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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 1
Visum 5 bis (nieuw)

- gelet op Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen 
en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het 
moederschap1,

Or. el

                                               
1 PB L 359 van 19.12.1986, blz.56.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 2
Visum 5 ter (nieuw)

- gelet op Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep1,

Or. el

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 3
Visum 5 quater (nieuw)

- gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende 
algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen2,

Or. el

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 4
Visum 5 quinquies (nieuw)

- gelet op de Resolutie van de Raad van 2 december 1996 betreffende de integratie 
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen “mainstreaming” in de Europese 
Structuurfondsen3,

Or. el

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
2 PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
3 PB C 386 van 20.12.1996, blz. 1.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 5
Visum 5 sexies (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn Resolutie van 13 maart 2003 over de doelstellingen van 
de structuurfondsen wat betreft gelijke kansen voor vrouwen en mannen 1,

Or. el

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 6
Overweging A

A. overwegende dat, vanuit Europees perspectief, de plattelandsgebieden2 tot het domein 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) behoren, overwegende dat de 
huidige resolutie betrekking heeft op de tweede zuil van het GLB, dat wil zeggen de 
plattelandsontwikkeling, en overwegende dat het sociaal en economisch beleid echter
ook in overweging moet worden genomen,

Or. de

                                               
1 P5_TA(2003)0093.
2 Deze definitie van plattelandsgebieden is vastgesteld als onderdeel van Besluit 2006/144/EG. De Commissie 
heeft daarbij de OESO-methodologie consequent toegepast. Deze is gebaseerd op bevolkingsdichtheid (OESO, 
Creating rural indicators for shaping territorial policy, Parijs, 1994). Hierbij wordt een tweestappenbenadering 
gevolgd. Ten eerste, de lokale eenheden (bijv. de gemeenten), die worden als ruraal gedefinieerd bij een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 150 inwoners per vierkante kilometer. Vervolgens, de regio’s (bijv. NUTS 
3 of NUTS 2), die worden ingedeeld in een van de volgende drie categorieën:

 Overwegend rurale gebieden: wanneer meer dan 50% van de bevolking van de regio in rurale 
gemeenschappen woont (met minder dan 150 inwoners / km2)

 Tussenliggende plattelandsgebieden: wanneer 15% tot 50% van de bevolking van het gebied in rurale 
plaatselijke gemeenschappen woont

 Overwegend stedelijke gebieden: wanneer minder dan 15% van de bevolking van het gebied in rurale 
plaatselijke gemeenschappen woont.

De 1284 NUTS 3-gebieden van de EU-27 zijn ruwweg gelijk verdeeld over de drie ruraal-stedelijke categorieën. 
De Commissie werkt op dit moment aan alternatieve definities waarin de verscheidenheid van de sterk rurale 
gebieden beter naar voren komt, waaronder peri-urbane gebieden.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda 

Amendement 7
Overweging A bis (nieuw)

A bis. overwegende dat gendermainstreaming in het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) niet serieus in overweging is genomen gezien het 
feit dat in theorie het ELFPO het meest geschikte instrument is voor het bevorderen 
van gelijke kansen voor vrouwen in plattelandsgebieden,

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
Overweging C

C. overwegende dat het om rurale gebieden aantrekkelijker te maken noodzakelijk is om 
duurzame, geïntegreerde groei te bevorderen , (schrapping) nieuwe arbeidskansen te 
creëren en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg en sociale diensten aan te 
bieden, met name voor vrouwen en jonge mensen

Or. fr

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 9
Overweging D

D. overwegende dat niet alle vrouwen de huidige economische en sociale veranderingen 
op dezelfde manier ervaren: sommige vrouwen krijgen daardoor nieuwe kansen, 
terwijl andere vrouwen hindernissen tegenkomen en ernstige problemen krijgen,

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda 

Amendement 10
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat de huidige situatie van de plattelandsbevolking in Europa wordt 
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bepaald door twee tegenstrijdige overlevingsstrategieën voor de landbouw: enerzijds 
de kleine zelfvoorzieningsbedrijven op het platteland en anderzijds de grootschalige, 
op de wereldmarkt gerichte landbouwproductiebedrijven,

Or. en

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 11
Overweging E

E. overwegende dat de doelstellingen van Lissabon inzake het genereren van groei en het 
bevorderen van de sociale markteconomie alleen kunnen worden gerealiseerd door 
het aanzienlijke potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt zowel in de plattelands-
als in stedelijke gebieden optimaal te benutten,

