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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 1
5a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 86/613/EEB dėl vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės 
ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir 
motinystės metu1,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 2
5b nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

                                               
1 OL L 359, 1986 12 19, p. 56.
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2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo1,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 3
5c nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų2,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 4
5d nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimo Europos struktūrinių fondų veiksmais3,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 5
5e nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl struktūrinių fondų lėšų 
naudojimo siekiant užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes4,

                                               
1 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
2 OL L 161, 1999 6 26, p. 1.
3 OL C 386, 1996 12 20, p. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Or. el

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 6
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjungoje kaimo vietovių1 klausimas įeina į bendrąją žemės ūkio 
politiką (BŽŪP), kadangi ši rezoliucija susijusi su antruoju BŽŪP ramsčiu, t. y. kaimo 
plėtra, (išbraukta) tačiau kadangi taip pat reikia apsvarstyti socialinę ir ekonomikos 
politiką,

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Pakeitimas 7
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi lyčių aspektas nebuvo tinkamai integruotas į Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), nors teoriškai EŽŪFKP yra tinkamiausia priemonė 
lygioms moterų galimybėms kaimo vietovėse užtikrinti,

Or. en

                                               
1 Ši kaimo vietovių apibrėžtis priimta atsižvelgiant į Sprendimą 2006/144/EB. Komisija nuosekliai naudoja 
EBPO metodiką. EBPO metodika grindžiama gyventojų tankumu (EBPO „Kaimo vietovių rodiklių sukūrimas 
teritorinės politikos formavimo tikslais“, Paryžius, 1994). Ji grindžiama dviejų etapų metodu. Visų pirma 
vietiniai vienetai (pvz., savivaldybės) laikomi kaimo vietovėmis, jei jų gyventojų tankumas mažesnis nei 
150 gyventojų kvadratiniame kilometre. Antra, regionai (pvz., pagal klasifikatorius NUTS 3 ar NUTS 2) 
priskiriami vienai iš 3 kategorijų:

 regionas, kuriame vyrauja kaimo vietovės: jei daugiau nei 50 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo 
bendruomenėse (kuriose viename kvadratiniame kilometre gyvena mažiau nei 150 žmonių),

 tarpinis regionas: jei 15–50 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo vietiniuose vienetuose,
 regionas, kuriame vyrauja miesto vietovės: jei mažiau nei 15 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo 

vietiniuose vienetuose.

27 ES valstybių 1284 regionai pagal klasifikatorių NUTS 3 daugmaž tolygiai pasiskirstę tarp šių trijų kaimo ir 
miesto vietovių kategorijų. Dabar Komisija kuria alternatyvias apibrėžtis, kurios geriau atspindėtų vietovių, 
teritorijų, kurių didelę dalį sudaro kaimo vietovės, įskaitant priemiesčius, įvairovę.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 8
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi norint, kad kaimo vietovės taptų patrauklesnės, reikia skatinti tvarų ir 
integruotą augimą ir kurti naujas užimtumo galimybes, ypač moterims ir jaunimui, 
taip pat kokybiškas sveikatos priežiūros ir socialines  paslaugas,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi kaimo vietovėse vykstančių ekonominių ir socialinių pokyčių poveikis 
skirtingoms moterims yra skirtingas: vienoms jie atveria galimybių, kitoms kelia rimtų 
sunkumų ir problemų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Pakeitimas 10
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi pastaruoju metu Europos kaimo gyventojų padėtį lemia dvi skirtingos 
žemės ūkio išlikimo strategijos: viena vertus, maži natūriniai ūkiai, kita vertus – į 
pasaulio rinkas nukreiptos didelio masto žemės ūkio produktų gamybos įmonės,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 11
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi Lisabonos tikslus, susijusius su ekonomikos ir socialinės rinkos ekonomikos 
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skatinimu, bus galima pasiekti tik visapusiškai išnaudojant didelį moterų potencialą ir 
kaimo, ir miesto vietovių darbo rinkoje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda,

Pakeitimas 12
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi dažnai manoma, kad moterų darbu galima naudotis kaip neišsemiamu 
gamtos ištekliumi, ir neteisinga segregacija darbo rinkoje įsigali vis labiau,

