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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 1
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind 
aplicarea principiului egalită�ii de tratament între bărba�ii �i femeile care 
desfă�oară activită�i independente, inclusiv agricole, precum �i protec�ia 
femeilor care desfă�oară activită�i independente în timpul sarcinii �i 
maternită�ii1,

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 2
Referirea 5b (nouă)

- având în vedere Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii 

                                               
1 JO L 359, 19.12.1986, p. 56.
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de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă1,

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 3
Referirea 5c (nouă)

- având în vedere Regulamentul (CE)  nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 
de stabilire a dispozi�iilor generale referitoare la Fondurile structurale2,

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 4
Referirea 5d (nouă)

- având în vedere Rezoluţia Consiliului din 2 decembrie 1996 privind abordarea 
integratoare a egalităţii de şanse între bărbaţi  şi femei în Fondurile structurale3,

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 5
Referirea 5e (nouă)

- având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2003 privind obiectivele egalităţii de 
şanse între bărbaţi şi femei la utilizarea fondurilor structurale4,

Or. el

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

Amendamentul 6
Considerentul A

A. întrucât, dintr-o perspectivă europeană, problemele legate de zonele rurale1 sunt 
abordate în cadrul Politicii agricole comune (PAC), întrucât prezenta rezoluţie 
abordează aspecte din cel de-al doilea pilon al PAC, şi anume dezvoltarea rurală şi 
întrucât politicile sociale şi economice trebuie, totuşi, să fie, de asemenea, luate în 
considerare;

Or. de

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 7
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât abordarea integratoare a egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei nu a fost  
luată în considerare în mod corespunzător în cadrul Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), având în vedere că, teoretic, FEADR 
reprezintă cel mai adecvat instrument pentru îmbunătă�irea egalităţii de şanse 
pentru femei în zonele rurale,

Or. en

                                               
1 Prezenta definiţie a zonelor rurale a fost adoptată în contextul Deciziei 2006/144/CE. Comisia a folosit în mod 
consecvent metodologia OCDE. Metodologia OCDE se bazează pe densitatea populaţiei (OCDE, Crearea de 
indicatori rurali pentru elaborarea politicii teritoriale, Paris, 1994). Aceasta se bazează pe o abordare în două 
etape: în prima etapă, entităţile locale (de exemplu municipiile) sunt identificate ca fiind rurale dacă densitatea 
populaţiei lor este de sub 150 de locuitori pe kilometru pătrat. Ulterior, regiunile (de exemplu NUTS 3 sau 
NUTS 2) sunt clasificate în 3 categorii:

 zonă predominant rurală (PR): dacă peste 50% din populaţia din zonă locuieşte în comune rurale (cu 
mai puţin de 150 de locuitori / km2);

 zonă intermediară (ZI): dacă între 15% şi 50% din populaţia din zonă locuieşte în unităţi locale rurale;
 zonă predominant urbană (PU): dacă mai puţin de 15% din populaţia din zonă locuieşte în

unităţi locale rurale. 
Cele 1284 de zone NUTS 3 din cele 27 de state membre ale UE sunt împărţite, în mare, în mod egal între cele 
trei categorii ruralo-urbane. Comisia depune în prezent eforturi pentru a elabora definiţii alternative care să 
reflecte mai bine diversitatea zonelor rurale semnificative, inclusiv a zonelor periurbane.
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Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 8
Considerentul C

C. întrucât creşterea atractivităţii zonelor rurale necesită susţinerea unei creşteri durabile, 
integrate, şi crearea de noi locuri de muncă, în special pentru femei şi tineri, precum 
şi de servicii de asisten�ă medicală �i de asisten�ă socială de calitate,

Or. fr

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 9
Considerentul D

D. întrucât schimbările economice şi sociale prin care trec zonele rurale nu afectează 
toate femeile în acelaşi fel, deoarece pentru unele acestea aduc noi oportunităţi, iar 
pentru altele provocări foarte serioase şi probleme,

Or. de

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 10
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât situaţia actuală a populaţiei rurale europene este determinată de două 
strategii agricole de supravieţuire distincte: pe de o parte, exploatările agricole 
rurale de dimensiuni mici, de subzistenţă, iar pe de altă parte, centrele de producţie 
agricolă de dimensiuni mari, orientate către pieţele mondiale,

