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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

- ottaa huomioon 11. joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/613/ETY 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, 
ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja 
synnytyksen perusteella1,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

- ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 

                                               
1 EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56.
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yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa1,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

- ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä2,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

- ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 annetun neuvoston päätöslauselman miesten ja 
naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen sisällyttämisestä Euroopan 
rakennerahastojen politiikkaan3,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 e viite (uusi)

- ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman naisten ja 
miesten yhtäläisten mahdollisuuksien tavoitteista rakennerahastojen käytössä4,

Or. el

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.
3 EYVL C 386, 20.12.1996, s. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 6
Johdanto-osan a kappale

A. ottaa huomioon, että Euroopan tasolla maaseutualueita1 käsitellään yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa; ottaa huomioon, että tämä päätöslauselma 
koskee YMP:n toista pilaria eli maaseudun kehittämistä, mutta myös sosiaali- ja 
talouspolitiikkaa on tarkasteltava,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda, 

Tarkistus 7
Johdanto-osan a a kappale (uusi)

A a. katsoo, että sukupuolinäkökulmaa ei ole sisällytetty asianmukaisesti Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon ottaen huomioon, että kyseinen 
rahasto on teoriassa tarkoituksenmukaisin väline naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi maaseutualueilla,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 8
Johdanto-osan c kappale

C. ottaa huomioon, että maaseudun houkuttelevuuden parantaminen edellyttää kestävän 
ja yhtenäisen kasvun edistämistä ja uusien työllistymismahdollisuuksien luomista 

                                               
1 Maaseutualueiden määritelmä on hyväksytty päätöksen 2006/144/EY yhteydessä. Komissio on käyttänyt 
johdonmukaisesti OECD:n menettelytapaa, joka perustuu väestötiheyteen (OECD: Creating rural indicators for 
shaping territorial policy, Pariisi 1994). Lähestymistapa on kaksivaiheinen: Paikallisyhteisöt (esim. kunnat) 
määritellään ensinnäkin maaseutualueiksi, jos niiden väestötiheys on alle 150 asukasta neliökilometriltä. Alueet 
(esim. NUTS 3 tai NUTS 2) luokitellaan sitten seuraaviin kolmeen kategoriaan:

 maaseutuvoittoiset alueet: jos yli 50 prosenttia alueen väestöstä elää maalaiskunnissa (joiden 
väestötiheys on alle 150 asukasta / km2)

 välialueet: jos 15–50 prosenttia alueen väestöstä elää maaseudun paikallisyhteisöissä
 kaupunkivoittoiset alueet: jos alle 15 prosenttia alueen väestöstä elää maaseudun paikallisyhteisöissä.

27 maan unionin 1284 NUTS 3 -aluetta jakaantuvat suhteellisen tasapuolisesti näihin kolmeen luokkaan. 
Komissio on ryhtynyt laatimaan vaihtoehtoisia määritelmiä, joissa otetaan paremmin huomioon niiden alueiden 
monimuotoisuus, joista huomattava osa on maaseutua, kaupunkien lähialueet mukaan lukien.
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etenkin naisille ja nuorille, sekä laadukkaita terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 9
Johdanto-osan d kappale

D. ottaa huomioon, että maaseutualueiden kokemat taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
muutokset vaikuttavat naisiin eri tavoin, tarjoten mahdollisuuksia eräille ja aiheuttaen 
suuria haasteita ja ongelmia toisille,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda, 

Tarkistus 10
Johdanto-osan d a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon että Euroopan maaseutuväestön nykyistä tilannetta määrittää kaksi 
vastakkaista maatalouden selviytymisstrategiaa: toisaalta pienet kotitarveviljelmät ja
toisaalta maailmanmarkkinoille suuntautuneet suuret maatalouden 
tuotantolaitokset,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 11
Johdanto-osan e kappale

E. ottaa huomioon, että talouskasvun ja sosiaalisen markkinatalouden edistämistä 
koskevat Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä naisten koko 
huomattavaa potentiaalia työmarkkinoilla niin maaseudulla kuin kaupungeissakin,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda,

Tarkistus 12
Johdanto-osan e a kappale (uusi)