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 13
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. pakartodamas savo nuomonę, kad Direktyva 86/613/ΕEB dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, 
principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir 
motinystės metu iki šiol nebuvo veiksminga ir nebuvo pasiekti pradiniai šios 
direktyvos tikslai, ypač gerinti sutuoktinio pagalbininko statusą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 14
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi tik nedaugelis moterų yra ūkių savininkės – dažniausiai jos užsiima nelabai 
pelninga smulkia ekonomine veikla – ir dauguma moterų kaimuose dirba kartu su 
savo partneriais vyrais (tėvais, broliais ar sutuoktiniais), kurie turi išskirtines ūkių 
(žemdirbystės ar gyvulininkystės) nuosavybės teises,
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Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 15
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi kaimo vietovėse galima suteikti aukštą gyvenimo kokybę šeimoms su vaikais 
ir pagyvenusiems žmonėms, tačiau susiduriama su daugeliu problemų, pvz., su tuo, 
kad nėra švietimo ir mokymo infrastruktūros visais lygmenimis, neteikiamos 
socialinės svarbos paslaugos, pvz., nėra pakankamai ir tinkamų vaikų priežiūros 
įstaigų, paramos tarnybų, neteikiamos pagyvenusių ar sergančių žmonių priežiūros 
paslaugos, be to, spaudimą daro tebevykstanti žemės ūkio restruktūrizacija ir 
aplinkosaugos problemos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 16
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi kaimo vietovėse galima suteikti aukštą gyvenimo kokybę šeimoms su vaikais 
ir pagyvenusiems žmonėms, tačiau susiduriama su daugeliu problemų, pvz., su tuo, 
kad nėra mokymo infrastruktūros, neteikiamos socialinės svarbos paslaugos, pvz., 
nėra tinkamų vaikų priežiūros įstaigų, neteikiamos pagyvenusių ar sergančių žmonių 
priežiūros paslaugos, be to, spaudimą daro tebevykstanti žemės ūkio restruktūrizacija 
ir aplinkosauga,

Or. de

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 17
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi kaimo vietovėse galima suteikti aukštą gyvenimo kokybę šeimoms su vaikais 
ir pagyvenusiems žmonėms, tačiau susiduriama su daugeliu problemų, pvz., su tuo, 
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kad nėra mokymo infrastruktūros ar socialinių paslaugų teikimo tinklų, pvz., nėra 
tinkamų vaikų priežiūros įstaigų, neteikiamos pagyvenusių, (išbraukta) sergančių ar 
neįgalių žmonių priežiūros paslaugos, be to, spaudimą daro tebevykstanti žemės ūkio 
restruktūrizacija ir aplinkosaugos problemos,

Or. es

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 18
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi, nors moterys daug prisideda prie vietovės ir bendruomenės vystymosi, to 
pakankamai neatspindi jų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi savanoriškus darbus šeimoje ir už jos ribų, kurie sudaro darnaus gyvenimo 
visuomenėje pagrindą, dažniausiai atlieka moterys,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 20
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi savanoriškus darbus, kurie sudaro darnaus gyvenimo visuomenėje pagrindą, 
dažniausiai atlieka moterys; tačiau, kadangi valstybės narės pareiga imtis socialinį 
tvarumą skatinančių veiksmų siekiant laisvai vystyti pilietiškumą, kurio principais 
remiantis tie patys laikotarpiai ir ištekliai taikomi visiems, nepriklausomai nuo 
lyties; 
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Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 21
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. kadangi labai svarbu kovoti su didėjančiu moterų išsikėlimu iš kaimo vietovių, nes 
jei jose moterys neturi galimybių, per vidutinės trukmės laikotarpį jų neturės niekas, 
nes nebus galima išlaikyti gyventojų skaičiaus,

Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 22
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi dėl įvairių priežasčių (infrastruktūros, galimybių susirasti darbą stokos ir 
gana žemo pajamų lygio) judūs darbuotojai išsikelia iš nepalankioje padėtyje 
esančių kaimo vietovių ir mokosi ir (arba) ieško darbo didžiuosiuose miestuose, 
kuriuose galima tikėtis geresnių gyvenimo sąlygų ir darbo galimybių; kadangi 
ekonomiškai aktyvioms amžiaus grupėms priklausančių moterų migracija iš kaimo 
vietovių ir toliau lemia kaimo gyventojų „vyriškėjimą“ (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 23
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi ekonomiškai aktyvioms amžiaus grupėms priklausančių moterų migracija iš 
kaimo vietovių ir toliau lemia kaimo gyventojų „vyriškėjimą“, o tai turi neigiamų 
padarinių bendruomenės gyvenimo kokybei ir demografinės raidos tendencijoms,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 24
N konstatuojamoji dalis

N. (išbraukta); kadangi (išbraukta) dėl viešojo transporto paslaugų trūkumo kaimo 
vietovėse gali būti sunku atlikti kasdienio gyvenimo ir šeimos pareigas ir ribojamos 
galimybės rasti profesinį mokymą ar darbą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 25
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi moterų ir vyrų transporto poreikiai kaimo vietovėse skiriasi (išbraukta); 
kadangi dėl nepakankamo viešojo transporto didėja socialinė atskirtis ir ribojamas 
jaunimo judumas, taigi ir jų galimybės rasti profesinį mokymą ar darbą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 26
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi moterys kaimo vietovėse praleidžia ypač daug laiko vairuodamos, pvz., 
veždamos savo vaikus ir kitus šeimos narius pas gydytoją, į mokyklą ar sporto 
būrelius, ir dėl viešojo transporto paslaugų trūkumo susidaro nepalankios sąlygos 
jaunimui, taigi ir jų galimybėms rasti profesinį mokymą ar darbą,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 27
Na konstatuojamoji dalis (nauja)

Na. atsižvelgdamas į tai, kad kaimo vietovėse ypač moterims sunkiau prieiti prie 
informacijos ir ryšių technologijų, 

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 28
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi kaimo vietovės dėl savo augimo potencialo atveria puikių galimybių naujuose 
sektoriuose ir teikiant kaimo, amatininkystės bei turizmo paslaugas, o tai sritys, 
kuriose dažniausiai dirba moterys ir kurios yra svarbus ekonominis veiksnys menkai 
išsivysčiusiose, bet įdomiu kraštovaizdžiu pasižyminčiose vietovėse,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 29
P konstatuojamoji dalis

P. kadangi siekiant, kad būtų veiksmingai valdomos kaimo plėtros programos, reikia 
skirti daugiau dėmesio biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą ir 
skirstant lėšas labiau atsižvelgti į konkrečius moterų poreikius šiose vietovėse,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 30
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi svarbiausi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, kuriame pateiktos 
bendrosios struktūrinių fondų, ypač Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 
fondo (EŽŪOGF), nuostatos, tikslai – panaikinti nelygybę ir skatinti lygias vyrų ir 
moterų galimybes,

Or. el

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 31
1 dalis

1. yra įsitikinęs, kad lyčių aspekto integravimas į kaimo sektorių – tai esminė strategija 
ne tik siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, bet ir norint, kad augtų ekonomika ir kad 
kaimo plėtra būtų ekologiškai tvari; pabrėžia, kad svarbu lyčių aspektą integruoti į 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 32
2 dalis

2. ragina Komisiją gerinti statistikos duomenis bei informavimą šiuo klausimu ir 
analizuoti migravimo iš ES kaimo vietovių tendencijas, pagrindines priežastis ir 
padarinius; ragina valstybes nares rengti strategijas, pagal kurias būtų siekiama 
sustabdyti moterų, ypač turinčių aukštą kvalifikaciją, migraciją iš kaimo vietovių;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 33
3 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 34
3 dalis

3. ragina valstybes nares, siekiant išspręsti skurdo ir socialinės atskirties kaimo vietovėse 
problemą, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis imti taikyti skatinamąsias 
priemones, kad moterys dalyvautų darbo rinkoje, pažymi, kad skurdas labai paplitęs 
kaimo bendruomenėse, ypač naujųjų valstybių narių, ir kad todėl į tai reikėtų atsižvelgti 
persvarstant bendrąją žemės ūkio politiką;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 35
3 dalis