Or. en

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 11
Considerentul E

E. întrucât obiectivele de la Lisabona privind creşterea şi susţinerea economiei sociale de 
piaţă pot fi realizate doar dacă se foloseşte în totalitate potenţialul semnificativ al 
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femeilor pe piaţa muncii, atât în zonele rurale, cât şi în cele urbane,

Or.de

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 12
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât munca femeilor este considerată deseori ca o resursă naturală nelimitată, 
exploatabilă şi întrucât, de asemenea, segregarea inechitabilă de pe piaţa muncii 
devine din ce în ce mai rigidă,  

Or.en

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 13
Considerentul Fa (nou)

Fa. reafirmându-şi  punctul de vedere, conform căruia punerea în aplicare a Directivei 
86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului 
egalită�ii de tratament între bărba�ii �i femeile care desfă�oară activită�i 
independente, inclusiv agricole, precum �i protec�ia femeilor care desfă�oară 
activită�i independente în timpul sarcinii �i maternităţi, nu a fost eficientă până în 
prezent şi nu a îndeplinit obiectivele iniţiale ale Directivei, în special pe acela de a 
îmbunătăţi statutul soţilor colaboratori,

Or.el

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell and Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 14
Recital Ga (new)

Ga. întrucât puţine femei sunt proprietare ale unei exploataţii agricole - în general, de 
mici dimensiuni şi rentabilitate redusă – şi majoritatea femeilor din zonele rurale 
lucrează alături de bărbaţii din anturajul lor (taţi, fraţi, soţi), iar aceştia sunt cei 
care deţin drepturi exclusive de proprietate asupra exploataţiei agricole sau fermei 
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de creştere a animalelor;

Or.es

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 15
Considerentul I

I. întrucât zonele rurale pot oferi o viaţă de calitate familiilor cu copii şi persoanelor în 
vârstă, dar încă se confruntă cu un număr mare de probleme, precum lipsa 
infrastructurii educaţionale şi de formare la toate nivelurile, a serviciilor de interes 
social, de exemplu un număr suficient de spaţii adecvate de îngrijire a copiilor, a 
serviciilor de proximitate şi de îngrijire a persoanelor mai în vârstă sau bolnave, 
precum şi presiunea datorată restructurării agricole şi problemelor de mediu;

Or.fr

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 16
Considerentul I

I. întrucât zonele rurale pot oferi o viaţă de calitate familiilor cu copii şi persoanelor în 
vârstă, dar încă se confruntă cu un număr mare de probleme, precum lipsa 
infrastructurii de formare, a serviciilor de interes social, de exemplu spaţii adecvate de 
îngrijire a copiilor, îngrijirea persoanelor mai în vârstă sau bolnave şi presiunea 
datorată restructurării agricole şi protecţiei mediului;

Or.de

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 17
Considerentul I

I. întrucât zonele rurale pot oferi o viaţă de calitate familiilor cu copii şi persoanelor în 
vârstă, dar încă se confruntă cu un număr mare de probleme, precum lipsa 
infrastructurii de formare sau a reţelelor de servicii de interes social, de exemplu 
spaţii adecvate de îngrijire a copiilor, îngrijirea persoanelor mai în vârstă sau bolnave 
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sau a celor cu handicap, şi presiunea datorată restructurării agricole şi problemelor de 
mediu;

Or. es

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 18
Considerentul J

J. întrucât aportul semnificativ al femeilor la dezvoltarea locală şi a comunităţii nu se 
reflectă în mod adecvat în participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

Or. pl

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 19
Considerentul K

K. întrucât femeile se implică de cele mai multe ori în activităţi voluntare în cadrul 
familiei şi în afara acesteia, activităţi care reprezintă baza pentru coerenţa 
fundamentală a vieţii în societate;

Or. fr

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 20
Considerentul K

K. întrucât femeile se implică de cele mai multe ori în activităţi voluntare, care reprezintă 
baza pentru coerenţa fundamentală a vieţii în societate; întrucât, totuşi, statul trebuie 
să-şi asume funcţiile care asigură viabilitatea societăţii şi care sunt necesare pentru 
dezvoltarea neîngrădită a unei cetăţenii care să implice acordarea,  independent de 
gen, a aceloraşi resurse şi perspective tuturor;

Or. es
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Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 21
Considerentul La (nou)

întrucât este extrem de important să se combată exodul femeilor din zonele rurale, 
deoarece, în locurile în care nu există oportunităţi pe termen mediu pentru femei, 
nu există oportunităţi pentru nimeni, neputându-se menţine nivelul populaţiei;