E a. katsoo, että naisten työtä pidetään usein rajattomasti hyödynnettävänä 
luonnonvarana ja että työmarkkinoiden epätasa-arvoisesta jakautumisesta on 
tulossa joustamattomampaa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 13
Johdanto-osan f a kappale (uusi)

F a. toistaa näkemyksensä siitä, että miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat 
ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella annetun 
direktiivin 86/613/ETY täytäntöönpano ei ole tähän mennessä ollut tehokasta, eikä
se ole täyttänyt direktiivin alkuperäisiä tavoitteita, erityisesti toiminnassa avustavien
aviopuolisoiden aseman parantamisen osalta,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 14
Johdanto-osan g a kappale (uusi)

G a. ottaa huomioon, että naiset omistavat vain pienen osan tiloista ja että ne ovat 
tavallisesti pieniä tiloja, joiden taloudellinen tuotto on alhainen; ottaa myös 
huomioon, että useimmat maaseudun naiset työskentelevät miesten (isien, veljien tai 
aviomiesten) kanssa ja että miehillä on tilan (viljely- tai karjankasvatustilan) 
yksinomainen omistusoikeus,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
Johdanto-osan i kappale

I. ottaa huomioon, että maaseutu voi tarjota korkean elämänlaadun lapsiperheille ja 
vanhuksille, mutta nämä kohtaavat silti edelleen lukuisia haasteita, joihin kuuluu 
opetus- ja koulutusrakenteiden puute kaikilla tasoilla, yhteiskunnallisten 
peruspalvelujen kuten asianmukaisten lastenhoitolaitosten, tukipalvelujen ja 
vanhusten tai sairaiden hoidon riittämättömyys sekä maatalouden rakennemuutoksen 
ja ympäristökysymysten aiheuttamat paineet,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 16
Johdanto-osan i kappale

I. ottaa huomioon, että maaseutu voi tarjota korkean elämänlaadun lapsiperheille ja 
vanhuksille, mutta nämä kohtaavat silti edelleen lukuisia haasteita, joihin kuuluu 
koulutusrakenteiden puute, yhteiskunnallisten peruspalvelujen kuten asianmukaisten 
lastenhoitolaitosten ja vanhusten tai sairaiden hoidon tarjonnan heikkous sekä 
maatalouden rakennemuutoksen ja ympäristönsuojelun aiheuttamat paineet,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 17
Johdanto-osan i kappale

I. ottaa huomioon, että maaseutu voi tarjota korkean elämänlaadun lapsiperheille ja
vanhuksille, mutta nämä kohtaavat silti edelleen lukuisia haasteita, joihin kuuluu 
koulutusrakenteiden ja sosiaalipalveluverkostojen kuten asianmukaisten 
lastenhoitolaitosten ja vanhusten tai sairaiden tai vammaisten hoidon tarjonnan 
heikkous sekä maatalouden rakennemuutoksen ja ympäristökysymysten aiheuttamat 
paineet,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 18
Johdanto-osan j kappale

J. ottaa huomioon, että naisten paikalliseen ja yhteisölliseen kehitykseen antama 
merkittävä panos ei heijastu riittävästi heidän osallistumisessaan 
päätöksentekomenettelyihin,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
Johdanto-osan k kappale

K. ottaa huomioon, että naiset ovat enemmistönä sekä perheen sisällä että sen 
ulkopuolella tehtävässä vapaaehtoistyössä, joka on yksi yhteiskuntaelämän tärkeistä 
kulmakivistä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 20
Johdanto-osan k kappale

K. ottaa huomioon, että naiset ovat enemmistönä vapaaehtoistyössä, joka on yksi 
yhteiskuntaelämän tärkeistä kulmakivistä; katsoo kuitenkin, että on valtion tehtävä 
vastata yhteiskunnallista kestävyyttä koskevista toimista, joita tarvitaan sellaisen 
kansalaisuuden vapaassa kehittymisessä, jossa samat aikajaksot ja resurssit 
koskevat kaikkia sukupuolesta riippumatta,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 21
Johdanto-osan l a kappale (uusi)