3. ragina valstybes nares, siekiant išspręsti skurdo ir socialinės atskirties kaimo vietovėse 
problemą, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis ir įmonėmis imti taikyti 
skatinamąsias priemones, kad moterys dalyvautų darbo rinkoje, ypač naikinti bet 
kokią galimą jų diskriminaciją darbo rinkoje; pažymi, kad skurdas labai paplitęs 
kaimo bendruomenėse, ypač naujųjų valstybių narių;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 36
3a  dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares priimti tinkamas priemones savarankiškai dirbančių moterų 
motinystės ir nedarbingumo atostogų klausimu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 37
4 dalis

4. ragina Komisiją pateikti skurdo ir socialinės atskirties statistikos duomenis, 
suskirstytus ne tik pagal lytį ir amžių, bet ir pagal gyvenamąją vietą (miestas / 
kaimas); taip pat ragina atlikti su lyties klausimais susijusius tyrimus kaimo 
vietovėse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 38
5 dalis

5. ragina valstybes nares remti kaimo vietovių perėjimą nuo žemės ūkiu grindžiamos 
ekonomikos prie įvairesnės ekonomikos, tačiau ir toliau teikti reikiamą paramą 
šeimų ūkiams išsaugoti, o tam reikės teisingesnės bendrosios žemės ūkio politikos; 

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 39
5 dalis

5. ragina valstybes nares remti (išbraukta) žemės ūkiu grindžiamą veiklą ir įvairesnę 
kaimo vietovių ekonomiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 40
5 dalis

5. ragina valstybes nares remti kaimo vietoves, kuriose daugiausia užsiimama žemės 
ūkio veikla (išbraukta), ir gerinti šių vietovių infrastruktūrą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 41
5a dalis (nauja)

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad kaimo vietovėse vis daugiau problemų, susijusių su 
galimybėmis naudotis viešosiomis paslaugomis ir socialine infrastruktūra; uždaromi 
bankai, pašto skyriai, mokyklos, ligoninės ir sveikatos priežiūros tarnybos – visa tai 
turi įtakos bendruomenės gyvybingumui ir jos gyventojų sveikatai bei gerovei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 42
5b dalis (nauja)

5b. ragina atsakingas nacionalines, regionų ir vietos institucijas numatyti tinkamą 
vietos transporto sistemą, kuri labai svarbi kaimo vietovių bendruomenės gerovei, o 
ypač moterims, nes joms kyla didesnis pavojus jaustis atskirtoms; pabrėžia, kad dėl 
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brangaus ir reto transporto ribojamos socialinės, sveikatos priežiūros ir gerovės, 
mokymosi ir užimtumo galimybės ir kartais kyla pavojus asmens saugumui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 43
6 dalis

6. ragina valstybes nares vykdyti politiką, kuria būtų siekiama pagerinti bendras kaimo 
vietovėse gyvenančių moterų gyvenimo sąlygas ir garantuoti kaimo vietovių ateitį 
užtikrinant, kad jose būtų teikiamos prieinamos paslaugos, pvz., pašto ir plačiajuosčio 
ryšio paslaugos, ir taikomos naujos technologijos, kad jose būtų įsteigti kultūros ir 
sporto centrai, kad jos turėtų savo ugniagesių komandą ir kad jose būtų teikiamos 
bendros viešosios paslaugos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 44
6 dalis

6. ragina valstybes nares vykdyti politiką, kuria būtų siekiama pagerinti bendras kaimo 
vietovėse gyvenančių moterų gyvenimo sąlygas, ypatingą dėmesį skirti neįgalioms, 
lytinį smurtą patyrusioms, įvairią diskriminaciją kenčiančioms moterims ir etninių 
mažumų atstovėms ir garantuoti kaimo vietovių ateitį užtikrinant, kad jose būtų 
teikiamos paslaugos, pvz., pašto ir plačiajuosčio ryšio paslaugos, kad jose būtų įsteigti 
kultūros ir sporto centrai, kad jos turėtų savo ugniagesių komandą ir kad jose būtų 
teikiamos bendros viešosios paslaugos;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 45
7 dalis

