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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 1
Citação 5-A (nova)

– Tendo em conta a Directiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986,
relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres que exerçam uma actividade independente, incluindo a actividade 
agrícola, bem como à protecção da maternidade1

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 2
Citação 5-B (nova)

– Tendo em conta a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades 
e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao 

                                               
1 JO L 359 de 19.12.1986, p. 56.
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emprego e à actividade profissional1,

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 3
Citação 5-C (nova)

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n° 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 
1999, que estabelece disposições gerais sobre os Fundos Estruturais2,

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 4
Citação 5-D (nova)

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 2 de Dezembro de 1996, relativa à 
integração do princípio da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
quadro dos fundos estruturais europeus3,

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 5
Citação 5-E (nova)

– Tendo em conta a resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre os objectivos 
da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens na utilização dos Fundos 
Estruturais (2002/2210(INI))4,

Or. el

                                               
1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
2 JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
3 JO C 386 de 20.12.1996, p. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 6
Considerando A

A. Considerando que, numa perspectiva europeia, a questão das zonas rurais1 é tratada no 
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), que a presente resolução diz respeito ao 
segundo pilar da PAC, designadamente ao desenvolvimento rural, mas que as políticas 
sociais e económicas devem ser igualmente tomadas em conta,

Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 7
Considerando A-A (novo)

A-A. Considerando que a integração da perspectiva do género não foi tomada em conta 
de forma séria no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
dado que teoricamente o FEADER constitui um instrumento mais adequado para 
melhorar a igualdade de oportunidades em favor das mulheres das zonas rurais,

Or. en

                                               
1 Esta definição das zonas rurais foi adoptada no contexto da Decisão do Conselho 2006/144/CE. A Comissão 
utilizou, assim, a terminologia da OCDE, fundada na densidade populacional. (OCDE, Créer des indicateurs 
ruraux pour étayer la politique territoriale, Paris, 1994). Baseia-se numa abordagem a dois níveis: numa 
primeira fase, as unidades locais (por exemplo, os municípios) são classificados como rurais desde que a sua 
densidade populacional seja inferior a 150 habitantes por Km2.Seguidamente as regiões (por exemplo NUTS 3 
ou NUTS 2) são classificadas numa das três categorias seguintes:

 regiões predominantemente rurais: mais de 50% da população da região vive em municípios rurais (isto 
é, com menos de 150 habitantes por km2);

 regiões intermédias: entre 15% e 50% da população vive em unidades locais rurais;
 regiões predominantemente urbanas: menos de 15% da população da região vive em unidades locais 

rurais.
As 1 284 regiões NUTS 3 da UE-27 estão regularmente divididas entre as três categorias rurais/urbanas. A 
Comissão está actualmente a realizar um trabalho sobre definições alternativas que reflictam melhor a 
diversidade das zonas predominantemente rurais, incluindo as periurbanas.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 8
Considerando C

C. Considerando que, para tornar as zonas rurais mais atractivas, é necessário promover 
um crescimento sustentável e integrado, e criar novas oportunidades de emprego, 
sobretudo para as mulheres e para os jovens, e serviços sociais e de saúde de 
qualidade,

Or. fr

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 9
Considerando D

D. Considerando que as transformações económicas e sociais em curso nas zonas rurais 
não atingem todas as mulheres do mesmo modo e que, se a algumas delas oferecem
oportunidades, a outras trazem problemas e dificuldades de monta,

Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 10
Considerando D-A (novo)

D-A. Considerando que a situação actual da população rural europeia é determinada por 
duas estratégias de sobrevivência agrícola opostas: por um lado, as pequenas 
explorações rurais de subsistência e, por outro lado, as unidades de produção 
agrária de larga escala orientadas para os mercados mundiais,

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 11
Considerando E

E. Considerando que os objectivos de Lisboa no sentido de suscitar o crescimento e 
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promover a economia de mercado social apenas poderão ser atingidos se for 
plenamente aproveitado o grande potencial que representam as mulheres no mercado 
de trabalho, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas,

Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 12
Considerando E-A (novo)