L a. katsoo, että on olennaisen tärkeää torjua naisten lähtöä maaseudulta koskevaa 
suuntausta, koska jos naisille ei ole mahdollisuuksia, keskipitkällä aikavälillä niitä 
ei ole kenellekään, koska väestön määrää ei voida säilyttää samana,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 22
Johdanto-osan m kappale

M. ottaa huomioon, että infrastruktuurin ja työmahdollisuuksien puutteen ja 
suhteellisen alhaisen tulotason yhdistelmä johtaa siihen, että liikkuvat työntekijät
lähtevät heikommassa asemassa olevilta maaseutualueilta opiskellakseen ja/tai 
työskennelläkseen kaupunkikeskuksissa, joissa on tarjolla parempi elämän laatu ja 
työmahdollisuuksia; ottaa huomioon, että taloudellisesti aktiivisiin ikäryhmiin 
kuuluvien naisten poismuutto johtaa jossain määrin maaseutuväestön 
”miehistymiseen”(poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 23
Johdanto-osan m kappale

M. ottaa huomioon, että taloudellisesti aktiivisiin ikäryhmiin kuuluvien naisten 
poismuutto johtaa jossain määrin maaseutuväestön ”miehistymiseen”, jolla on 
haitallisia seurauksia yhteisön elämänlaatuun ja väestönkehityksen suuntauksiin,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 24
Johdanto-osan n kappale

N. ottaa huomioon, että (poistetaan) paikallisten julkisten liikennevälineiden puute 
maaseutualueilla voi vaikeuttaa perheeseen liittyvien päivittäisten tehtävien 
hoitamista ja siten estää pääsyn ammattikoulutukseen ja vaikeuttaa työn etsintää,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 25
Johdanto-osan n kappale

N. ottaa huomioon, että naisten ja miesten kuljetustarpeet ovat erilaisia 
maaseutualueilla; ottaa huomioon, että julkisen liikenteen heikko tarjonta lisää 
sosiaalista syrjäytymistä ja että paikallisten julkisten liikennevälineiden puute rajoittaa 
myös nuorten liikkuvuutta ja siten heidän mahdollisuuksiaan löytää ammatillista 
koulutusta tai työtä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 26
Johdanto-osan n kappale

N. ottaa huomioon, että etenkin maaseutualueilla naiset käyttävät paljon aikaa lasten ja 
muiden perheenjäsenten kuljettamiseen lääkäriin, kouluun ja liikuntaharrastuksiin ja 
että paikallisten julkisten liikennevälineiden puute haittaa nuoria ja siten heidän 
mahdollisuuksiaan löytää ammatillista koulutusta tai työtä,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 27
Johdanto-osan n a kappale (uusi)

N a. ottaa huomioon, että maaseudulla ja etenkin naisilla on suurempia vaikeuksia tieto-
ja viestintätekniikan saatavuudessa, 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 28
Johdanto-osan o kappale

O. ottaa huomioon, että maaseutualueet tarjoavat todellisia mahdollisuuksia ja niillä on 
potentiaalia kasvuun uusilla aloilla samoin kuin maaseutupalvelujen kehittämisessä, 
käsityöammateissa sekä matkailussa, jotka ovat naisvaltaisia aloja ja tärkeitä 
taloudellisia tekijöitä alikehittyneillä mutta maisemallisesti kiinnostavilla alueilla,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 29
Johdanto-osan p kappale

P. ottaa huomioon, että tasa-arvoiseen budjetointiin olisi kiinnitettävä suurempaa 
huomiota maaseudun kehittämisohjelmien hallinnon tehostamiseksi ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä rahoituksen parempaan kohdentamiseen kyseisten 
alueiden naisten erityistarpeisiin,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 30
Johdanto-osan p a kappale (uusi)

P a. ottaa huomioon, että epätasa-arvoisuuden poistaminen ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen ovat rakennerahastoja koskevista yleisistä 
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säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 ensisijaisia 
tavoitteita erityisesti Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) 
osalta,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 31
1 kohta

1. on vakuuttunut, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen maataloussektorilla on 
olennaista niin naisten ja miesten tasa-arvon edistämiselle kuin talouskasvulle ja 
maaseudun ekologisesti kestävälle kehityksellekin; korostaa, että 
sukupuolinäkökulman sisällyttäminen Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon on tärkeää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 32
2 kohta