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti moterų verslininkystę, remti moterų verslo 
tinklus, mokymo ir rengimo sistemas bei moterų verslininkių susivienijimus ir kurti 
iniciatyvas, pagal kurias būtų siekiama gerinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų 
verslumą, įgūdžius ir gebėjimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 46
7a dalis (nauja)

7a. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares finansavimu skatinti imtis daugiau 
naujoviškų priemonių moterims kaimo vietovėse; ragina Komisiją pagal programą 
„Leader“ rengti tinklų kūrimo projektus, kad būtų galima keistis patirtimi ir gerąja 
praktika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 47
7a dalis (nauja)

7a. ragina valstybes nares ir Komisiją atsižvelgti į tai, kad labai daug žemės ūkyje 
padedančių asmenų – paprastai moterų – daugelyje valstybių narių kenčia, nes 
neturi teisinio statuso ir todėl susiduria su konkrečiomis finansinėmis ir teisinėmis 
problemomis, susijusiomis su teise gauti motinystės ar nedarbingumo atostogas, 
pensiją, galimybe naudotis socialine apsauga ir skyrybų atveju;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 48
7a dalis (nauja)

7a. ragina valstybes nares skatinti įteisinti bendrąją turto nuosavybę, kad būtų galima 
visiškai pripažinti moterų teises žemės ūkyje, siekiant tinkamai apsaugoti gerovę ir 
pripažinti jų darbą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 49
8 dalis

8. ragina valstybes nares pripažinti nemokamą ar savanorišką darbą ir tinkamai už jį 
atlyginti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 50
8 dalis

8. ragina valstybes nares teikti moralinę ir finansinę paramą už nemokamą ar savanorišką 
darbą; taip pat atkreipia dėmesį į svarbų moterų organizacijų darbą socialinėje 
srityje; tačiau ragina keisti struktūras, kad moterys turėtų daugiau galimybių 
užsiimti mokama aktyvia veikla; 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 51
8 dalis

8. ragina valstybes nares – atsižvelgiant į tai, kad su nedarbo problemomis kaimo 
vietovėse daugiausia susiduria moterys – struktūrinių fondų lėšomis skatinti 
kvalifikuoto darbo vietų kūrimą, moterų verslumą ir bendradarbiavimo kultūrą; 
mano, kad valstybės narės teikia moralinę (išbraukta) paramą už nemokamą ar 
savanorišką darbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 52
8a dalis (nauja)

8a. ragina Europos Sąjungos institucijas, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios 
institucijas užtikrinti, kad į jų kaimo plėtros priemones būtų įtraukti veiksmai
siekiant gerinti moterų švietimą ir mokymą, ypatingą dėmesį skirti jų įtraukimui į 
darbo rinką ir į įmonių bei susivienijimų valdymo struktūras, taip pat skatinti 
moterų užimtumą kaimo vietovėse; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 53
8a dalis (nauja)

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tradicinių vaidmenų modelių ir kadangi daugelyje 
vietovių labai trūksta tinkamos infrastruktūros, pavyzdžiui, vaikų priežiūros įstaigų, 
paslėptas nedarbas kaimo vietovėse apima daugiau moterų nei vyrų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 54
9 dalis

9. ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, skatinti
įsteigti moterims skirtus regioninius išteklių centrus, (išbraukta) ypač darbo 
neturinčioms 25–60 m. amžiaus moterims, ir skatinti jas pradėti savo verslą arba, 
pasikonsultavus su visuomene ir įvertinus poreikius, teikti paslaugas savo 
bendruomenėse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 55
9a dalis (nauja)

9a. ragina Europos Sąjungos institucijas, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios 
institucijas gerinti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų kaimo vietovėse ir 
skatinti lygias galimybes kaimo vietovėse vykdant į moteris nukreiptą politiką ir 
veiklą; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 56
10 dalis