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 12
Overweging E bis (nieuw)

E bis. overwegende dat door vrouwen verrichte werkzaamheden vaak worden beschouwd 
als een onuitputtelijk te exploiteren natuurlijke hulpbron en overwegende dat de 
onbillijke segregatie op de arbeidsmarkt onbuigzamer wordt,

Or. en

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 13
Overweging F bis (nieuw)

F bis. nogmaals verwijzend naar zijn standpunt dat de uitvoering van Richtlijn 
86/613/EEG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, 
en tot bescherming van het moederschap, tot dusver geen effect heeft gesorteerd en 
niet heeft geleid tot het verwezenlijken van de oorspronkelijke doelstellingen van de 
richtlijn, met name wat betreft het verbeteren van de positie van medewerkende 
echtgenoten,
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Or. el

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 14
Overweging G bis (nieuw)

G bis. overwegende dat slechts een gering aantal vrouwen eigenaar is van een
landbouwbedrijf, normaliter van beperkte economische omvang en met lage 
winstgevendheid, en dat de meeste vrouwen op het platteland samenwerken met 
mannelijke familieleden (vader, broer, echtgenoot) die de uitsluitende 
eigendomsrechten op het landbouwbedrijf of de veehouderij houden,

Or. es

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotouhrista

Amendement 15
Overweging I

I. overwegende dat plattelandsgebieden gezinnen met kinderen en oudere mensen een 
hoge levenskwaliteit kunnen bieden, maar dat deze zich voor velerlei uitdagingen zien 
gesteld zoals een gebrek aan onderwijs- en opleidingsinfrastructuur op alle niveaus, 
sociale dienstverlening zoals voldoende voorzieningen voor adequate kinderopvang,
‘outreach’-diensten, ouderen- en gezondheidszorg en de druk van de voortdurende 
herstructurering van de landbouw en de milieueisen,

Or. fr

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 16
Overweging I

I. overwegende dat plattelandsgebieden gezinnen met kinderen en oudere mensen een 
hoge levenskwaliteit kunnen bieden, maar dat deze zich voor velerlei uitdagingen zien 
gesteld zoals een gebrek aan opleidingsinfrastructuur, sociale dienstverlening als 
adequate kinderopvang, ouderen- en gezondheidszorg en de druk van de voortdurende 
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herstructurering van de landbouw en de milieubeschermingseisen,

Or. de

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 17
Overweging I

I. overwegende dat plattelandsgebieden gezinnen met kinderen en oudere mensen een 
hoge levenskwaliteit kunnen bieden, maar dat deze zich voor velerlei uitdagingen zien 
gesteld zoals een gebrek aan opleidingsinfrastructuur, een netwerk van sociale 
diensten als adequate kinderopvang, ouderen-, gehandicapten- en gezondheidszorg en 
de druk van de voortdurende herstructurering van de landbouw en de milieueisen,

Or. es

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 18
Overweging J

J. overwegende dat de belangrijke bijdrage die vrouwen leveren aan de plaatselijke 
ontwikkeling onvoldoende wordt weerspiegeld in hun deelname aan 
besluitvormingsprocessen,

Or. pl

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Overweging K

K. overwegende dat vrouwen zich meestal zowel binnen als buiten hun familie
aanbieden voor vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor de fundamentele samenhang 
van het maatschappelijk leven,

Or. fr
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Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 20
Overweging K

K. overwegende dat vrouwen zich meestal aanbieden voor vrijwilligerswerk dat de basis 
vormt voor de fundamentele samenhang van het maatschappelijk leven; overwegende 
dat de overheid desalniettemin de voor sociale duurzaamheid noodzakelijke 
maatregelen moet nemen teneinde een ongehinderde ontwikkeling te verwezenlijken
van een burgerschap dat dezelfde beroepstermijnen en -mogelijkheden geniet,
onafhankelijk van de sekse,

Or. es

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 21
Overweging L bis (nieuw)

L bis. overwegende dat het van groot belang is het vertrek van vrouwen uit 
plattelandsgebieden tegen te gaan, want waar voor vrouwen geen mogelijkheden 
zijn op middellange termijn, zijn voor niemand mogelijkheden, daar het 
bevolkingsaantal zich niet kan handhaven,

