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Christa Klaß 
az EU vidéki területein a nők helyzetéről
(2007/2117(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 1
(5a) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a valamely önálló vállalkozói tevékenységet – ideértve a mezőgazdasági 
tevékenységet is – folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről 
szóló, 1986. december 11-i tanácsi irányelvre1,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 2
(5b) preambulumbekezdés (új)

- tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 
a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 

                                               
1 HL L 359., 1986.12.19., 56. o.
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5-i, 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 1,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 3
(5c) preambulumbekezdés (új)

- tekintettel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletre2,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 4
(5d) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségének az európai strukturális alapokba 
való beépítéséről szóló, 1996. december 2-i tanácsi határozatra3,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 5
(5e) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a strukturális alapok felhasználásában a nők és férfiak esélyegyenlősége 
célkitűzéseiről szóló, 2003. március 13-i állásfoglalására4,

Or. el

                                               
1 HL L 204, 206.7.27., 23. o.
2 HL L 161, 1999.6.26., 1. o.
3 HL C 386., 1996.12.20., 1. o.
4 P5_TA(2003)0093.
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Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 6
A. preambulumbekezdés

A. mivel európai szempontból a vidéki területekkel1a közös agrárpolitika (KAP) 
foglalkozik, mivel a jelenlegi állásfoglalás a KAP második pillérével, vagyis a 
vidékfejlesztéssel foglalkozik és mivel mindazonáltal a társadalom- és a 
gazdaságpolitikát is figyelembe kell venni,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 7
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a nemek közötti egyenlőség érvényesítését nem vették komolyan figyelembe az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) esetében, mivel elméletileg 
az EMVA a legmegfelelőbb eszköz a vidéki területeken a nők esélyegyenlőségének 
javítására,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 8
C. preambulumbekezdés

C. mivel ahhoz, hogy vonzóbbá tegyük a vidéki területeket, a fenntartható, integrált

                                               
1 A vidéki területek e meghatározását a 2006/144/EK határozattal összefüggésben fogadták el. A Bizottság 
következetesen alkalmazta az OECD módszertanát. Az OECD módszertanának alapja a népsűrűség (OECD, 
Vidéki mutatók kialakítása a területi politika megteremtéséhez, Párizs, 1994). Kétlépcsős megközelítésre alapul: 
először a helyi egységeket (pl. az önkormányzatokat) azonosítják vidékiként, amennyiben népsűrűségük 150 
lakos / négyzetkilométer alatt van. Ezt követően a régiókat (pl. NUTS 3 és NUTS 2) 3 kategória egyikébe 
sorolják:

 Alapvetően vidéki térség (PR): amennyiben a régió lakosságának több mint 50%-a vidéki 
közösségekben él (ahol a népsűrűség kevesebb mint 150 lakos / km2)

 Köztes régió (IR): amennyiben a régió lakosságának 15–50%-a vidéki helyi egységekben él 
 Túlnyomóan városi térség (PU): amennyiben a régió lakosságának kevesebb mint 15%-a él 

vidéki helyi egységekben. 
A 27 tagú EU 1284 NUTS 3 régiója nagyjából egyenlő mértékben oszlik meg e három vidéki/városi kategória 
között. A Bizottság jelenleg olyan alternatív meghatározásokon dolgozik, amelyek jobban tükrözik a lényegében 
vidéki területek sokféleségét, a városi peremterületeket is ideértve.
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fejlődés támogatása és új foglalkoztatási lehetőségek, valamint minőségi egészségügyi 
és szociális szolgáltatások megteremtése szükséges, különösen nők és fiatalok 
számára,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 9
D. preambulumbekezdés

D. mivel a vidéki területeket érintő gazdasági és társadalmi változások egyáltalán nem 
egyformán érintik a nőket, hiszen némelyek számára lehetőséget kínálnak, másokat 
viszont igen komoly kihívásokkal és problémákkal szembesítenek,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 10
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel Európa vidéki lakosságának jelenlegi helyzetét két ellentétes mezőgazdasági 
túlélési stratégia határozza meg: egyfelől a kisméretű, vidéki önfenntartó 
gazdaságok, másfelől pedig a világpiacra dolgozó, nagy mezőgazdasági termelő 
üzemek,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 11
E. preambulumbekezdés

