εργασία·

Or. pl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 50
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ιδεολογική και οικονομική στήριξη για τη μη 
αμειβόμενη ή την εθελοντική εργασία· τονίζει το αξιόλογο έργο που επιτελούν στον 
κοινωνικό τομέα οι γυναικείες οργανώσεις σε αυτό το πλαίσιο· απευθύνει έκκληση, 
εντούτοις, για αλλαγή των δομών προκειμένου να δοθεί στις γυναίκες μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε αμειβόμενη ενεργή απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 51
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη –υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η ανεργία στις αγροτικές 
περιοχές πλήττει κυρίως τις γυναίκες– να προωθήσουν, στο πλαίσιο των 
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διαρθρωτικών ταμείων, την απασχόληση υψηλής ποιότητας, την 
επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και μια συνεταιριστική κουλτούρα· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν ιδεολογική (διαγραφή) στήριξη για 
τη μη αμειβόμενη ή την εθελοντική εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 52
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία θα λάβουν θα 
περιλαμβάνουν δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των γυναικών, προκειμένου, συγκεκριμένα, να ενσωματωθούν στην 
αγορά εργασίας και στις δομές διοίκησης των εταιρειών και των συλλόγων, καθώς 
και την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στην ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 53
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. επισημαίνει ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές πλήττονται σχετικά 
περισσότερο από την αφανή ανεργία απ’ ό,τι οι άντρες λόγω των παραδοσιακών 
προτύπων και του ελλιπούς εξοπλισμού πολλών περιοχών με τις κατάλληλες 
υποδομές, όπως οι εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών·

Or. en

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 54
Παράγραφος 9

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, να ενθαρρύνουν τη 
συγκρότηση περιφερειακών κέντρων πόρων για τις γυναίκες, (διαγραφή) ιδίως τις 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25 και 60 ετών που βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανεργία, 
και να τις στηρίξουν προς την κατεύθυνση της αυτοαπασχόλησης ή στην ανάπτυξη 
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υπηρεσιών εντός των κοινοτήτων τους μέσω διαβουλεύσεων με τη λαϊκή βάση και 
αξιολόγησης των αναγκών·

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 55
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών στην ύπαιθρο και να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών στο 
αγροτικό περιβάλλον μέσω πολιτικών και δράσεων εστιασμένων στις γυναίκες των 
αγροτικών περιοχών·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 56
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και να προωθήσουν την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών για τις 
υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των 
ασθενών και των ατόμων με αναπηρίες, ως μέσο για τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή για τους άντρες και τις 
γυναίκες στην ύπαιθρο· τα καλεί, επίσης, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας, ιδίως 
δε να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 57
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τις υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
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αναπηρία, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας, ιδίως δε να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ιατρών έκτακτης ανάγκης στις 
αγροτικές περιοχές·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 58
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τις υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας, ιδίως δε να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 59
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τις υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, ιδίως δε να 
βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 60
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. εφιστά την προσοχή στο ισχυρό ταμπού που αφορά τη σεξουαλική ή/και
ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές 
περιοχές, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
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διασφαλίσουν την καλύτερη προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και εκείνων 
που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα αυτών των μορφών βίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 61
Παράγραφος 11

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ικανοποιητικών 
μεταφορικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές και να αναπτύξουν θετικές πολιτικές 
για τη βελτίωση της πρόσβασης όλων στις μεταφορές, και ιδιαίτερα των ατόμων με 
αναπηρίες, καθώς οι μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα παγίωσης 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας στην κοινωνία, πλήττοντας 
πρωτίστως τις γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 62
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. χαιρετίζει, εν προκειμένω, τα σχέδια ΕΚΤ/EQUAL που έχουν ως στόχο να 
αναδείξουν και να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και 
στις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εν προκειμένω, να 
προωθήσουν τέτοιου είδους σχέδια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 63
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ανταμείψουν τις εταιρείες που επενδύουν 
στις αγροτικές περιοχές και προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στις 
γυναίκες·