E-A. Considerando que o trabalho feminino é frequentemente visto como um recurso 
natural ilimitado a explorar e que, além disso, a segregação não equitativa do 
mercado laboral está a tornar-se mais rígida,

Or. en

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 13
Considerando F-A (novo)

F-A. Reiterando a sua posição de que a implementação da Directiva 86/616/CE do 
Conselho, de 11 de Dezembro de 1986, relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade 
independente, incluindo a actividade agrícola, bem como à protecção da 
maternidade, até agora não foi eficaz, nem cumpriu os objectivos originais da 
directiva, em particular, o de melhorar o estatuto dos cônjuges colaboradores,

Or. el

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 14
Considerando G-A (novo)

G-A. Considerando que só um reduzido número de mulheres possui uma exploração 
agrária – normalmente de dimensões económicas reduzidas e de escassa 
rentabilidade – e que a maioria das mulheres da zonas rurais trabalha em conjunto 
com os seus companheiros do sexo masculino (pai, irmão, cônjuge), que são quem 
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detém a propriedade exclusiva da exploração agrária ou de criação de gado,

Or. es

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 15
Considerando I

I. Considerando que, embora as zonas rurais possam oferecer uma elevada qualidade de 
vida às famílias com crianças e às pessoas idosas, continuam a enfrentar diversos 
desafios, tais como a inexistência de infra-estruturas em termos de educação e
formação a todos os níveis e de serviços de interesse social como estruturas
suficientes e adequadas de guarda de crianças, serviços de proximidade e assistência a 
pessoas idosas ou doentes, sofrendo ainda a pressão resultante da reestruturação da 
agricultura em curso e das preocupações ambientais,

Or. fr

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 16
Considerando I

I. Considerando que, embora as zonas rurais possam oferecer uma elevada qualidade de 
vida às famílias com crianças e às pessoas idosas, continuam a enfrentar diversos 
desafios, tais como a inexistência de infra-estruturas em termos de formação e de 
serviços de interesse social como estruturas adequadas de guarda de crianças, 
assistência a pessoas idosas ou doentes, sofrendo ainda a pressão resultante da 
reestruturação da agricultura em curso e da protecção do ambiente,

Or. de

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 17
Considerando I

I. Considerando que, embora as zonas rurais possam oferecer uma elevada qualidade de 
vida às famílias com crianças e às pessoas idosas, continuam a enfrentar diversos 
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desafios, tais como a inexistência de infra-estruturas em termos de formação e de
redes de serviços sociais como estruturas adequadas de guarda de crianças, assistência 
a pessoas idosas ou doentes e deficientes, sofrendo ainda a pressão resultante da 
reestruturação da agricultura em curso e das preocupações ambientais,

Or. es

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 18
Considerando J

J. Considerando que o importante contributo das mulheres para o desenvolvimento local 
e social (supressão) é insuficientemente reflectido na sua participação nos processos 
de tomada de decisão,

Or. pl

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Considerando K

K. Considerando que são sobretudo as mulheres que se oferecem espontaneamente para 
actividades de voluntariado no seio da família e fora dela, que constituem a base da 
coesão fundamental da vida em sociedade,

Or. fr

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 20
Considerando K

K. Considerando que são sobretudo as mulheres que se oferecem espontaneamente para 
actividades de voluntariado que constituem a base da coesão fundamental da vida em 
sociedade; considerando, não obstante, que o Estado deve assumir as funções de 
sustentabilidade social necessárias para o livre desenvolvimento de uma cidadania 
que goze dos mesmos prazos e recursos e que não seja influenciada pelo género,
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Or. es

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 21
Considerando L-A (novo)

L-A. Considerando que é muito importante combater o êxodo das mulheres das zonas 
rurais porque nos territórios onde não há oportunidades para as mulheres a médio 
prazo também não haverá para ninguém, já que a população não se mantém,