E. mivel a növekedés előmozdításáról és a szociális piacgazdaság támogatásáról szóló 
lisszaboni célkitűzések csak a nők munkaerőpiacon való igen jelentős potenciáljának 
mind a vidéki, mind a városi térségekben való, teljes körű kihasználásával 
teljesülhetnek,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

ódosítás: 12
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel a nők munkáját gyakorta kiaknázandó, korlátlan természeti erőforrásnak 
tekintik, és mivel emellett a munkaerőpiac méltánytalan szegregációja egyre 
merevebbé válik,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 13
Fa. preambulumbekezdés (új) 

Fa. megismételve azon nézetét, miszerint a valamely önálló vállalkozói tevékenységet –
ideértve a mezőgazdasági tevékenységet is – folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és 
anyasági védelméről szóló, 1986. december 11-i irányelv végrehajtása eleddig nem 
volt eredményes és az irányelv eredeti célkitűzéseit sem teljesítette, különösen a 
kisegítő házastársak jogállásának javítása tekintetében,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 14
Ga preambulumbekezdés (új)

G a. mivel csak kevés nő tulajdonosa mezőgazdasági üzemnek – rendszerint kisméretű, 
alacsony hasznú gazdasági egységnek –, és a legtöbb vidéki nő az üzem 
(mezőgazdasági vagy állattenyésztő) kizárólagos tulajdonjogával rendelkező férfi 
családtagja (apa, testvér vagy férj) mellett dolgozik;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 15
I. preambulumbekezdés

I. mivel a vidéki térségek magas életszínvonalat kínálhatnak a kisgyermekes 
családoknak és az időseknek, azonban még mindig számos hátrányuk van, pl. minden 
szinten az oktatási és képzési infrastruktúra, egyes szociális szolgáltatások – pl. az 
elegendő számú, megfelelő gyermekgondozási létesítmény, házi gondozási 
szolgáltatások és idősek vagy betegek ellátása – hiánya, illetve a folyamatos 
mezőgazdasági szerkezetátalakítás és a környezeti szempontok miatti nyomás,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 16
I. preambulumbekezdés

I. mivel a vidéki térségek magas életszínvonalat kínálhatnak a kisgyermekes 
családoknak és az időseknek, azonban még mindig számos hátrányuk van, pl. a 
képzési infrastruktúra, egyes szociális szolgáltatások – pl. megfelelő 
gyermekgondozási létesítmények, idősek vagy betegek ellátása – hiánya, illetve a 
folyamatos mezőgazdasági szerkezetátalakítás és a környezetvédelmi szempontok 
miatti nyomás,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 17
I. preambulumbekezdés

I. mivel a vidéki térségek magas életszínvonalat kínálhatnak a kisgyermekes 
családoknak és az időseknek, azonban még mindig számos hátrányuk van, pl. a 
képzési infrastruktúra vagy szociális szolgáltató hálózatok, egyes szociális 
szolgáltatások – pl. megfelelő gyermekgondozási létesítmények, idősek vagy betegek, 
illetve fogyatékkal élők ellátása – hiánya, illetve a folyamatos mezőgazdasági 
szerkezetátalakítás és a környezetvédelmi szempontok miatti nyomás,

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 18
J preambulumbekezdés

J. mivel a nők által a helyi és a közösségi fejlődés terén betöltött jelentős szerep nem 
megfelelően tükröződik a döntéshozatali folyamatban való részvételükben,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:19
K. preambulumbekezdés

K. mivel a nők – családjukon belül és azon kívül is – elsősorban olyan önkéntes munkát 
vállalnak, amely a társadalmi élet alapvető egységét biztosítja,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 20
K. preambulumbekezdés

K.  mivel ennek ellenére az állam feladata a társadalmi fenntarthatóság azon 
funkcióinak felvállalása, amelyek egy olyan polgárság szabad fejlődéséhez 
szükségesek, amelyben nemtől függetlenül mindenkire azonos határidők és 
erőforrások vonatkoznak;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 21
La. preambulumbekezdés (új)

La. mivel lényeges az olyan tendenciák elleni küzdelem, hogy a nők elhagyják a vidéket, 
mivel ahol középtávon nincsenek lehetőségek a nők számára, ott senki számára 
nincsenek, mivel a népességszint nem fenntartható,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 22
M. preambulumbekezdés