Or. es

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 22
Overweging M

M. overwegende dat de combinatie van een gebrek aan infrastructuur, 
beroepsmogelijkheden en een relatief lager inkomensniveau leidt tot het vertrek van 
mobiele beroepsbevolking uit achtergestelde plattelandsgebieden naar stadscentra 
waar onderwijs wordt gevolgd of een beroep wordt uitgeoefend en waar een hogere 
levenskwaliteit en meer beroepsmogelijkheden mogen worden verondersteld;
overwegende dat het vertrek van vrouwen in de economische actieve leeftijdsgroepen 
blijft resulteren in een zekere mate van “vermannelijking" van de plattelandsbevolking 
(schrapping),

Or. en
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 23
Overweging M

M. overwegende dat het vertrek van vrouwen in de economische actieve leeftijdsgroepen 
blijft resulteren in een zekere mate van “vermannelijking” van de 
plattelandsbevolking, met negatieve gevolgen voor het leefklimaat van de 
gemeenschap en voor de demografische trends,

Or. de

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 24
Overweging N

N. (schrapping); overwegende dat (schrapping) het gebrek aan plaatselijke 
openbaarvervoersdiensten in plattelandsgebieden het uitvoeren van dagelijkse en 
gezinstaken kan bemoeilijken en dus de toegang tot beroepsopleidingen kan 
belemmeren en het vinden van werk bemoeilijken,

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 25
Overweging N

N. overwegende dat vrouwen en mannen in plattelandsgebieden andere 
transportbehoeften hebben; overwegende dat gebrekkig openbaar vervoer sociale 
uitsluiting veroorzaakt en dat tegelijkertijd het gebrek aan plaatselijke 
openbaarvervoersdiensten een obstakel vormt voor jonge mensen, waardoor zij minder 
mogelijkheden hebben om een beroepsopleiding of werk te vinden,

Or. en
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 26
Overweging N

N. overwegende dat vrouwen in plattelandsgebieden met name veel tijd in de auto 
doorbrengen om hun kinderen en andere familieleden naar de dokter, naar school en 
de sportvereniging te brengen en overwegende dat tegelijkertijd het gebrek aan 
plaatselijke openbaarvervoersdiensten (schrapping) jonge mensen benadeelt, 
waardoor zij minder mogelijkheden hebben om een beroepsopleiding of werk te 
vinden,

Or. de

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 27
Overweging N bis (nieuw)

N bis. in overweging van de grotere obstakels voor de toegang tot informatie- en 
communicatietechnologie op het platteland, met name voor vrouwen,

Or. es

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 28
Overweging O

O. overwegende dat plattelandsgebieden qua groeipotentieel reële kansen opleveren in 
een aantal nieuwe sectoren en de inrichting van rurale aantrekkingspunten, 
ambachtelijke activiteiten en toeristische voorzieningen, die voornamelijk door 
vrouwen worden gerund en een belangrijke economische factor vormen voor 
onderontwikkelde maar wel qua natuur interessante gebieden,

Or. fr
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 29
Overweging P

P. overwegende dat er meer aandacht dient te worden besteed aan gender-budgetteren 
met het oog op een effectief beheer van plattelandsontwikkelingsprogramma’s en met 
name op een betere afstemming van de fondsen op de specifieke behoeften van 
vrouwen in plattelandsgebieden,

Or. fr

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 30
Overweging P bis (nieuw)

P bis. overwegende dat de opheffing van ongelijkheden en de bevordering van gelijke 
kansen van mannen en vrouwen primaire doelstellingen zijn van Verordening (EG) 
Nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen, met name het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw (EOGFL),

Or. el

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 31
Paragraaf 1

1. is ervan overtuigd dat het integreren van de genderdimensie in de rurale sector een 
cruciale strategie is, niet alleen voor het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen maar ook voor economische groei en ecologische duurzame 
plattelandsontwikkeling; onderstreept het belang van de invoering van 
gendermainstreaming in het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Or. en
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Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 32
Paragraaf 2

2. roept de Commissie op om de statistische gegevens en informatie met betrekking tot 
dit verschijnsel te verbeteren en de patronen, de belangrijkste redenen en de gevolgen 
van het vertrek uit plattelandsgebieden in de EU te analyseren; roept de lidstaten op 
om strategieën te ontwikkelen teneinde het vertrek van (schrapping) vrouwen in 
plattelandsgebieden, met name hoogopgeleide vrouwen, te beperken;