Or. es

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 22
Considerando M

M. Considerando que a combinação da inexistência de infra-estruturas, oportunidades 
de trabalho e níveis de rendimentos comparativamente inferiores resulta numa 
força de trabalho móvel que abandona as zonas rurais desfavorecidas e vai procurar 
educação e/ou emprego nos centros urbanos, onde é de esperar que haja uma maior 
qualidade de vida e oportunidades de trabalho; considerando que o êxodo 
(out-migration) das mulheres de grupos etários economicamente activos continua a 
originar um elevado índice de "masculinização" da população rural (supressão),

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 23
Considerando M

M. Considerando que o êxodo (out-migration) das mulheres de grupos etários 
economicamente activos continua a originar um elevado índice de "masculinização" 
da população rural, com consequências negativas para a qualidade de vida da 
comunidade e para o desenvolvimento demográfico,

Or. de
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 24
Considerando N

N. (Supressão) Considerando (supressão) que a escassez de serviços de transporte 
públicos nas zonas rurais pode perturbar a realização de tarefas da vida quotidiana 
e familiar e constitui um obstáculo para (supressão) aceder à formação profissional 
ou (supressão) encontrar um emprego;

Or. fr

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 25
Considerando N

N. Considerando que as necessidades de transporte das mulheres e dos homens nas 
zonas rurais são diferentes; que a escassez de serviços de transporte públicos gera 
exclusão social e constitui um obstáculo para os jovens e que, por conseguinte, estes 
têm menos possibilidades de aceder à formação profissional ou de encontrar um 
emprego;

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 26
Considerando N

N. Considerando que as mulheres, em particular nas zonas rurais, passam muito tempo a 
acompanhar os filhos e outros membros da família ao médico, à escola e a actividades 
desportivas e que a escassez de serviços de transporte públicos prejudica os jovens e 
que, por conseguinte, estes têm menos possibilidades de aceder à formação 
profissional ou de encontrar um emprego;

Or. de

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
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Martínez-Orozco

Alteração 27
Considerando N-A (novo)

N-A. Considerando que é maior a dificuldade de acesso às tecnologias de informação e 
comunicação nas zonas rurais, especialmente para as mulheres,

Or. es

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 28
Considerando O

O. Considerando que as zonas rurais oferecem oportunidades reais em termos do seu  
potencial de crescimento em novos sectores, disponibilidade de actividades de 
artesanato e turísticas e que as actividades nesses domínio se encontram sobretudo 
entregues a mulheres, constituindo um importante factor económico para regiões 
pouco desenvolvidas mas de grande interesse paisagístico,

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 29
Considerando P

P. Considerando que deverá ser concedida especial atenção à paridade homens-mulheres 
na elaboração dos orçamentos tendo em vista uma efectiva gestão (governance) dos 
programas de desenvolvimento rural e, nomeadamente, uma melhor definição de 
objectivos dos fundos destinados às necessidades específicas das mulheres nestas 
regiões,

Or. fr
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 30
Considerando P-A (novo)

P-A. Considerando que a eliminação das desigualdades e a promoção da igualdade entre 
mulheres e homens constituem objectivos primários do Regulamento (CE) 
nº 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições 
gerais sobre os Fundos Estruturais, particularmente no que respeita ao Fundo 
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA),

Or. el

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 31
N.º 1

1. Está convicto de que a introdução da dimensão de género no sector rural é uma 
estratégia-chave, não só para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, mas 
também para o crescimento económico e o desenvolvimento rural sustentável e 
ecológico; salienta a importância de introduzir a integração da perspectiva do 
género no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER);

Or. en

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 32
N.º 2

2. Insta a Comissão a melhorar os dados estatísticos e as informações relativas a este 
fenómeno, bem como a analisar as características, as principais razões e as 
consequências do êxodo rural na União Europeia; solicita aos Estados-Membros que 
desenvolvam estratégicas tendo em deter o êxodo rural das mulheres, especialmente 
daquelas com um grau de instrução elevado;

Or. es
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 33
N.º 3

Suprimido

Or. pl

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 34
N.º 3

3. Solicita aos Estados-Membros que, em colaboração com as autoridades locais, criem 
incentivos à participação das mulheres no mundo do trabalho a fim de minorar o 
problema da pobreza e da exclusão social em zonas rurais; observa que a pobreza está 
duramente disseminada nas sociedades rurais, em particular nos novos 
Estados-Membros, o que exige que a revisão da PAC tenha também em conta este 
problema;