M. mivel az infrastruktúra, a munkalehetőségek hiánya a viszonylag alacsony 
jövedelmekkel együtt a hátrányos helyzetű vidéki területeket elhagyó, mobil 
munkaerőt eredményez, amely tanulásba és/vagy munkavállalásba kezd a városi 
központokban, ahol feltételezhető a magasabb életszínvonal és a több 
munkalehetőség; mivel a gazdaságilag aktív életkorú nők elvándorlásának 
eredményeként a vidéki népesség „elférfiasodik” (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 23
M. preambulumbekezdés

M. mivel a gazdaságilag aktív életkorú nők elvándorlásának eredményeként a vidéki 
népesség „elférfiasodik”, és ez kedvezőtlen következményekkel jár a közösség 
életminőségét és a demográfiai trendeket tekintve,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 24
N preambulumbekezdés

N. (törlés); mivel (törlés) a vidéki területeken a helyi tömegközlekedési szolgáltatások 
hiánya megnehezítheti a napi és családi feladatok ellátását, és így ez hátráltathatja a 
szakmai képzéshez való hozzáférést és megnehezíti a munkakeresést,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 25
N preambulumbekezdés

N. mivel vidéken a nők és férfiak közlekedési igényei eltérőek; mivel a rossz 
tömegközlekedési szolgáltatások társadalmi kirekesztődéshez vezetnek, és a fiatalokat 
akadályozza a helyi tömegközlekedési szolgáltatások hiánya és így kevesebb 
lehetőségük nyílik szakképzésben való részvételre vagy munkavállalásra,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 26
N preambulumbekezdés

N. mivel a nők egyes területeken különösen sok időt szentelnek annak, hogy 
gyermekeiket és más családtagjaikat gépkocsin szállítsák orvoshoz, iskolába és 
sportolni, és mivel (törlés) a fiatalok hátrányos helyzetben vannak a helyi 
tömegközlekedési szolgáltatások hiánya miatt, és így kevesebb lehetőségük nyílik 
szakképzésben való részvételre vagy munkavállalásra,

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

Módosítás: 27
Na. preambulumbekezdés (új)

Na. tekintettel az információhoz és kommunikációs technológiákhoz vidéken való 
hozzáférés különösen a nők esetében fennálló, jelentősebb akadályaira,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 28
O. preambulumbekezdés

O. mivel a vidéki területek valós lehetőségeket kínálnak tekintettel az új ágazatokban, 
illetve a vidéki lehetőségek, kézművesség és idegenforgalom biztosítása terén meglévő 
növekedési potenciáljukra, amely területek elsősorban a nők kezében vannak és 
jelentős gazdasági tényezőt jelentenek a kevésbé fejlett, azonban természeti értékekkel 
rendelkező területeken,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 29
P. preambulumbekezdés

P. mivel fokozottabban foglalkozni kell a nemek kérdését érvényesítő költségvetéssel, 
figyelemmel a vidékfejlesztési programok hatékony irányítására, és különösen arra, 
hogy e területeken a támogatásokat jobban a nők sajátos szükségleteire irányítsák,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 30
Pa. preambulumbekezdés (új)

Pa. mivel az egyenlőtlenségek megszüntetése, illetve a nők és férfiak 



AM\698902HU.doc 11/25 PE398.536v01-00

Külső fordítás

HU

esélyegyenlőségének előmozdítása az elsődleges célkitűzései a strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK tanácsi 
rendeletnek, különös tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapra (EMOGA),

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 31
1. bekezdés

1. meggyőződése, hogy a nemek esélyegyenlőségének a vidéki ágazatban való 
érvényesítése kulcsfontosságú nem csupán a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása, hanem a gazdasági növekedés és az ökológiailag fenntartható 
vidékfejlesztés tekintetében is; hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapban (EMVA) történő érvényesítésének 
fontosságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 32
2. bekezdés

2. felhívja a Bizottságot az e jelenséggel kapcsolatos statisztikai adatok és információk 
javítására, illetve az EU vidéki területeiről való elvándorlás mintáinak, fő okainak és 
következményeinek elemzésére; felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek célja a (törlés) vidéki területeken élő nők, és különösen a 
magasan képzettek elvándorlásának visszaszorítása;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 33
3. bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 34
3. bekezdés