Or. es

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 33
Paragraaf 3

schrappen

Or. pl

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo

Amendement 34
Paragraaf 3

3. roept de lidstaten op om in samenwerking met de plaatselijke overheid stimulansen voor 
de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te creëren, teneinde het 
armoedeprobleem en de sociale uitsluiting in plattelandsgebieden aan te pakken; merkt 
op dat er veel armoede is in plattelandsgebieden, met name in de nieuwe lidstaten, 
hetgeen in de herziening van het GLB dan ook in overweging moet worden genomen;

Or. pt

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 35
Paragraaf 3

3. roept de lidstaten op om in samenwerking met de plaatselijke overheid en het 
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bedrijfsleven stimulansen voor de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te 
creëren, met name door elke vorm van discriminatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt uit te bannen, teneinde het armoedeprobleem en de sociale uitsluiting in 
plattelandsgebieden aan te pakken; merkt op dat er veel armoede is in 
plattelandsgebieden, met name in de nieuwe lidstaten;

Or. fr

Amendement ingediend door Esther de Lange

Amendement 36
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. verzoekt de lidstaten geschikte regelingen te treffen voor zelfstandige vrouwelijke 
ondernemers met betrekking tot zwangerschaps- en ziekteverlof;

Or. nl

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 37
Paragraaf 4

4. verzoekt de Commissie statistieken inzake armoede en sociale uitsluiting te 
verstrekken die niet alleen zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, maar waaraan ook 
de dimensie stad/platteland is toegevoegd; pleit tevens voor onderzoek naar de 
genderproblematiek op het platteland;

Or. es

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo

Amendement 38
Paragraaf 5

5. roept de lidstaten op om de overgang van op landbouw georiënteerde gebieden naar 
plattelandsgebieden met een bredere economische basis te steunen, en tegelijkertijd de 
noodzakelijke steun voor het behoud van agrarische familiebedrijven te handhaven, 
hetgeen een rechtvaardiger GLB vereist;
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Or. pt

Amendement ingediend door Jill Evans

Amendement 39
Paragraaf 5

5. roept de lidstaten op om (schrapping) op landbouw georiënteerde activiteiten en
plattelandsgebieden met een bredere economische basis te steunen;

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 40
Paragraaf 5

5. roept de lidstaten op om (schrapping) op landbouw georiënteerde gebieden en 
infrastructurele verbeteringen in dergelijke gebieden te steunen;

Or. pl

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 41
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. wijst erop dat in plattelandsgebieden de toegang tot openbare diensten en sociale 
infrastructuur steeds meer een probleem wordt; het sluiten van banken, 
postkantoren, scholen, ziekenhuizen en gezondheidsdiensten heeft gevolgen voor de 
levendigheid van een gemeenschap en voor de gezondheid en het welzijn van haar 
bevolking;

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 42
Paragraaf 5 ter (nieuw)

5 ter. roept de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten op te zorgen voor passend 
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plaatselijk vervoer, hetgeen cruciaal is voor het welzijn van 
plattelandsgemeenschappen en met name voor vrouwen, daar vrouwen vaak een 
groter risico lopen zich geïsoleerd te voelen; onderstreept dat onregelmatig en duur 
vervoer leidt tot uitsluiting van sociale voorzieningen en voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg en welzijn, en onderwijs en werkgelegenheid, en soms 
zelfs de persoonlijke veiligheid in gevaar brengt;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 43
Paragraaf 6

6. verzoekt de lidstaten een beleid te voeren dat erop gericht is de algemene 
levensomstandigheden van vrouwen in plattelandsgebieden te verbeteren en de 
toekomst van plattelandsgebieden veilig te stellen door het aanbieden van 
toegankelijke diensten op het platteland, met name postdiensten, breedbanddiensten 
en diensten op het gebied van nieuwe toegepaste technologie, culturele en 
sportcentra, brandweer en diensten van algemeen overheidsbestuur;

Or. fr

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 44
Paragraaf 6

6. verzoekt de lidstaten een beleid te voeren dat erop gericht is de algemene 
levensomstandigheden van vrouwen in plattelandsgebieden te verbeteren, met 
bijzondere aandacht voor vrouwen met een handicap, vrouwen die het slachtoffer 
zijn van gendergeweld, vrouwen van etnische minderheden en vrouwen die lijden 
onder verschillende vormen van discriminatie, en de toekomst van 
plattelandsgebieden veilig te stellen door het aanbieden van diensten op het platteland, 
met name postdiensten, breedbanddiensten, culturele en sportcentra, brandweer en 
diensten van algemeen overheidsbestuur;