Or. es

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 22
Considerentul M

M. întrucât lipsa infrastructurii şi a oportunită�ilor de angajare, combinată cu niveluri 
de venit comparativ mai reduse, determină o categorie de forţă de muncă mobilă să 
părăsească zonele rurale defavorizate pentru a începe o activitate educaţională 
şi/sau profesională în centrele urbane, unde se presupune că există o calitate a vieţii 
mai bună şi oportunită�i de angajare;  întrucât migrarea femeilor către grupurile de 
vârstă active din punct de vedere economic contribuie în continuare la 
„masculinizarea” populaţiei rurale (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 23
Considerentul M

M. întrucât migrarea femeilor către grupurile de vârstă active din punct de vedere 
economic contribuie în continuare la „masculinizarea” populaţiei rurale, având 
consecinţe asupra calităţii vieţii comunităţii şi asupra tendin�elor demografice;

Or. de
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Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 24
Considerentul N

N. (text eliminat) întrucât (text eliminat ) lipsa unei reţele locale de transport în comun în 
zonele rurale poate să afecteze îndeplinirea sarcinilor cotidiene şi familiale şi, prin 
urmare, să constituie un obstacol în calea accesului la formare profesională şi a 
căutării unui loc de muncă,

Or. fr

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 25
Considerentul N

N. întrucât nevoile de transport ale femeilor şi ale bărbaţilor sunt diferite în zonele 
rurale (text eliminat); întrucât furnizarea insuficientă a serviciilor de transport în 
comun duce la excludere socială  şi întrucât tinerii întâmpină dificultăţi din cauza 
lipsei unei reţele locale de transport în comun şi au, prin urmare, mai puţine 
posibilităţi de a găsi programe de formare profesională sau un loc de muncă,

Or. en

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 26
Considerentul N

N. întrucât femeile, în special cele din zonele rurale, petrec mult timp cu dusul copiilor şi 
al altor membri ai familiei lor la doctor, şcoală şi la sport şi întrucât (text eliminat)
tinerii sunt dezavantajaţi din cauza lipsei unei reţele locale de transport în comun şi 
au, prin urmare, mai puţine posibilităţi de a găsi programe de formare profesională sau 
un loc de muncă,

Or. de
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Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 27
Considerentul Na (nou)

Na. întrucât accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicării este mult mai dificil în 
zonele rurale, în special pentru femei;

Or. es

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 28
Considerentul O

O. întrucât zonele rurale oferă posibilităţi reale în ceea ce priveşte potenţialul lor de 
dezvoltare a unor sectoare noi, a structurilor de primire turistice rurale, a activităţilor 
artizanale şi a turismului rural, activităţi desfăşurate de cele mai multe ori de femei şi 
care reprezintă un factor economic important pentru zonele subdezvoltate, dar cu un 
peisaj interesant;

Or. fr

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 29
Considerentul P

P. întrucât ar trebui acordată mai multă importanţă integrării dimensiunii de gen în buget 
în vederea administrării eficiente a programelor de dezvoltare rurală şi, în special, în 
vederea orientării mai precise a fondurilor către nevoile specifice ale femeilor din 
aceste zone,

Or. fr
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Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 30
Considerentul Pa (nou)

Pa. întrucât eliminarea inegalităţilor şi promovarea egalită�ii de �anse între bărba�i 
�i femei sunt principalele obiective ale Regulamentului (CE)  nr. 1260/1999 al 
Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozi�iilor generale referitoare la 
Fondurile structurale, în special în ceea ce prive�te Fondul European de Orientare 
�i Garantare Agricolă (FEOGA),

Or. el

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 31
Punctul 1

1. are convingerea că integrarea aspectelor legate de gen în sectorul rural reprezintă o 
strategie-cheie nu numai pentru promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, ci şi 
pentru creşterea economică şi dezvoltarea rurală  ecologică şi durabilă; subliniază 
importanţa integrării dimensiunii de gen în Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR);

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 32
Punctul 2

2. invită Comisia să îmbunătăţească datele şi informaţiile statistice privind acest fenomen 
şi să analizeze modelele, motivele principale şi urmările migrării din zonele rurale din 
UE; invită statele membre să dezvolte strategii destinate împiedicării migrării femeilor 
din zonele rurale, în special a celor cu studii înalte;

Or. es
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Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 33
Punctul 3