3. felhívja a tagállamokat, hogy az önkormányzatokkal együttműködve alakítsanak ki 
ösztönzőket a nők munkaerőpiacon való részvételét illetően, a vidéki területeken a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelése céljából; megállapítja, 
hogy a szegénység széles körben jelen van a vidéki közösségekben, különösen az új 
tagállamokban, és ez azt is jelenti, hogy a KAP reformjának ezt a kérdést is figyelembe 
kell vennie;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 35
3. bekezdés

3. felhívja a tagállamokat, hogy az önkormányzatokkal és üzleti vállalkozásokkal 
együttműködve alakítsanak ki ösztönzőket a nők munkaerőpiacon való részvételét 
illetően, különösen a nőket e munkaerőpiacon esetleg érő megkülönböztetés 
megszüntetésével, a vidéki területeken a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
problémájának kezelése céljából; megállapítja, hogy a szegénység széles körben jelen 
van a vidéki közösségekben, különösen az új tagállamokban;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

Módosítás: 36
3 a. bekezdés (új)

3a. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el megfelelő intézkedéseket az 
önfoglalkoztató anyák számára az anyasági és betegszabadsággal kapcsolatban;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 37
4. bekezdés

4. felhívja a Bizottságot a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre vonatkozó 
statisztikák készítésére, amelyek nem csupán nemek és életkor, hanem városi/vidéki 
dimenziók mentén történő bontást is tartalmaznak; támogatja ugyanakkor a vidéken a 
nemek egyenlőségével kapcsolatos tanulmányokat;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 38
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat a mezőgazdaságra alapuló vidéki területekről a szélesebb 
gazdasági alapokon nyugvó vidéki területekre történő átállásra, ugyanakkor 
fenntartva a családi gazdálkodás megőrzéséhez szükséges támogatást, ami 
méltányosabb KAP-ot igényel; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette:Jill Evans

Módosítás: 39
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat a mezőgazdaságra alapuló tevékenységek, valamint a 
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szélesebb gazdasági alapokon nyugvó vidéki területek támogatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 40
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat a mezőgazdaságra alapuló vidéki területek, és az ottani 
infrastrukturális fejlesztések támogatására (törlés);

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 41
5a. bekezdés (új)

5a. rámutat arra, hogy a közszolgáltatásokhoz és a szociális infrastruktúrához való 
hozzáférés egyre növekvő mértékben gondot jelent a vidéki területeken; a bankok, 
posták, iskolák, kórházak és egészségügyi szolgáltatások bezárása egyaránt hatással 
vannak a közösség életerejére és a lakosság egészségére, illetve jólétére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 42
5b. bekezdés (új)

5b. felhívja a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat a vidéki közösségek – és 
különösen az elszigeteltség érzésével gyakorta nagyobb mértékben fenyegetett nők –
jólétéhez elengedhetetlen, megfelelő helyi közlekedés nyújtására; hangsúlyozza, 
hogy a drága és nem eléggé gyakori közlekedés elszigetelődéshez vezet a 
társadalomtól, egészségügyi, jóléti, oktatási és foglalkoztatási lehetőségektől, és ezek 
esetenként a személyes biztonságot is érintik;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 43
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat olyan politikák végrehajtására, amelyekkel a vidéki területeken 
élő nők általános életfeltételei javíthatók, illetve a vidéki területek jövőjének elérhető 
vidéki szolgáltatások – pl. postai szolgáltatások, szélessávú és új alkalmazott 
technológiai szolgáltatások, kulturális és sportközpontok, tűzoltóbrigádok – és 
általános közszolgáltatások útján történő megóvására;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 44
6. bekezdés

6. felhívja a tagállamokat olyan politikák végrehajtására, amelyekkel a vidéki területeken 
élő nők általános életfeltételei javíthatók, különös tekintettel a fogyatékkal élő nőkre, 
a nemi erőszak áldozatául esett nőkre, a nemzetiségi kisebbségi származású, illetve a 
megkülönböztetés más formáit elszenvedő nőkre, illetve a vidéki területek jövőjének 
vidéki szolgáltatások – pl. postai szolgáltatások, szélessávú szolgáltatások, kulturális 
és sportközpontok, tűzoltóbrigádok – és általános közszolgáltatások útján történő 
megóvására;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 45
7. bekezdés

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a nők vállalkozókészségének támogatására, 
női vállalkozói hálózatok, női vállalkozók számára kialakított tutori / segítői modellek 
vagy szövetségek segítésére, valamint olyan kezdeményezések megtervezésére, 
amelyek célja a vidéki területeken élő nők vállalkozói magatartásának, készségeinek 
és képességeinek javítása;