Or. pt

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 35
N.º 3

3. Solicita aos Estados-Membros que, em colaboração com as autoridades locais e as 
empresas, criem incentivos à participação das mulheres no mundo do trabalho, 
nomeadamente através da eliminação das discriminações de que possam ser vítimas 
no mercado do trabalho, a fim de minorar o problema da pobreza e da exclusão social 
em zonas rurais; observa que a pobreza está duramente disseminada nas sociedades 
rurais, em particular nos novos Estados-Membros;

Or. fr
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Alteração apresentada por Esther De Lange

Alteração 36
N.º 3-A (novo)

3-A. Solicita aos Estados-Membros que adoptem disposições adequadas para as 
empresárias independentes relativamente às licenças de maternidade e de doença;

Or. nl

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 37
N.º 4

4. Solicita à Comissão que faculte estatísticas sobre a pobreza e a exclusão social, 
discriminadas não só por género e idade, mas também por dimensão urbana/rural; 
solicita também a realização de estudos focados no género no meio rural;

Or. es

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 38
N.º 5

5. Exorta os Estados-Membros a apoiarem, nas zonas rurais, a transição de uma 
organização baseada na agricultura para uma economia mais diversificada; mas que 
mantenham os apoios necessários à manutenção da agricultura familiar, o que 
exige uma PAC mais justa;

Or. pt

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 39
N.º 5

5. Exorta os Estados-Membros a apoiarem as actividades baseadas na agricultura, bem 
como zonas rurais com uma economia mais diversificada;
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Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 40
N.º 5

5. Exorta os Estados-Membros a apoiarem (supressão) zonas rurais baseadas na 
agricultura e melhoramentos das infra-estruturas nessas zonas;

Or. pl

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 41
N.º 5-A (novo)

5-A. Salienta que o acesso às infra-estruturas sociais e de serviços públicos está a 
tornar-se cada vez mais problemático nas zonas rurais; o encerramento de bancos, 
postos dos correios, escolas, hospitais e serviços de saúde exercem, todos eles, um 
impacto no pulsar de uma comunidade e na saúde e no bem-estar da respectiva 
população;

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 42
N.º 5-B (novo)

5-B. Exorta as autoridades nacionais, regionais e locais a providenciarem transportes 
locais adequados, que são essenciais para o bem-estar das comunidades rurais e 
especialmente para as mulheres, as quais frequentemente estão em maior risco de se 
sentirem isoladas; realça que um transporte dispendioso e irregular provoca o
isolamento relativamente às instalações sociais, de saúde e bem-estar, educativas e 
de emprego e por vezes compromete a segurança pessoal;

Or. en
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 43
N.º 6

6. Insta os Estados-Membros a implementarem políticas tendo em vista melhorar as 
condições de vida globais das mulheres nas zonas rurais e a garantir o futuro dessas 
zonas oferecendo acesso e a disponibilidade de serviços, tais como serviços postais, 
serviços de "banda larga" e novas tecnologias aplicadas, centros culturais e 
desportivos, serviços de bombeiros e serviços públicos gerais;

Or. fr

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 44
N.º 6

6. Insta os Estados-Membros a implementarem políticas tendo em vista melhorar as 
condições de vida globais das mulheres nas zonas rurais - prestando uma atenção 
especial às mulheres deficientes, às vítimas da violência de género, às emigrantes, 
às mulheres pertencentes a minorias étnicas e às que forem vítimas de 
discriminações várias - bem como a garantir o futuro dessas zonas oferecendo 
serviços, tais como serviços postais, serviços de "banda larga", centros culturais e 
desportivos, serviços de bombeiros e serviços públicos gerais;

Or. es

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 45
N.º 7

7. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a promoverem o empreendedorismo 
feminino, a apoiarem redes de mulheres profissionais, a patrocinar/formar modelos ou 
alianças de mulheres empresárias e a conceberem iniciativas destinadas a melhorar o 
espírito empresarial, as aptidões e as capacidades das mulheres em zonas rurais; 