2. kehottaa komissiota parantamaan tilastollista tietoa koskien EU:n maaseudulta 
poismuuttoa ja analysoimaan tähän ilmiöön liittyviä suuntauksia sekä sen pääasiallisia 
syitä ja seurauksia; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan strategioita (poistetaan) naisten,
erityisesti korkeasti koulutettujen naisten poismuuton ehkäisemiseksi;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 33
3 kohta

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 34
3 kohta

3. kehottaa jäsenvaltioita luomaan yhdessä paikallishallintojen kanssa kannusteita, joiden 
avulla voidaan parantaa naisten osallistumista työvoimaan maaseutualueiden köyhyyteen 
ja sosiaaliseen syrjäytymiseen vastaamiseksi; panee merkille, että maaseutuyhteisöissä on 
laajalle levinnyttä köyhyyttä etenkin uusissa jäsenvaltioissa, ja että siksi YMP:n 
uudistuksessa on otettava kyseinen asia huomioon;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 35
3 kohta

3. kehottaa jäsenvaltioita luomaan yhdessä paikallishallintojen ja liikeyritysten kanssa 
kannusteita, joiden avulla voidaan parantaa naisten osallistumista työvoimaan, 
erityisesti poistamalla naisiin työmarkkinoilla kohdistuva syrjintä, maaseutualueiden 
köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen vastaamiseksi; panee merkille, että 
maaseutuyhteisöissä on laajalle levinnyttä köyhyyttä etenkin uusissa jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 36
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavat toimenpiteet itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien naisten äitiys- ja sairauslomien osalta;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 37
4 kohta

4. kehottaa komissiota laatimaan köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä 
tilastoja, jotka on eritelty sukupuolen ja iän mukaan ja joihin sisältyy myös kaupunki-
maaseutu-ulottuvuus; kehottaa myös laatimaan tutkimuksia sukupuolikysymyksistä
maaseudulla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 38
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan maaseutualueiden siirtymistä maatalouteen 
perustuvasta taloudesta laajempaan elinkeinoelämään ja säilyttämään samalla 
tarvittavan tuen perheviljelmien ylläpitämiselle, mihin tarvitaan tasapuolisempaa 
YMP:tä; 

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 39
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan maaseutualueiden (poistetaan) maatalouteen 
perustuvaa toimintaa sekä laajempaa elinkeinoelämää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 40
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan maaseutualueiden (poistetaan) maatalouteen 
perustuvaa taloutta ja parannuksia alueiden infrastruktuureihin;
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 41
5 a kohta (uusi)

5 a. huomauttaa, että julkisten palvelujen ja sosiaalisen infrastruktuurin saatavuus on 
jatkuvasti ongelmallisempaa maaseutualueilla; katsoo, että pankkien, 
postitoimistojen, koulujen, sairaaloiden ja terveydenhuoltopalvelujen 
lakkauttaminen vaikuttaa yhteisön elinvoimaan ja sen väestön terveyteen ja 
hyvinvointiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 42
5 b kohta (uusi)

5 b. kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia tarjoamaan 
asianmukaisen paikallisliikenteen, sillä se on olennaisen tärkeä maaseutuyhteisöjen 
ja erityisesti naisten hyvinvoinnille, koska naiset ovat usein suuremmassa vaarassa 
tuntea itsensä eristyneeksi; korostaa, että kallis ja epäsäännöllinen liikenne johtaa 
eristymiseen sosiaali-, terveydenhuolto-, hyvinvointi-, koulutus- ja 
työllisyyspalveluista ja vaarantaa toisinaan henkilökohtaisen turvallisuuden;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 43
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan politiikkoja, joilla voidaan parantaa maaseudun 
naisten yleisiä elinoloja ja turvata maaseudun tulevaisuus tarjoamalla maaseutualueilla 
saatavilla olevia palveluja, kuten posti- ja laajakaistapalvelut, uudet soveltavan 
tekniikan palvelut, kulttuuri- ja urheilukeskukset, palokunta ja yleiset julkiset 
palvelut;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 44
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan politiikkoja, joilla voidaan parantaa maaseudun 
naisten yleisiä elinoloja, kiinnittäen erityistä huomiota vammaisiin naisiin, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluviin naisiin ja eri syrjinnän muodoista kärsiviin naisiin, ja 
politiikkoja, joilla voidaan turvata maaseudun tulevaisuus tarjoamalla 
maaseutualueilla palveluja, kuten posti- ja laajakaistapalvelut, kulttuuri- ja 
urheilukeskukset, palokunta ja yleiset julkiset palvelut;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 45
7 kohta