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

Módosítás: 46
7 a. bekezdés (új)

7a. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a vidéken élő 
nőket célzó innovatív intézkedések pénzügyi támogatását; felhívja a Bizottságot 
LEADER hálózatépítő projektek létrehozására tapasztalatcsere és a bevált 
gyakorlatok kicserélése céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

Módosítás: 47
7a. bekezdés (új)

7a. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a gazdálkodásban 
segédkező – rendszerint nőnemű – partnerek jelentős csoportját, akik sok 
tagállamban a jogállás hiányától szenvednek, ami különféle sajátos pénzügyi és jogi 
problémákhoz vezet az anyasági és betegszabadsággal, a nyugdíjjogosultság 
megszerzésével és a szociális biztonsághoz való hozzájutással kapcsolatban, illetve 
válás esetén is;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 48
7 a. bekezdés (új)

7a. felhívja a tagállamokat, hogy a nők mezőgazdasági ágazatban fennálló jogainak 
teljes elismerése céljából erősítsék a közös tulajdon jogi koncepcióját, a jóléti 
szempontból ennek megfelelő védelmet és munkájuk teljes elismerését;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 49
8. bekezdés

8. felhívja a tagállamokat a díjazás nélküli vagy az önkéntes munka elismerésére és 
megfelelő díjazására;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

: 50
8. bekezdés

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak ideológiai és pénzügyi támogatást a díjazás 
nélküli vagy az önkéntes munka tekintetében; hangsúlyozza a női szervezetek által 
ezzel összefüggésben szociális téren végzett jelentős munkát; mindazonáltal felhív a 
struktúrák olyan átalakítására, amely lehetővé teszi a nők számára a fizetett aktív 
foglalkoztatáshoz való hozzáférést; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 51
8. bekezdés

8. felhívja a tagállamokat – azon tényre figyelemmel, hogy a vidéki munkanélküliség 
jobbára a nőket érinti – a strukturális alapokkal összefüggésben a nők minőségi 
foglalkoztatásának és a női vállalkozásnak, illetve a szövetkezeti kultúrának az 
előmozdítására; véleménye szerint a tagállamok ideológiai (törlés) támogatást 
nyújthatnának a díjazás nélküli vagy az önkéntes munka tekintetében;

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

Módosítás: 52
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja az EU intézményeit, a tagállamokat, valamint a regionális és a helyi 
hatóságokat annak biztosítására, hogy vidékfejlesztési intézkedéseik között legyenek 
a nők oktatásának és képzésének javítását célzó intézkedések, különösen a nők 
munkaerőpiacra, illetve a vállalatok és társaságok vezető testületeibe való 
integrálásának, illetve vidéken a női foglalkoztatásának előmozdítása céljából; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

: 53
8 a. bekezdés (új)

8a. kiemeli, hogy vidéken a hagyományos szerepminták és sok terület nem megfelelő 
infrastrukturális – például gyermekgondozási intézményekkel való – ellátottsága 
miatt a nőket viszonylag jobban érinti a rejtett munkanélküliség, mint a férfiakat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 54
9. bekezdés

9. felhívja a tagállamokat, hogy a regionális hatóságokkal együttműködve ösztönözzék a 
– különösen a munkanélküliséggel fenyegetett, 25 és 60 év közötti – nőket célzó 
regionális forrásközpontok létrehozását (törlés), illetve hogy segítséget nyújtsanak 
számukra az önfoglalkoztatás kialakításában, illetve abban, hogy a közösséggel való 
konzultáció és a szükségletek felmérése útján szolgáltatásokat alakítsanak ki saját 
közösségeikben;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
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Martínez-Orozco

: 55
9 a. bekezdés (új)

9a. felhívja az EU intézményeit, a tagállamokat, valamint a regionális és a helyi 
hatóságokat arra, hogy vidéken tegyék lehetővé az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzájutást, és a vidéki nőkre irányuló politikák és 
tevékenységek útján mozdítsák elő az esélyegyenlőséget a vidékkel összefüggésben; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 56
10. bekezdés