10. ragina valstybes nares tobulinti švietimo ir mokymo priemones ir skatinti kurti 
socialinių paslaugų infrastruktūros vaikų bei pagyvenusių, sergančių ir neįgalių 
žmonių priežiūros tinklą, kuris būtų priemonė vyrų ir moterų profesiniam, šeimos ir 
asmeniniam gyvenimui kaimo vietovėse derinti; taip pat ragina jas gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugas, ypač (išbraukta) galimybes gauti pirminės sveikatos priežiūros 
paslaugas; ragina valstybes nares užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos 
paramedicinos paslaugos;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 57
10 dalis

10. ragina valstybes nares tobulinti švietimo ir mokymo priemones, vaikų bei pagyvenusių 
ir neįgalių žmonių priežiūros infrastruktūrą ir sveikatos apsaugos paslaugas, ypač 
gerinti galimybes gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos paramedicinos ir greitosios pagalbos 
gydytojų paslaugos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 58
10 dalis

10. ragina valstybes nares tobulinti švietimo ir mokymo priemones, vaikų bei pagyvenusių 
ir neįgalių žmonių priežiūros infrastruktūrą ir sveikatos apsaugos paslaugas, ypač 
gerinti galimybes gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos medicinos paslaugos;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 59
10 dalis

10. ragina valstybes nares tobulinti švietimo ir mokymo priemones, vaikų bei pagyvenusių 
ir neįgalių žmonių priežiūros infrastruktūrą ir sveikatos apsaugos paslaugas, ypač 
gerinti galimybes gauti pirminės ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos paramedicinos 
paslaugos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 60
10a dalis (nauja)

10a. atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai vengiama kalbėti apie kaimo vietovėse moterų ir 
mergaičių patiriamą lytinę prievartą ir (arba) smurtą šeimoje, ragina valstybes 
nares imtis tinkamų priemonių siekiant geriau apsaugoti ir remti šio smurto aukas 
arba galimas aukas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 61
11 dalis

11. ragina valstybes nares spręsti geros transporto infrastruktūros nebuvimo kaimo 
vietovėse problemą ir vykdyti veiksmingą politiką, kad visiems būtų sudarytos 
geresnės sąlygos naudotis transportu, ypač neįgaliems asmenims, nes tai veiksnys, 
mažinantis socialinę atskirtį ir socialinę nelygybę, kuri visų pirma veikia moteris;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 62
12a dalis (nauja)

12a. taip pat palankiai vertina Europos socialinio fondo projektus ir Europos Bendrijų 
iniciatyvos „Equal“ projektus, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į moterų padėtį 
žemės ūkyje bei kaimo vietovėse ir ją gerinti; taip pat ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti tokius projektus Europos Sąjungoje;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 63
13 dalis

13. ragina valstybes nares remti įmones, kurios investuoja į kaimo vietoves ir sukuria 
aukštos kokybės darbo vietų moterims, ir šioms įmonėms atlyginti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 64
13a dalis (nauja)

13a. ragina ES institucijas, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas remti 
projektus, kuriais skatinama steigti novatoriškas pirminės žemės ūkio produktų 
gamybos įmonės ir teikiamos konsultacijos jų steigimo klausimais,  siekiant kurti 
naujų darbo vietų, kurias svarbiausiose veiklos srityse dažniausiai užimtų moterys, 
pavyzdžiui, naudoti gaminių perteklių arba per mažai naudojamus gaminius, 
suteikti vertės žemės ūkio produktams ir ieškoti jų pardavimo rinkų, naudoti naujas 
technologijas ir skatinti regionų ekonomikos bei paslaugų teikimo įvairovę bei 
gerinti galimybes derinti profesinį ir šeimos gyvenimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ir Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Pakeitimas 65
13b dalis (nauja)

13b. ragina Europos Sąjungos institucijas, valstybes nares ir regionų bei vietos 
institucijas skatinti rengti forumus siekiant keistis žiniomis ar panašia veikla 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir ypatingą dėmesį kreipti į moterų padėtį 
kaimo vietovėse; 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 66
13a  dalis (nauja)