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään naisyrittäjyyttä, tukemaan liike-
elämän naisverkostoja, koulutus- ja valmennusjärjestelmiä ja naisyrittäjien liittoja sekä 
laatimaan aloitteita maaseudun naisten yrittäjyysasenteen, taitojen ja kykyjen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 46
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään taloudellisen tuen avulla
maaseudun naisia koskevia innovatiivisia toimenpiteitä; kehottaa komissiota 
perustamaan LEADER-verkostohankkeita kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa varten;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 47
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan huomioon maatilan töissä avustavien 
kumppaneiden, tavallisesti naisten, huomattavan ryhmän, jolla ei monissa 
jäsenvaltioissa ole oikeudellista asemaa, mikä johtaa erityisiin taloudellisiin ja 
lainsäädännöllisiin ongelmiin äitiys- ja sairausloman, eläkeoikeuksien saannin ja 
sosiaaliturvan piiriin pääsyn osalta sekä avioeron sattuessa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 48
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään yhteisomistajuutta oikeudellisena käsitteenä, 
jotta naisten oikeudet maatalousalalla tunnustettaisiin täysimääräisesti, jotta he 
saisivat vastaavan sosiaaliturvan ja jotta heidän työlleen annettaisiin tunnustusta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 49
8 kohta

8. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja palkitsemaan asianmukaisesti 
vapaaehtoistyön ja palkattoman työn;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 50
8 kohta

8. kehottaa jäsenvaltioita antamaan aatteellista ja taloudellista tukea palkattomalle työlle 
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ja vapaaehtoistyölle; korostaa naisten järjestöjen tällä alalla tekemää merkittävää 
sosiaalista työtä; kehottaa kuitenkin muuttamaan rakenteita, jotta naiset saisivat 
paremmin palkkatyötä; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 51
8 kohta

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään rakennerahastojen puitteissa naisten yrittäjyyttä 
ja korkealaatuista työtä sekä yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria ottaen huomioon, 
että maaseudun työttömyys koskee pääasiassa naisia; katsoo, että jäsenvaltiot 
antavat aatteellista (poistetaan) tukea palkattomalle työlle ja vapaaehtoistyölle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 52
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
varmistamaan, että niiden maaseudun kehittämistä koskevat toimenpiteet sisältävät 
naisten koulutuksen parantamiseen tähtääviä toimia, minkä tarkoituksena on 
erityisesti saada naisia yritysten ja yhdistysten hallintorakenteisiin sekä edistää 
maaseudun naisten työllisyyttä; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 53
8 a kohta (uusi)

8 a. huomauttaa, että piilotyöttömyys vaikuttaa maaseutualueilla suhteellisesti enemmän 
naisiin kuin miehiin perinteisten roolimallien ja monien alueiden heikon 
infrastruktuurin, kuten lastenhoitopalvelujen puutteen takia;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 54
9 kohta

9. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä alueviranomaisten kanssa kannustamaan naisten 
alueellisten resurssikeskusten perustamista (poistetaan) etenkin 25–60-vuotiaita 
työttömiä naisia varten ja kannustamaan heitä yrittäjyyteen tai palvelujen 
kehittämiseen omissa yhteisöissään ruohonjuuritason konsultoinnin ja tarpeiden 
arvioinnin kautta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 55
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
parantamaan tieto- ja viestintätekniikoiden saatavuutta maaseudulla ja edistämään 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia maaseudun naisille kohdistettujen toimien ja 
politiikan avulla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 56
10 kohta