10. felhívja a tagállamokat az oktatási és képzési létesítmények fejlesztésére, illetve a 
gyermekgondozási infrastruktúra, az idősek, a betegek és a fogyatékkal élők 
gondozását célzó szociális szolgáltató hálózat kifejlesztésének támogatására, a vidéki 
férfiak és nők munkájának, családi és magánéletének összeegyeztetése eszközeként; 
ugyancsak felhívja a tagállamokat az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, és
különösen a legfontosabb egészségügyi ellátási formák rendelkezésre állásának 
fejlesztését; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak a vidéki területeken 
paramedicinális szolgáltatásokat;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Christa Klaß

Módosítás: 57
10. bekezdés

10. felhívja a tagállamokat az oktatási és képzési létesítmények, illetve a 
gyermekgondozási infrastruktúra, az idősek és a fogyatékkal élők gondozása és az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, ideértve különösen a legfontosabb 
egészségügyi ellátási formák rendelkezésre állásának fejlesztését; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak a vidéki területeken paramedicinális és sürgősségi 
orvosi szolgáltatásokat;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 58
10. bekezdés

10. felhívja a tagállamokat az oktatási és képzési létesítmények, illetve a 
gyermekgondozási infrastruktúra, az idősek és a fogyatékkal élők gondozása és az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, ideértve különösen a legfontosabb 
egészségügyi ellátási formák rendelkezésre állásának fejlesztését; felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak a vidéki területeken orvosi szolgáltatásokat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 59
10. bekezdés

10. felhívja a tagállamokat az oktatási és képzési létesítmények, illetve a 
gyermekgondozási infrastruktúra, az idősek és a fogyatékkal élők gondozása és az 
egészségügyi, illetve a lelki egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, ideértve 
különösen a legfontosabb egészségügyi ellátási formák rendelkezésre állásának 
fejlesztését; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak a vidéki területeken orvosi 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 60
10a. bekezdés (új)

10a. felhívja a figyelmet vidéken az asszonyok és lányok elleni nemi és/vagy otthoni 
erőszak tekintetében létező erős tabura, felhívja a tagállamokat az áldozatok és az 
ilyen erőszak áldozatává válás kockázatának kitett személyek megfelelőbb védelmét 
és támogatását biztosító, megfelelő intézkedések meghozatalára;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 61
11. bekezdés

11. sürgeti a tagállamokat, hogy kezeljék a vidéki területeken a megfelelő közlekedési 
infrastruktúra hiányának kérdését, illetve hogy alakítsanak ki kedvező politikákat a 
közlekedés mindenki, különösen a fogyatékkal élők számára történő elérhetővé tételét 
illetően, mivel a közlekedés továbbra is a társadalmi kirekesztést és a társadalmi 
egyenlőtlenséget mélyítő tényező, amely elsősorban a nőket érinti;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

: 62
12 a. bekezdés (új)

12a. üdvözli ezzel összefüggésben az ESF/EQUAL projekteket, amelyek a nők 
mezőgazdaságban és vidéken elfoglalt helyzetére kívánják felhívni a figyelmet, 
illetve javítani azt; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat ezzel összefüggésben az 
ilyen projektek Európai Unión belüli népszerűsítésére;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mótás 63
13. bekezdés

13. felhívja a tagállamokat a vidéki területeken beruházó és a nők számára magas 
színvonalú foglalkoztatást kínáló vállalkozások támogatására és díjazására;

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

Módosítás: 64
13a. bekezdés (új)

13a. felhívja az EU intézményeit, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi 
hatóságokat vidéken az innovatív elsődleges mezőgazdasági termelő vállalkozások 
létrehozását népszerűsítő és ezzel kapcsolatos tanácsadási projektek támogatására, 
amelyek célja a főként nők által betöltendő munkahelyek biztosítása a fő cselekvési 
területeken, pl. felesleges vagy nem megfelelően hasznosított termékek 
hasznosításával, a mezőgazdasági termékekbe érték beépítésével és azok számára 
kereskedelmi elárusítóhelyek felkutatásával, új technológiák alkalmazásával, 
valamint a regionális gazdasági diverzifikáció, illetve olyan szolgáltatások 
nyújtásának erősítésével, amelyek lehetővé teszik a munka és a családi élet 
összeegyeztetését;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell és Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Módosítás: 65
13b. bekezdés (új)

13b. felhívja az EU intézményeit, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi 
hatóságokat a tudáscserét szolgáló fórumok megrendezésének és hasonló 
tevékenységeknek az ösztönzésére országon belül és nemzetközi szinten is, különös 
tekintettel a vidéki nők helyzetére; 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 66
13 a. bekezdés (új)