Or. es
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 45
Paragraaf 7

7. roept de Commissie en de lidstaten op om het zelfstandig ondernemerschap van 
vrouwen te bevorderen, zakelijke netwerken voor vrouwen, coaching- en 
begeleidingsmodellen of allianties van vrouwelijke ondernemers te steunen en 
initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van de 
ondernemersgeest, vaardigheden en capaciteiten van vrouwen in plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 46
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. roept de Raad, de Commissie en de lidstaten op meer financiële middelen vrij te 
maken voor innovatieve acties voor vrouwen in plattelandsgebieden; roept de 
Commissie op Leader-netwerkprojecten op te zetten voor het uitwisselen van 
ervaringen en optimale werkwijzen;

Or. en

Amendement ingediend door Esther de Lange

Amendement 47
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. roept de lidstaten en de Europese Commissie op oog te hebben voor de aanzienlijke 
groep - doorgaans vrouwelijke - meewerkende partners in de landbouw, die in veel 
lidstaten een ontoereikende rechtspositie hebben, hetgeen specifieke financiële en 
juridische problemen met zich meebrengt wat betreft het recht op 
zwangerschaps- en ziekteverlof, de opbouw van pensioenrechten, toegang tot sociale 
zekerheid, en in het geval van echtscheiding;

Or. nl
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Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 48
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. roept de lidstaten op het gezamenlijk eigendomsrecht als juridisch concept te 
bevorderen met het oog op de volledige erkenning van vrouwenrechten in de 
landbouwsector, de bijbehorende bescherming in de zin van welvaart, en de 
erkenning van door vrouwen verrichte werkzaamheden;

Or. es

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 49
Paragraaf 8

8. roept de lidstaten op om onbezoldigd en vrijwilligerswerk te erkennen en naar 
behoren te belonen;

Or. pl

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 50
Paragraaf 8

8. roept de lidstaten op om onbezoldigd en vrijwilligerswerk ideologisch en financieel te 
steunen; benadrukt het belang van het werk dat in deze context door 
vrouwenorganisaties op sociaal vlak wordt verzet; roept desalniettemin op tot 
verandering in de structuren teneinde bezoldigde actieve dienstbetrekkingen voor 
vrouwen toegankelijker te maken;

Or. es
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 51
Paragraaf 8

8. roept de lidstaten op om – gezien het feit dat werkloosheid in plattelandsgebieden 
meestal vrouwen treft – in het kader van de structuurfondsen kwalitatief 
hoogwaardige arbeidsplaatsen, bij vrouwen het ondernemersschap en de 
coöperatieve cultuur te bevorderen; is van mening dat lidstaten onbezoldigd en 
vrijwilligerswerk ideologisch moeten steunen;

Or. en

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 52
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. roept de Europese instellingen, de lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat hun plattelandsontwikkelingsmaatregelen tevens 
acties omvatten die gericht zijn op het verbeteren van onderwijs en opleiding voor 
vrouwen, met name met het oog op integratie op de arbeidsmarkt en in de 
managementstructuren van bedrijven en verenigingen, en op het in 
plattelandsgebieden vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen;

Or. es

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 53
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. wijst erop dat verborgen werkloosheid vrouwen in plattelandsgebieden relatief vaker
treft dan mannen als gevolg van traditionele rolmodellen en een infrastructuur die
op veel gebieden gebrekkig is, zoals kinderopvangvoorzieningen;

Or. en
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 54
Paragraaf 9

9. roept de lidstaten op om in samenwerking met de regionale autoriteiten de oprichting 
van regionale expertisecentra voor vrouwen (schrapping) te stimuleren, met name 
vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar die werkloos dreigen te worden, en hun 
stappen in de richting van zelfstandige arbeid of het ontwikkelen van diensten binnen 
hun eigen gemeenschap na raadpleging van de bevolking en een behoeftenevaluatie te 
steunen;

Or. de

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 55
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. roept de Europese instellingen, de lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten op in plattelandsgebieden de toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën te vergemakkelijken en gelijke kansen te bevorderen 
via op plattelandsvrouwen gerichte activiteiten en beleid;