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 34
Punctul 3

3. invită statele membre să creeze, în colaborare cu guvernele locale, stimulente pentru 
participarea femeilor la ocuparea forţei de muncă în vederea abordării problemei sărăciei 
şi a excluderii sociale în zonele rurale; observă că sărăcia este mult răspândită în 
comunităţile rurale, în special în noile state membre, şi că aceasta înseamnă că este 
necesar ca evaluarea PAC să ia în considerare această chestiune;

Or. pt

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 35
Punctul 3

3. invită statele membre să creeze, în colaborare cu guvernele locale şi întreprinderile, 
stimulente pentru participarea femeilor la ocuparea forţei de muncă, în special prin
eliminarea oricăror discriminări cu care acestea se pot confrunta  pe piaţa muncii,
în vederea abordării problemei sărăciei şi a excluderii sociale în zonele rurale;  
observă că sărăcia este mult răspândită în comunităţile rurale, în special în noile state 
membre;

Or. fr

Amendament depus de  Esther De Lange

Amendamentul 36
Punctul 3a (nou)

3a. invită statele membre să adopte măsuri adecvate destinate femeilor care desfă�oară 
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activită�i independente, referitoare la concediul de maternitate şi medical;

Or. nl

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco
Amendamentul 37
Punctul 4

4. invită Comisia să furnizeze statistici privind sărăcia şi excluderea socială, care să 
cuprindă nu doar o clasificare în funcţie de sex şi vârstă, ci şi în funcţie de mediul 
urban sau rural; solicită, de asemenea, realizarea de studii de gen în mediile rurale;

Or. es

Amendament depus de  Ilda Figueiredo

Amendamentul 38
Punctul 5

5. invită statele membre să susţină trecerea de la zone rurale cu activitate predominant 
agricolă la zone rurale cu activităţi economice mai extinse, acordând însă în 
continuare sprijinul necesar  pentru menţinerea agriculturii familiale, ceea ce va 
necesita o PAC mai echitabilă; 

Or. pt

Amendament depus de  Jill Evans

Amendamentul 39
Punctul 5

5. invită statele membre să susţină (text eliminat) activităţile predominant agricole, 
precum şi zonele rurale cu activităţi economice mai extinse;

Or. en
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Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 40
Punctul 5

5. invită statele membre să susţină (text eliminat) zonele rurale cu activitate predominant 
agricolă şi îmbunătăţirea infrastructurii în aceste zone;

Or. pl

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 41
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază că accesul la serviciile publice şi la infrastructura socială este din ce în 
ce mai dificil în zonele rurale; închiderea băncilor, a oficiilor poştale, a şcolilor, a 
spitalelor şi a serviciilor de asistenţă medicală afectează vitalitatea unei comunităţi, 
precum şi sănătatea şi confortul membrilor acesteia;

Or. en

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 42
Punctul 5b (nou)

5b. invită autorităţile naţionale, regionale şi locale să furnizeze servicii de transport 
local adecvate, acestea fiind esenţiale pentru binele comunităţilor rurale şi, în 
special, pentru femei, care sunt deseori expuse unui risc mai mare de a se simţi 
izolate; subliniază că serviciile de transport costisitoare şi insuficiente duc la 
excluderea de la serviciile sociale, de asistenţă medicală şi socială, educaţionale şi 
de ocupare a forţei de muncă şi, uneori, afectează siguranţa personală;

Or. en

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 43
Punctul 6

6. invită statele membre să pună în aplicare politici de creştere a calităţii vieţii în general 
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a femeilor din zonele rurale şi să protejeze viitorul zonelor rurale, oferind servicii 
rurale accesibile, şi anume servicii poştale, servicii în bandă largă şi legate de
aplicaţiile noilor tehnologii, centre culturale şi sportive, brigăzi de pompieri şi servicii 
publice generale;

Or. fr

Amendament depus de  Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 44
Punctul 6

6. invită statele membre să pună în aplicare politici de creştere a calităţii vieţii în general 
a femeilor din zonele rurale, acordând o atenţie specială femeilor cu handicap, 
victimelor violenţei de gen, imigrantelor, femeilor ce aparţin minorităţilor etnice şi
celor care fac obiectul oricăror forme de discriminare, şi să protejeze viitorul zonelor 
rurale, oferind servicii rurale, şi anume servicii poştale, servicii în bandă largă, centre 
culturale şi sportive, brigăzi de pompieri şi servicii publice generale;