13a. megemlíti azt a tényt, hogy a nők képviselete nem megfelelő a hivatalos vidéki vagy 
regionális irányító pozíciókban annak ellenére, hogy az informális közösség 
társadalmi életében fontos szerepet töltenek be a szociális tőke keletkezésének 
befolyásolásával azzal, hogy részt vesznek az informális helyi hálózatokban (pl. 
önkéntes közösségi munka vagy különféle tematikus szövetségek keretében);
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

Módosítás: 67
14. bekezdés

14. felhívja az adott nemzeti, regionális és helyi hatóságokat a nők helyi akciócsoportokba 
történő bevonásának, a mezőgazdasági szervezetekben történő részvételnek, illetve a 
Leader-tengely mentén helyi partnerségek kialakításának ösztönzésére, továbbá az 
irányító testületekben a nemi szempontból kiegyensúlyozott részvétel biztosítására;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 68
14. bekezdés

14. felhívja az adott nemzeti, regionális és helyi hatóságokat a nők helyi akciócsoportokba 
történő bevonásának, illetve a Leader-tengely mentén helyi partnerségek 
kialakításának ösztönzésére, és a nőket a döntéshozatali folyamatban való részvételre 
képessé tevő készségek és képzés nyújtására, továbbá az irányító testületekben a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott részvétel biztosítására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 69
14 a. bekezdés (új)

14a. hangsúlyozza a vidéki nőknek szóló támogatási programok kialakításában annak 
szükségességét, hogy vegyék figyelembe az egyszerűen csak vidéken élő nők, illetve a 
mezőgazdasági üzemekben foglalkoztatott nők – például a női mezőgazdasági 
termelők – közötti különbséget; felhívja a Bizottságot a tagállamokban a nők e két 
kategóriájára vonatkozó, egyedi statisztikák összegyűjtésére;

Or. el
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Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 70
14 b. bekezdés (új)

14b. sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, hogy a Bizottság nem azzal válaszolt a Parlament 
fent említett, 203. július 3-i állásfoglalására, hogy felvállalja a 86/613/EGK irányelv 
radikális felülvizsgálatát azon tény ellenére, hogy a Bizottság maga is elismeri, hogy 
az irányelv alkalmazása eleddig hatástalan volt, és a tagállamokban csak 
jelentéktelen előrehaladást értek el az önfoglalkoztató vagy mezőgazdaságban 
tevékenykedő személyek kisegítő házastársa munkájának elismerése és számukra 
megfelelő védelem nyújtása terén; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 2008 
végére terjessze be a mezőgazdasági üzemekben kisegítő nők számára független 
szociális és nyugdíjjogosultságokról rendelkező, felülvizsgált irányelvet;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 71
14 c. bekezdés (új)

14c. mély sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, hogy a Bizottságtól még mindig nem 
érkezett semmiféle gyakorlati reagálás a Parlament által az önfoglalkoztató 
tevékenységet űző személy házastársának helyzetével foglalkozó, előző 
állásfoglalásokra, amelyek az alábbiakra hívtak fel:

- a kisegítő házastársak kötelező bejelentése annak érdekében, hogy többé ne 
legyenek láthatatlan munkavállalók;

- a tagállamok azon kötelezettsége, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a kisegítő házastárs is hozzájuthasson biztosítási 
fedezethez egészségügyi ellátás, öregségi nyugdíj, anyasági ellátások és helyettesítő 
szolgáltatások,valamint rokkantsági ellátások vonatkozásában;

Or. el
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HU

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 72
14 d. bekezdés (új)

14d. még egyszer hangsúlyozza, hogy bár a strukturális alapok alapvető célkitűzései közé 
tartozik az egyenlőtlenségek megszüntetése és az esélyegyenlőség előmozdítása, a 
valóságban a vidéki nők igen kis mértékben vesznek részt a tervezésben és 
részesednek az alapok által kínálta előnyökben; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy kellő figyelmet fordítsanak a vonatkozó projektek 
jóváhagyásában betöltött szerepük erősítésére, különösen az új, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi 
rendeletre1, amely most egyenlő partnerként ismeri el a civil társadalmat és a nemek 
közötti egyenlőséget előmozdító szervezeteket az alapok célkitűzéseinek elérésében;

Or. el

                                               
1 HL L 210, 2006.7.31., 25. o.
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