13a. nurodo, kad nedaug moterų oficialiai vadovauja kaimams ar regionams, nors joms 
tenka svarbus vaidmuo „neoficialioje“ bendruomenėje, kurioje moterų reikšmė 
bendruomenės socialiniam gyvenimui dažnai labai svarbi, nes dalyvaudamos 
neoficialių vietos tinklų veikloje (pvz., savo bendruomenėje dirbdamos savanoriškus 
darbus ar dalyvaudamos įvairių asociacijų veikloje) jos padeda vystytis socialiniam 
kapitalui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 67
14 dalis

14. ragina atitinkamas nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas skatinti moteris 
dalyvauti vietos veiklos grupėse, žemės ūkio organizacijose, skatinti pagal programą 
„Leader“ steigti vietos asociacijas ir užtikrinti proporcingą abiejų lyčių dalyvavimą 
valdybų veikloje;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 68
14 dalis

14. ragina atitinkamas nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas skatinti moteris 
dalyvauti vietos veiklos grupėse, skatinti pagal programą „Leader“ steigti vietos 
asociacijas bei lavinti moterų įgūdžius bei teikti joms mokymus, kad jos galėtų 
dalyvauti priimant sprendimus, ir užtikrinti proporcingą abiejų lyčių dalyvavimą 
valdybų veikloje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 69
14a dalis (nauja)

14a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų rengti moterų paramos programas kaimo 
vietovėse, atsižvelgti į skirtumą tarp moterų, kurios tiesiog gyvena kaimo vietovėse, 
ir tų, kurios dirba žemės ūkiuose, t. y. ūkininkių; ragina Komisiją rinkti konkrečius 
statistikos duomenis apie šias dvi atskiras moterų kategorijas valstybėse narėse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 70
14b dalis (nauja)

14b. apgailestauja, kad Komisija nedavė atsako į pirmiau minėtą 2003 m. liepos 3 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją, nesiimdama nuodugnaus Direktyvos 86/613/ΕEB 
persvarstymo, nors pati Komisija pripažįsta, kad iki šiol direktyva nebuvo 
veiksmingai įgyvendinta ir kad padaryta labai maža pažanga pripažįstant 
savarankiškai dirbančių arba žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų sutuoktinių 
pagalbininkų darbą ir suteikiant jiems tinkamą apsaugą; dar kartą ragina Komisiją 
iki 2008 m. pabaigos pateikti persvarstytą direktyvą, kurioje būtų numatomos 
nepriklausomos žemės ūkiuose dirbti padedančių moterų socialinės teisės ir jų teisės 
į pensiją;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 71
14c dalis (nauja)

14c. labai apgailestauja, kad Komisija vis dar nepateikė jokio praktinio atsako į 
ankstesnes Parlamento rezoliucijas dėl savarankiška veikla užsiimantiems 
asmenims padedančių sutuoktinių, kuriose raginama:

–  būtinai registruoti sutuoktinius pagalbininkus, kad jie nebebūtų nematomi 
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darbuotojai;

– įpareigoti valstybes nares imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad 
sutuoktiniai pagalbininkai galėtų naudotis sveikatos priežiūros draudimo ir 
pavadavimo paslaugomis bei gauti pensiją, motinystės ir invalidumo pašalpas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 72
14 dalis (nauja)

14d. dar kartą pabrėžia, kad nors šalinti nelygybę ir skatinti lygias galimybes yra 
svarbiausi struktūrinių fondų tikslai, iš tikrųjų kaimo vietovių moterys labai retai 
dalyvauja rengiant šiuos fondus ar naudojasi jų teikiamomis galimybėmis; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad būtų skiriamas deramas dėmesys siekiant stiprinti jų 
vaidmenį tvirtinant atitinkamus projektus, ypač taikant naująjį 2006 m. liepos 11 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991, kuriame dabar pripažįstama, kad 
lyčių lygybę skatinanti pilietinė visuomenė ir organizacijos yra lygiavertės partnerės 
siekiant fondų tikslų;

Or. el

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
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