Or. en
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 46
N.º 7-A (novo)

7-A. Exorta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem, em termos 
financeiros, as medidas inovadoras destinadas às mulheres das zonas rurais; exorta 
a Comissão a elaborar projectos de criação de redes LEADER destinadas ao 
intercâmbio de experiências e boas práticas;

Or. en

Alteração apresentada por Esther De Lange

Alteração 47
N.º 7-A (novo)

7-A. Exorta os Estados-Membros e a Comissão Europeia a prestarem atenção ao grupo 
considerável – geralmente mulheres – de cônjuges colaboradores existentes na 
agricultura, os quais possuem uma posição jurídica insuficiente em muitos 
Estados-Membros, o que implica problemas jurídicos e financeiros específicos no 
que respeita ao direito às licenças de maternidade e de doença, à acumulação de 
direitos de pensão, ao acesso à segurança social e em caso de divórcio;

Or. nl

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 48
N.º 7-A (novo)

7-A. Solicita aos Estados-Membros que desenvolvam o conceito jurídico de 
co-propriedade para que sejam plenamente reconhecidos os direitos das mulheres 
no sector agrário, a correspondente protecção em matéria de segurança social e o 
reconhecimento do seu trabalho;

Or. es
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 49
N.º 8

8. Insta os Estados-Membros a reconhecerem e prestigiarem o trabalho honorário ou
voluntário;

Or. pl

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 50
N.º 8

8. Insta os Estados-Membros a concederem apoio moral e financeiro ao trabalho 
voluntário ou honorário; insiste no importante trabalho social realizado pelas 
associações de mulheres a este respeito; não obstante, solicita que as estruturas 
sejam modificadas para que as mulheres possam ter acesso em maior grau a um 
trabalho activo remunerado;

Or. es

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 51
N.º 8

8. Insta os Estados-Membros – tendo em conta que o desemprego nas zonas rurais
afecta principalmente as mulheres – a promoverem, no contexto dos Fundos 
Estruturais, o emprego de qualidade, o empreendedorismo entre as mulheres e uma 
cultura cooperativista; considera que os Estados-Membros devem conceder apoio 
moral (supressão) ao trabalho voluntário ou honorário;

Or. en
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Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 52
N.º 8-A (novo)

8-A. Solicita às instituições da UE, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 
locais que – nas acções destinadas ao desenvolvimento do meio rural – incluam 
acções orientadas para a melhoria do nível educativo e de formação das mulheres e, 
especialmente, acções que favoreçam a sua integração no mercado de trabalho e 
nos órgãos directivos das empresas e associações e que favoreçam o trabalho das 
mulheres no mundo rural;

Or. es

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 53
N.º 8-A (novo)

8-A. Realça que as mulheres das zonas rurais são relativamente mais afectadas pelo 
desemprego oculto do que os homens, devido aos papéis tradicionais e à existência 
reduzida de infra-estruturas adequadas em muitas áreas, como instalações de 
acolhimento de crianças;

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 54
N.º 9

9. Solicita aos Estados-Membros que, em cooperação com as autoridades regionais, 
incentivem a criação de centros de recursos regionais para as mulheres (supressão), 
especialmente as mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos que se 
encontram desempregadas, apoiando-as no sentido de encontrarem uma forma de 
trabalhar por conta própria ou no desenvolvimento de serviços na sua comunidade, 
mediante a consulta de base e a avaliação das necessidades;

Or. de
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Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 55
N.º 9-A (novo)

9-A. Solicita às instituições da UE, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 
locais que facilitem o acesso às tecnologias de informação e de comunicação no 
meio rural e que promovam a igualdade de oportunidades nesse acesso através de 
políticas e actividades orientadas para a mulher rural;

Or. es

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 56
N.º 10

10. Exorta os Estados-Membros a melhorarem as infra-estruturas em matéria de educação 
e de formação profissional, promoverem o desenvolvimento duma rede de serviços 
sociais de guarda de crianças, de cuidados a prestar a pessoas idosas, a doentes e a 
deficientes como medida de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal de 
homens e mulheres no mundo rural; mesmo assim, exorta-os a melhorarem os
serviços de saúde, designadamente melhorando o acesso aos serviços de saúde de 
proximidade; solicita aos Estados-Membros que assegurem o fornecimento de
serviços paramédicos nas zonas rurais;