Or. es

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 45
Punctul 7

7. invită Comisia şi statele membre să promoveze spiritul antreprenorial al femeilor, să 
susţină reţelele de afaceri ale femeilor, modele de îndrumare/formare sau alianţe ale 
întreprinzătorilor de sex feminin şi să conceapă iniţiative destinate ameliorării 
atitudinii, abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale ale femeilor din zonele rurale;

Or. en

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 46
Punctul 7a (nou)

7a. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să acorde un sprijin financiar mai mare 
măsurilor inovatoare destinate femeilor din zonele rurale; invită Comisia să 
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elaboreze proiecte LEADER în vederea creării unor reţele pentru un schimb de 
experienţe şi de cele mai bune practici;

Or. en

Amendament depus de  Esther De Lange

Amendamentul 47
Punctul 7a (nou)

7a. invită statele membre şi Comisia să ia în considerare grupul important - în general 
format din femei - al partenerilor de viaţă care participă la activităţile agricole şi 
care, în numeroase state membre, suferă de lipsa unui statut juridic, ceea ce 
generează probleme financiare şi juridice specifice privind dreptul la concediul de 
maternitate şi medical, dobândirea drepturilor la pensie şi accesul la sistemele de 
asigurări sociale, sau probleme în caz de divorţ;

Or. nl

Amendament depus de  Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 48
Punctul 7a (nou)

7a. invită statele membre să dezvolte conceptul de proprietate comună, în vederea 
recunoaşterii depline a drepturilor femeilor în sectorul agricol, precum şi protecţia 
corespunzătoare la nivelul securităţii sociale şi recunoaşterea muncii acestora;

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 49
Punctul 8

8. invită statele membre să recunoască şi să recompenseze în mod corespunzător 
activităţile voluntare şi onorifice;

Or. pl
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Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell and Elena Valenciano 
Martínez-OrozcoAmendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Amendamentul 50
Punctul 88. invită statele membre să ofere sprijin moral şi financiar pentru activităţi 

onorifice sau voluntare; subliniază importanţa muncii desfăşurate de asociaţiile de 
femei în acest sens; solicită, totuşi, o modificare a structurilor existente în vederea 
garantării unui acces mai bun al femeilor la o muncă activă şi remunerată;

Or. es

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 51
Punctul 8

8. invită statele membre - luând în considerare faptul că, în zonele rurale, şomajul 
afectează în special femeile - să promoveze, în cadrul Fondurilor structurale, locuri 
de muncă de calitate, spiritul antreprenorial al femeilor şi o cultură cooperatistă;
consideră că statele membre oferă sprijin ideologic(text eliminat) pentru activităţi 
onorifice sau voluntare;

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco
Amendamentul 52
Punctul 8a (nou)

8a. invită instituţiile UE, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să includă în 
măsurile de dezvoltare regională acţiuni menite să amelioreze nivelul de educaţie şi 
de formare a femeilor şi, în special, acţiuni care să faciliteze integrarea femeilor pe 
piaţa muncii şi în structurile de conducere ale întreprinderilor şi asociaţiilor şi care 
să promoveze angajarea femeilor în mediul rural; 

Or. es
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Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 53
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază că, în zonele rurale, femeile sunt relativ mai afectate decât bărbaţii de 
şomajul deghizat, datorită rolurilor tradiţionale şi dotării insuficiente a numeroase 
zone cu o infrastructura  adecvată, cum ar fi structurile de îngrijire a copiilor;

Or. en

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 54
Punctul 9

9. invită statele membre să încurajeze, în colaborare cu autorităţile regionale, înfiinţarea 
de centre regionale de resurse pentru femei (text eliminat), în special pentru cele cu 
vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani care nu au un loc de muncă, susţinându-le în 
eforturile lor de a desfăşura activităţi independente sau de a dezvolta anumite servicii 
în cadrul propriilor comunităţi prin acordarea de consultanţă primară şi evaluarea 
nevoilor;

Or. de

Amendament depus de  Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 55
Punctul 9a (nou)

9a. invită instituţiile UE, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să faciliteze 
accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicării în mediul rural şi să promoveze 
egalitatea de şanse în ceea ce priveşte acest acces prin politici şi activităţi destinate 
femeilor din mediul rural; 

Or. es
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Amendament depus de  Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 56
Punctul 10