Or. fr
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 64
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να υποστηρίξουν σχέδια προώθησης και παροχής συμβουλών όσον αφορά τη 
δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στην 
ύπαιθρο, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν κατά 
κύριο λόγο από γυναίκες στους κύριους τομείς δράσης, χρησιμοποιώντας για 
παράδειγμα πλεονάζοντα προϊόντα ή προϊόντα που δεν αξιοποιούνται επαρκώς, 
ενσωματώνοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα και αναζητώντας εμπορικές 
ευκαιρίες για αυτά, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και προωθώντας την 
περιφερειακή οικονομική διαφοροποίηση και την παροχή υπηρεσιών για τη 
διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 65
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων ή 
παρόμοιων δράσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ειδική αναφορά 
στην κατάσταση των γυναικών στην ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 66
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. αναφέρεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε επίσημες ηγετικές 
θέσεις σε αγροτικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην «ανεπίσημη» κοινότητα όπου οι γυναίκες συχνά 
διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην κοινωνική ζωή της κοινότητας επηρεάζοντας 
τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της συμμετοχής τους σε άτυπα τοπικά 
δίκτυα (π.χ. στο πλαίσιο εθελοντικής κοινοτικής εργασίας ή διαφόρων θεματικών 
συλλόγων)· 
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Or. en

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 67
Παράγραφος 14

14. καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης, τη συμμετοχή σε γεωργικές 
οργανώσεις και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων γύρω από τον άξονα του 
Leader, καθώς και να διασφαλίσουν την ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια·

Or. nl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 68
Παράγραφος 14

14. καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης και την ανάπτυξη τοπικών 
εταιρικών σχέσεων γύρω από τον άξονα του Leader, και να παράσχουν δεξιότητες 
και εκπαίδευση που θα δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και να διασφαλίσουν την ισορροπημένη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη, κατά την εκπόνηση προγραμμάτων 
στήριξης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, η διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες 
που απλώς διαβιούν σε αγροτικές περιοχές και σε αυτές που απασχολούνται σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή τις αγρότισσες· καλεί την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις δύο αυτές 
διακριτές κατηγορίες γυναικών στα κράτη μέλη·

Or. el
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 70
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο 
προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 προχωρώντας σε 
ριζική αναθεώρηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ, παρότι η ίδια η Επιτροπή 
αναγνωρίζει πως η μέχρι τώρα εφαρμογή της οδηγίας ήταν αναποτελεσματική και 
πως ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά την αναγνώριση της εργασίας και 
της επαρκούς προστασίας των συμμετεχόντων συζύγων των προσώπων που 
ασκούν ανεξάρτητη ή γεωργική δραστηριότητα στα κράτη μέλη· καλεί εκ νέου την 
Επιτροπή να παρουσιάσει αναθεωρημένη οδηγία έως τα τέλη του 2008, η οποία θα 
προβλέπει αυτοτελή κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τις γυναίκες-
βοηθούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 71
Παράγραφος 14 γ (νέα)

14γ. εκφράζει εντόνως τη λύπη του διότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει δώσει 
καμία συγκεκριμένη συνέχεια σε παλαιότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχουσών συζύγων των 
προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, τα οποία ζητούσαν μεταξύ 
άλλων:

- την υποχρεωτική καταχώριση των συμμετεχόντων συζύγων, ούτως ώστε να μην 
είναι πλέον αόρατοι εργαζόμενοι·

- την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να καλύπτονται 
ασφαλιστικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τη σύνταξη γήρατος, τα 
επιδόματα μητρότητας και τις υπηρεσίες αναπλήρωσης και τα επιδόματα 
ανικανότητας·

Or. el
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 72
Παράγραφος 14 δ (νέα)

14δ. τονίζει εκ νέου ότι, αν και η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών περιλαμβάνονται στους βασικούς στόχους των διαρθρωτικών ταμείων, 
στην πραγματικότητα οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών ελάχιστα συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι, κατά τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών 
έργων, θα δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου τους, ιδίως εν όψει 
του νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19991, βάσει των διατάξεων του 
οποίου η κοινωνία των πολιτών και οι φορείς που προωθούν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών αναγνωρίζονται πλέον ως ισότιμοι εταίροι για την επίτευξη 
των στόχων των Ταμείων·

Or. el

                                               
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25.
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