Or. es

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 57
N.º 10

10. Exorta os Estados-Membros a melhorarem as infra-estruturas em matéria de educação 
e de formação profissional, de guarda de crianças, de cuidados a prestar a pessoas 
idosas e a deficientes e de serviços de saúde, designadamente melhorando o acesso aos 
serviços de saúde de proximidade; solicita aos Estados-Membros que assegurem o 
fornecimento de serviços paramédicos e serviços médicos de urgência nas zonas 
rurais;

Or. de
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 58
N.º 10

10. Exorta os Estados-Membros a melhorarem as infra-estruturas em matéria de educação 
e de formação profissional, de guarda de crianças, de cuidados a prestar a pessoas 
idosas e a deficientes e de serviços de saúde, designadamente melhorando o acesso aos 
serviços de saúde de proximidade; solicita aos Estados-Membros que assegurem o 
fornecimento de serviços médicos nas zonas rurais;

Or. pl

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 59
N.º 10

10. Exorta os Estados-Membros a melhorarem as infra-estruturas em matéria de educação 
e de formação profissional, de guarda de crianças, de cuidados a prestar a pessoas 
idosas e a deficientes e de serviços de saúde e de saúde mental, designadamente 
melhorando o acesso aos serviços de saúde de proximidade; solicita aos 
Estados-Membros que assegurem o fornecimento de serviços paramédicos nas zonas 
rurais;

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 60
N.º 10-A (novo)

10-A. Chama a atenção para o forte tabu relativo à violência sexual e/ou doméstica contra 
as mulheres e as jovens na zonas rurais; exorta os Estados-Membros a tomarem 
medidas adequadas para garantirem uma melhor protecção e apoio às vítimas e às 
pessoas em risco de serem vítimas de tal violência;

Or. en
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 61
N.º 11

11. Insta os Estados-Membros a colmatar a falta de infra-estruturas de transporte 
adequadas nas zonas rurais e a elaborarem políticas positivas susceptíveis de melhorar 
o acesso aos transportes para todos, nomeadamente para os deficientes, já que esta 
questão continua a ser um factor de exclusão social e de desigualdades na sociedade, 
afectando prioritariamente as mulheres;

Or. fr

Alteração apresentada por Esther De Lange

Alteração 62
N.º 12-A (novo)

12-A. Regozija-se, neste âmbito, com os projectos FSE-EQUAL, que tentam tornar visível 
e melhorar a posição das mulheres na agricultura e no mundo rural; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a promoverem projectos deste tipo e neste âmbito 
no território da UE;

Or. nl

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 63
N.º 13

13. Exorta os Estados-Membros a apoiarem e recompensarem as empresas que investem 
nas zonas rurais e que oferecem empregos de qualidade às mulheres;

Or. fr
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Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 64
N.º 13-A (novo)

13-A. Solicita às instituições da UE, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 
locais que apoiem os projectos de promoção e aconselhamento com vista à criação 
de empresas inovadoras de produção agrícola primária no meio rural, que possam 
criar novos postos de trabalho ocupados maioritariamente por mulheres, nos 
principais âmbitos de actuação, por exemplo, através da utilização de produtos 
redundantes ou subutilizados, da integração de valores nos produtos agrícolas e da 
busca de saídas comerciais para os mesmos, da utilização de novas tecnologias, bem 
como a contribuição para a diversificação económica da zona e a prestação de 
serviços que facilitem a conciliação da vida profissional e familiar;

Or. es

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Alteração 65
N.º 13-B (novo)

13-B. Solicita às instituições da UE, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 
locais que promovam a realização de fóruns de intercâmbio de conhecimentos ou 
actividades similares, tanto de âmbito nacional como internacional, que 
contemplem especificamente a situação da mulher no meio rural;

Or. es

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 66
N.º 13-A (novo)