Or. es

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 56
Paragraaf 10

10. roept de lidstaten op om onderwijs- en opleidingsfaciliteiten te verbeteren en de 
ontwikkeling te stimuleren van een netwerk van sociale diensten voor
kinderopvanginfrastructuur en zorg voor ouderen en gehandicapten en de 
gezondheidszorg, als manier voor mannen en vrouwen in plattelandsgebieden om 
hun werk, gezins- en privéleven te combineren; roept hen tevens op de 
gezondheidszorg te verbeteren, met name de beschikbaarheid van 
eerstelijnsgezondheidszorg, te verbeteren; verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor 
paramedische dienstverlening in plattelandsgebieden;

Or. es
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 57
Paragraaf 10

10. roept de lidstaten op om onderwijs- en opleidingsfaciliteiten en ook de 
kinderopvanginfrastructuur, zorg voor ouderen en gehandicapten en de 
gezondheidszorg, met name de beschikbaarheid van eerstelijnsgezondheidszorg, te 
verbeteren; verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor paramedische dienstverlening en 
spoedartsen in plattelandsgebieden;

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 58
Paragraaf 10

10. roept de lidstaten op om onderwijs- en opleidingsfaciliteiten en ook de 
kinderopvanginfrastructuur, zorg voor ouderen en gehandicapten en de 
gezondheidszorg, met name de beschikbaarheid van eerstelijnsgezondheidszorg, te 
verbeteren; verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor medische dienstverlening in 
plattelandsgebieden;

Or. pl

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 59
Paragraaf 10

10. roept de lidstaten op om onderwijs- en opleidingsfaciliteiten en ook de 
kinderopvanginfrastructuur, zorg voor ouderen en gehandicapten en de 
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg, met name de beschikbaarheid van 
eerstelijnsgezondheidszorg, te verbeteren; verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor 
paramedische dienstverlening in plattelandsgebieden;

Or. en
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 60
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. vraagt aandacht voor het grote taboe dat rust op seksueel en/of huiselijk geweld 
tegen vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden; roept de lidstaten op passende 
maatregelen te nemen teneinde slachtoffers van dergelijk geweld, en vrouwen die 
slachtoffer dreigen te worden, beter te beschermen en te steunen;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 61
Paragraaf 11

11. dringt er bij de lidstaten op aan om het gebrek aan goede vervoersinfrastructuur in 
plattelandsgebieden aan te pakken en een positief beleid voor het verbeteren van de 
toegang tot vervoer voor iedereen te ontwikkelen, met name voor personen met een 
handicap, aangezien het vervoer een rol zal blijven spelen bij het veroorzaken van 
sociale uitsluiting en ongelijkheid in de samenleving, waarvan hoofdzakelijk vrouwen 
het slachtoffer zijn;

Or. fr

Amendement ingediend door Esther de Lange

Amendement 62
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. verwelkomt in dit kader de ESF-EQUAL-projecten, die de positie van vrouwen in de 
landbouw en op het platteland zichtbaar trachten te maken en te verbeteren; roept 
de Europese Commissie en lidstaten op dergelijke projecten in dit kader te promoten 
binnen de Europese Unie;

Or. nl
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 63
Paragraaf 13

13. roept de lidstaten op om bedrijven (schrapping) die in plattelandsgebieden investeren 
en kwalitatief hoogwaardige banen voor vrouwen bieden, te steunen en te belonen;

Or. fr

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell en Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 64
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. roept de Europese instellingen, de lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten op tot het steunen van projecten die het in plattelandsgebieden opzetten 
van primaire landbouwproductiebedrijven stimuleren en hierbij adviseren, teneinde, 
voornamelijk voor vrouwen, nieuwe banen te creëren in de belangrijkste 
actiegebieden, bijvoorbeeld het benutten van overbodige of onvoldoende gebruikte 
producten, het toevoegen van waarde aan landbouwproducten en hiervoor 
afzetmogelijkheden vinden, het gebruiken van nieuwe technologieën en het 
vergroten van regionale economische diversificatie en de dienstverlening om het 
combineren van werk en privéleven te vergemakkelijken;

Or. es

Amendement ingediend door Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 65
Paragraaf 13 ter (nieuw)

13 ter. roept de Europese instellingen, de lidstaten en de regionale en plaatselijke 
autoriteiten op om, zowel nationaal als internationaal, het houden van fora voor het
uitwisselen van kennis, of soortgelijke activiteiten aan te moedigen, met specifieke 
aandacht voor de situatie van vrouwen in plattelandsgebieden;