10. invită statele membre să amelioreze spaţiile destinate educării şi formării şi să 
promoveze dezvoltarea unei reţele de servicii sociale pentru îngrijirea copiilor, a 
persoanelor în vârstă, a persoanelor bolnave şi a persoanelor cu handicap, ca mijloc 
de conciliere a vieţii profesionale, familiale şi personale a bărbaţilor şi femeilor din 
mediul rural; de asemenea, le invită să amelioreze serviciile medicale, în special 
posibilităţile de acordare de îngrijire medicală primară; invită statele membre să se 
asigure că există servicii paramedicale în zonele rurale;

Or. es

Amendament depus de  Christa Klaß

Amendamentul 57
Punctul 10

10. invită statele membre să amelioreze spaţiile destinate educării şi formării, precum şi 
infrastructurile de îngrijire a copiilor, serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă şi a 
persoanelor cu handicap şi serviciile medicale, în special posibilităţile de acordare de 
îngrijire medicală primară; invită statele membre să se asigure că există servicii 
paramedicale şi medicale de urgenţă în zonele rurale;

Or. de

Amendament depus de  Urszula Krupa

Amendamentul 58
Punctul 10

10. invită statele membre să amelioreze spaţiile destinate educării şi formării, precum şi 
infrastructurile de îngrijire a copiilor, serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă şi a 
persoanelor cu handicap şi serviciile medicale, în special posibilităţile de acordare de 
îngrijire medicală primară; invită statele membre să se asigure că există servicii 
medicale în zonele rurale;

Or. pl
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Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 59
Punctul 10

10. invită statele membre să amelioreze spaţiile destinate educării şi formării, precum şi 
infrastructurile de îngrijire a copiilor, serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă şi a 
persoanelor cu handicap şi serviciile medicale şi de sănătate mintală, în special 
posibilităţile de acordare de îngrijire medicală primară; invită statele membre să se 
asigure că există servicii paramedicale în zonele rurale;

Or. en

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 60
Punctul 10a (nou)

10a. atrage atenţia asupra tabuului redutabil pe care îl reprezintă violenţa sexuală şi/sau 
domestică împotriva femeilor şi fetelor din zonele rurale; invită statele membre să 
adopte măsuri corespunzătoare pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecţie şi 
de sprijin victimelor şi persoanelor expuse riscului de a deveni victime ale acestui tip 
de violenţă; 

Or. en

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 61
Punctul 11

11. îndeamnă statele membre să abordeze problema reprezentată de lipsa unei bune 
infrastructuri de transport în zonele rurale şi să dezvolte politici pozitive de 
îmbunătăţire a accesului tuturor la mijloacele de transport, în special al persoanelor 
cu handicap, deoarece transportul este în continuare un factor care contribuie la 
excluderea socială şi la existenţa inegalităţii în societate, ceea ce afectează în primul 
rând femeile;

Or. fr
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Amendament depus de  Esther De Lange

Amendamentul 62
Punctul 12a (nou)

12a. salută, în această sens, proiectele FSE/EQUAL care vizează să pună în evidenţă şi 
să îmbunătăţească rolul femeilor în agricultură şi în zonele rurale; invită Comisia şi 
statele membre să promoveze asemenea proiecte în cadrul Uniunii Europene; 

Or. nl

Amendament depus de  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 63
Punctul 13

13. invită statele membre să susţină şi să recompenseze întreprinderile care investesc în 
zonele rurale şi oferă locuri de muncă de calitate femeilor;

Or. fr

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 64
Punctul 13a (nou)

13a. invită instituţiile UE, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să sprijine 
proiectele de promovare şi consiliere pentru crearea, în principalele domenii de 
acţiune, de întreprinderi inovatoare de producţie agricolă primară în mediul rural, 
care să creeze noi locuri de muncă ocupate în cea mai mare parte de femei, de 
exemplu prin utilizarea produselor nefolosite sau insuficient folosite, adăugarea de 
valoare produselor agricole şi căutarea de pieţe de desfacere pentru acestea, 
utilizarea noilor tehnologii, precum şi prin diversificarea economică a zonelor 
rurale şi punerea la dispoziţie de servicii care să faciliteze concilierea vieţii 
profesionale cu cea familială;

Or. es
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Amendament depus de  Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell şi Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 65
Punctul 13a (nou)

13b. invită instituţiile UE, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să promoveze 
organizarea unor schimburi de cunoştinţe şi activităţi similare, atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional, în special în ceea ce priveşte situaţia femeilor în
mediul rural; 