13-A. Faz referência ao facto de as mulheres estarem sub-representadas em posições de 
liderança rural ou regional formais, apesar de desempenharem um papel 
importante na comunidade "informal", onde elas desempenham frequentemente 
um papel essencial na vida social da comunidade influenciando a emergência de 
capital social e participando em redes locais informais (por exemplo, no âmbito do 
trabalho comunitário voluntário ou de associações temáticas diversas);
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Or. en

Alteração apresentada por Esther De Lange

Alteração 67
N.º 14

14. Solicita às autoridades relevantes, a nível nacional, regional e local, que incentivem a 
participação de mulheres em grupos de acção local, em organizações agrícolas e no
desenvolvimento de parcerias locais, no quadro do programa LEADER, assim como a 
garantirem uma participação equilibrada de homens e mulheres nos conselhos de 
administração;

Or. nl

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Alteração 68
N.º 14

14. Solicita às autoridades relevantes, a nível nacional, regional e local, que incentivem a 
participação de mulheres em grupos de acção local, bem como o desenvolvimento de 
parcerias locais, no quadro do programa LEADER e que providenciem capacidades e 
formação que permitam às mulheres participar no processo de deliberação, assim 
como a garantirem uma participação equilibrada de homens e mulheres nos conselhos 
de administração;

Or. en

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 69
N.º 14-A (novo)

14-A. Realça a necessidade – aquando da elaboração de programas de apoio às mulheres 
nas zonas rurais – de ter em consideração a diferença entre as mulheres que apenas 
residem nas zonas rurais e aquelas que estão empregadas em explorações agrícolas, 
isto é, as agricultoras; exorta a Comissão a compilar estatísticas específicas sobre 
estas duas categorias de mulheres distintas nos Estados-Membros;

Or. el
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 70
N.º 14-B (novo)

14-B. Lamenta que a Comissão não tenha dado resposta à resolução do PE de 3 de Junho 
de 2003 anteriormente referida procedendo a uma revisão radical da Directiva 
86/613/CEE, apesar de ela própria reconhecer que a aplicação desta directiva foi 
ineficaz até à data e que se fizeram progressos mínimos para reconhecer o trabalho 
e proporcionar protecção adequada aos cônjuges colaboradores das pessoas 
envolvidas em actividades independentes ou agrícolas nos Estados-Membros; exorta 
novamente a Comissão a apresentar, até final de 2008, uma directiva revista que 
preveja direitos de pensão e direitos sociais independentes para as mulheres que 
colaboram nas explorações agrícolas;

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 71
N.º 14-C (novo)

14-C. Lamenta profundamente que a Comissão ainda não tenha dado uma resposta 
prática às anteriores resoluções do PE sobre a situação dos cônjuges colaboradores 
das pessoas envolvidas em actividades independentes, que incluíam pedidos de:

– registo obrigatório dos cônjuges colaboradores, para que deixem de ser 
trabalhadores invisíveis;

– obrigação de os Estados-Membros tomarem as medidas necessárias para 
assegurarem que os cônjuges colaboradores podem obter cobertura de seguro de 
saúde, pensões de reforma, regalias de maternidade, serviços de substituição e 
regalias por incapacidade;

Or. el

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 72
N.º 14-D (novo)

14-D. Realça novamente que – embora a eliminação das desigualdades e a promoção da 
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igualdade de oportunidades se incluírem entre os objectivos básicos dos Fundos 
Estruturais – na realidade, as mulheres das zonas rurais participam muito pouco no 
planeamento e no aproveitamento das oportunidades que estes fundos 
proporcionam; exorta a Comissão a assegurar que se presta a devida atenção ao 
reforço do seu papel durante o processo de aprovação dos projectos pertinentes, em 
particular, à luz do novo Regulamento do Conselho Nº 1083/20061, de 11 de Julho 
de 2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que 
revoga o Regulamento (CE) nº 1260/1999, que agora reconhece a sociedade civil e 
as organizações que promovem a igualdade de géneros como parceiros iguais na 
consecução dos objectivos dos fundos;

Or. el
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