Or. es
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 66
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. verwijst naar het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in formele leidende 
posities in de regio of op het platteland, ondanks het feit dat ze een belangrijke rol 
spelen in de ‘informele’ gemeenschap waar vrouwen vaak cruciaal zijn voor het 
sociale leven van de gemeenschap omdat ze met hun betrokkenheid bij informele
plaatselijke netwerken (bijv. in het kader van vrijwilligerswerk of verscheidene 
thematische verenigingen) invloed uitoefenen op de opkomst van sociaal kapitaal;

Or. en

Amendement ingediend door Esther de Lange

Amendement 67
Paragraaf 14

14. verzoekt de relevante nationale, regionale en lokale overheden om de deelname van 
vrouwen aan plaatselijke actiegroepen, participatie in landbouworganisaties en de 
ontwikkeling van plaatselijke partnerschappen in het kader van de as Leader aan te 
moedigen en zorg te dragen voor een evenwichtige participatie van vrouwen en 
mannen in de bestuursraden;

Or. nl

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Jill Evans en Raül Romeva i Rueda

Amendement 68
Paragraaf 14

14. verzoekt de relevante nationale, regionale en lokale overheden om de deelname van 
vrouwen aan plaatselijke actiegroepen en de ontwikkeling van plaatselijke 
partnerschappen in het kader van de as Leader aan te moedigen, te voorzien in 
opleiding en vaardigheden zodat vrouwen kunnen deelnemen aan de 
besluitvormingsprocedures, en zorg te dragen voor een evenwichtige participatie van 
vrouwen en mannen in de bestuursraden;

Or. en
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 69
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. benadrukt de noodzaak van het opzetten van steunprogramma’s voor vrouwen in 
plattelandsgebieden om het verschil in overweging te nemen tussen vrouwen die 
simpelweg in plattelandsgebieden wonen en vrouwen die werkzaam zijn in 
landbouwbedrijven, oftewel boerinnen; verzoekt de Commissie inzake deze twee 
afzonderlijke categorieën vrouwen in de lidstaten statistieken te verstrekken;

Or. el

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 70
Paragraaf 14 ter (nieuw)

14 ter. betreurt het feit dat de Commissie geen gevolg heeft gegeven aan bovengenoemde 
resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2003 door Richtlijn 86/613/EEG
grondig te herzien, ondanks het feit dat de Commissie zelf erkent dat de uitvoering 
van de richtlijn tot op heden ondoelmatig is gebleken en dat weinig vooruitgang is 
geboekt op het gebied van het erkennen van werk verricht door, en het op passende 
wijze beschermen van, echtgenoten van personen die zelfstandig werkzaam zijn of 
betrokken zijn bij landbouwactiviteiten in de lidstaten; roept de Commissie 
nogmaals op voor eind 2008 een herziene richtlijn in te dienen die voorziet in 
onafhankelijke sociale en pensioenrechten voor vrouwen die meewerken aan 
landbouwbedrijven;

Or. el

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 71
Paragraaf 14 quater (nieuw)

14 quater. betreurt ten zeerste dat de Commissie nog geen praktisch gevolg heeft 
gegeven aan voorgaande resoluties van het Europees Parlement inzake de situatie 
van echtgenoten van zelfstandig werkenden, waarin werd opgeroepen tot:

- verplichte registratie van medewerkende echtgenoten zodat zij niet langer 
onzichtbare arbeidskrachten zijn;

- de verplichting voor de lidstaten om de noodzakelijke maatregelen vast te stellen 
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teneinde te waarborgen dat de medewerkende echtgenoten zich kunnen aansluiten 
bij een ziekteverzekering, pensioenregeling, moederschapsverzekering met 
vervangingsregelingen, en een invaliditeitsverzekering;

Or. el

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 72
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

14 quinquies. benadrukt eens te meer dat, hoewel de opheffing van ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en het bevorderen van gelijke kansen tot de basisdoelstellingen 
van de structuurfondsen behoren, vrouwen in plattelandsgebruiken in de praktijk 
weinig gebruik maken van de mogelijkheden die deze fondsen bieden; roept de 
Commissie op ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het versterken van 
de positie van vrouwen tijdens de goedkeuringsprocedure van relevante projecten, 
met name met het oog op de nieuwe Verordening (EG) Nr. 1083/2006 van de Raad 
van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/19991, waarin het maatschappelijk 
middenveld en organisaties die gendergelijkheid bevorderen op gelijke voet worden 
gesteld bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de fondsen;

Or. el

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
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