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan opetus- ja koulutuslaitoksia ja edistämään 
lastenhoidon järjestelmiä, vanhustenhoitoa, sairaanhoitoa ja vammaistenhoitoa
koskevien sosiaalipalvelujen verkoston kehittämistä välineenä, jonka avulla 
maaseudun miehet ja naiset voivat yhdistää työ-, perhe- ja yksityiselämän; kehottaa 
niitä myös parantamaan terveydenhuoltopalveluja ja etenkin perustason 
terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan avustavien 
hoitopalvelujen saatavuuden maaseudulla;
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 57
10 kohta

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan opetus- ja koulutuslaitoksia sekä lastenhoidon 
järjestelmiä, vanhusten- ja vammaistenhoitoa ja terveyspalveluja parantamalla etenkin 
perustason terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
avustavien hoitopalvelujen ja ensiavusta vastaavien lääkärien palvelujen
saatavuuden maaseudulla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 58
10 kohta

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan opetus- ja koulutuslaitoksia sekä lastenhoidon 
järjestelmiä, vanhusten- ja vammaistenhoitoa ja terveyspalveluja parantamalla etenkin 
perustason terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden maaseudulla;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 59
10 kohta

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan opetus- ja koulutuslaitoksia sekä lastenhoidon
järjestelmiä, vanhusten- ja vammaistenhoitoa, terveyspalveluja ja 
mielenterveyspalveluja parantamalla etenkin perustason terveydenhuoltopalvelujen 
tarjontaa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan avustavien hoitopalvelujen saatavuuden 
maaseudulla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 60
10 a kohta (uusi)

10 a. kiinnittää huomiota siihen, että maaseudun naisiin ja tyttöihin kohdistuva 
seksuaalinen väkivalta ja/tai perheväkivalta on vaiettu puheenaihe; kehottaa 
jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa 
parempi suoja ja tuki väkivallan uhreille ja niille, jotka ovat vaarassa joutua 
tällaisen väkivallan uhreiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 61
11 kohta

11. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita vastaamaan liikenteen perusrakenteiden 
puutteeseen maaseudulla sekä kehittämään politiikkoja liikennevälineiden 
saatavuuden parantamiseksi erityisesti vammaisten osalta, sillä liikkuvuuden puute on 
edelleen ensisijaisesti naisiin vaikuttava sosiaalista syrjäytymistä ja yhteiskunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta vahvistava tekijä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 62
12 a kohta (uusi)

12 a. pitää tässä yhteydessä myönteisenä Euroopan sosiaalirahaston EQUAL-hankkeita, 
joilla pyritään korostamaan ja parantamaan naisten asemaa maataloudessa ja 
maaseutualueilla; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
tällaisia hankkeita Euroopan unionissa;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 63
13 kohta

13. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja palkitsemaan yrityksiä, jotka investoivat 
maaseutualueisiin ja tarjoavat laadukkaita työpaikkoja naisille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 64
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
tukemaan hankkeita, joilla edistetään maatalouden innovatiivisten 
alkutuotantoyritysten perustamista maaseudulle ja neuvotaan niitä, minkä 
tavoitteena on tarjota uusia työpaikkoja etupäässä naisille toiminnan pääaloilla 
esimerkiksi käyttämällä ylimääräisiä tai vähän hyödynnettyjä tuotteita, lisäämällä
maataloustuotteiden arvoa ja etsimällä niille myyntipisteitä, käyttämällä uusia 
tekniikoita ja edistämällä alueellista taloudellista eriytymistä ja tarjoamalla 
palveluja, joiden avulla työ- ja perhe-elämän yhdistäminen on helpompaa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Tarkistus 65
13 b kohta (uusi)

13 b. kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
kannustamaan sellaisten foorumien järjestämistä, joissa vaihdetaan tietoja 
samankaltaisista toimista sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja joissa viitataan 
erityisesti maaseudun naisten asemaan;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 66
13 a kohta (uusi)