Or. es

Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 66
Punctul 13a (nou)

13a. men�ionează faptul că femeile sunt subreprezentate în posturile oficiale de 
conducere, rurale sau regionale, deşi joacă un rol important în cadrul comunităţii 
„informale”, femeile având deseori un rol esenţial în viaţa socială a comunităţii, 
prin contribuţia lor la crearea capitalului social, prin implicarea în reţele locale 
informale (de exemplu, în cadrul muncii voluntare în serviciul comunităţii sau al 
unor asociaţii tematice diverse);

Or. en

Amendament depus de  Esther De Lange

Amendamentul 67
Punctul 14

14. invită autorităţile naţionale, regionale şi locale responsabile să încurajeze participarea 
femeilor la grupurile de acţiune locală, participarea acestora la organizaţiile agricole
şi dezvoltarea parteneriatelor locale în cadrul axei Leader, precum şi să asigure 
participarea echilibrată a reprezentanţilor ambelor sexe în cadrul consiliilor de 
administraţie;

Or. nl
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Amendament depus de  Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 68
Punctul 14

14. invită autorităţile naţionale, regionale şi locale responsabile să încurajeze participarea 
femeilor la grupurile de acţiune locală şi dezvoltarea parteneriatelor locale în cadrul 
axei Leader şi să furnizeze competenţe şi cursuri de formare pentru a permite 
femeilor să participe la procesul de luare a deciziilor, precum şi să asigure 
participarea echilibrată a reprezentanţilor ambelor sexe în cadrul consiliilor de 
administraţie;

Or. en

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 69
Punctul 14a (nou)

14a. subliniază necesitatea, în cadrul elaborării programelor de sprijin destinate femeilor 
din zonele rurale, luării în considerare a diferenţelor dintre femeile care doar 
trăiesc în zonele rurale şi cele care participă la munca din cadrul exploataţiilor 
agricole, mai exact femeile agricultor; invită Comisia să culeagă statistici specifice 
privind aceste două categorii distincte de femei, în statele membre;

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 70
Punctul 14b (nou)

14b. regretă faptul că, în legătură cu Rezoluţia Parlamentului din 3 iulie 2003, 
menţionată anterior, Comisia nu a răspuns prin efectuarea unei revizuiri radicale a  
Directivei 86/613/CEE, deşi Comisia recunoaşte că, până în prezent, aplicarea 
directivei a fost ineficientă şi că s-au realizat progrese minime privind 
recunoaşterea muncii şi asigurarea unei protecţii corespunzătoare soţilor 
colaboratori ai persoanelor  care desfăşoară activităţi independente sau agricole în 
statele membre; invită, din nou, Comisia să prezinte, până la sfârşitul anului 2008, 
o directivă revizuită, care să asigure drepturi sociale autonome şi drepturi la pensie 
femeilor care participă la munca din cadrul exploataţiilor agricole;
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Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 71
Punctul 14c (nou)

14c. regretă profund faptul că, deocamdată, Comisia nu a formulat un răspuns concret 
la cu rezoluţiile anteriore ale Parlamentului privind situaţia soţilor care participă la 
activitatea persoanelor care desfăşoară activităţi independente, prin care se solicita :

- luarea în evidenţă obligatorie a acestora, pentru ca să nu mai reprezinte lucrători 
invizibili;

- obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru a asigura că soţii 
colaboratori pot beneficia de asigurare pentru serviciile de asistenţă medicală, de 
dreptul la pensie, de alocaţie de maternitate şi de servicii de înlocuire în timpul 
absen�ei, precum şi de pensii de invaliditate;

Or. el

Amendament depus de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendamentul 72
Punctul 14d (nou)

14d. subliniază încă o dată că, deşi eliminarea inegalităţilor şi promovarea egalităţii de 
şanse se numără printre principalele obiective ale Fondurilor structurale, în 
realitate, femeile din zonele rurale participă foarte puţin la planificarea acestor 
fonduri şi la beneficiile pe care ele le oferă; invită Comisia să asigure că se va 
acorda atenţia necesară consolidării rolului acestora în cadrul procedurii de 
aprobare a  proiectelor relevante, în special, luând în considerare noul Regulament 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispozi�ii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European �i Fondul de Coeziune �i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1260/19991, care, în prezent, recunoaşte societatea civilă şi organizaţiile care 
promovează egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei ca parteneri egali în atingerea 
obiectivelor fondurilor;

Or. el
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