13 a. huomauttaa, että naiset ovat aliedustettuja virallisissa alueellisissa tai maaseudun
johtoasemissa huolimatta siitä, että heillä on merkittävä asema ”epävirallisessa” 
yhteisössä, jossa he usein vaikuttavat merkittävästi yhteisön sosiaaliseen elämään 
kasvattamalla sosiaalista pääomaa, sillä he ovat mukana epävirallisissa paikallisissa 
verkostoissa (esimerkiksi vapaaehtoistyön tai erilaisten aihekohtaisten yhdistysten 
puitteissa);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 67
14 kohta

14. kehottaa asiasta vastaavia kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
kannustamaan naisten osallistumista paikallisiin toimintaryhmiin ja 
maatalousjärjestöihin sekä paikallisten kumppanuuksien kehittämistä Leader-
hankkeen puitteissa ja varmistamaan naisten tasa-arvoisen osallistumisen johtokuntiin;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 68
14 kohta

14. kehottaa asiasta vastaavia kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
kannustamaan naisten osallistumista paikallisiin toimintaryhmiin sekä paikallisten 
kumppanuuksien kehittämistä Leader-hankkeen puitteissa ja tarjoamaan taitoja ja 
koulutusta, joiden avulla naiset voivat osallistua päätöksentekoprosessiin ja 
varmistamaan naisten tasa-arvoisen osallistumisen johtokuntiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 69
14 a kohta (uusi)

14 a. korostaa, että laadittaessa tukiohjelmia maaseutualueiden naisille on otettava 
huomioon ero niiden naisten välillä, jotka pelkästään asuvat maaseudulla, ja niiden 
naisten välillä, jotka työskentelevät maatalousyrityksissä, esimerkiksi naispuoliset 
viljelijät; kehottaa komissiota keräämään erityistilastoja näistä kahdesta erillisestä 
naisia koskevasta luokasta jäsenvaltioissa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 70
14 b kohta (uusi)

14 b. pitää valitettavana, että komissio ei ole vastannut edellä mainittuun parlamentin 
3. heinäkuuta 2003 antamaan päätöslauselmaan ryhtymällä tarkistamaan 
perusteellisesti direktiiviä 86/613/ETY huolimatta siitä, että komissio tunnustaa itse, 
että direktiivin täytäntöönpano ei ole tähän mennessä ollut tehokasta ja että ei ole 
juuri edistytty jäsenvaltioiden itsenäisiä ammatinharjoittajia tai 
maataloustoiminnassa mukana olevia henkilöitä avustavien aviopuolisoiden työn 
tunnustamisessa ja heidän asianmukaisessa suojaamisessa; kehottaa jälleen 
komissiota antamaan vuoden 2008 loppuun mennessä tarkistetun direktiivin 
maatalousyrityksissä avustavien naisten riippumattomista sosiaali- ja 
eläkeoikeuksista;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 71
14 c kohta (uusi)

14 c. pitää erittäin valitettavana, että komissio ei ole vielä vastannut käytännössä 
itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa avustavien aviopuolisoiden tilanteesta 
annettuihin parlamentin edellisiin päätöslauselmiin, jotka sisälsivät kehotuksen

- avustavien aviopuolisoiden pakollisesta rekisteröinnistä, jotta he eivät olisi enää 
näkymättömiä työntekijöitä;

- jäsenvaltioiden velvoitteesta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että avustavat aviopuolisot voisivat saada terveydenhuoltoa, 
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työeläkettä, äitiysetuuksia, sijaispalveluja ja työkyvyttömyyskorvauksia koskevan 
vakuutussuojan;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 72
14 d kohta (uusi)

14 d. korostaa jälleen, että vaikka epätasa-arvoisuuden poistaminen ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen ovat rakennerahastojen perustavoitteita, 
todellisuudessa maaseutualueiden naiset osallistuvat hyvin vähän kyseisten 
rahastojen tarjoamien mahdollisuuksien suunnitteluun ja että he hyötyvät niistä 
vähän; kehottaa komissiota varmistamaan, että heidän roolinsa otetaan 
asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvia hankkeita hyväksyttäessä, erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa
koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 
annetun uuden neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061 valossa, sillä asetuksella 
tunnustetaan nyt, että kansalaisyhteiskunta ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät 
järjestöt ovat tasa-arvoisia kumppaneita pyrittäessä saavuttamaan rahastojen 
tavoitteita;

Or. el
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