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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 1
Navedba 5 a (novo)

– ob upoštevanju Direktive Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi 
načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, 
vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk 
med nosečnostjo in materinstvom1,

Or. el

                                               
1 UL L 359, 19.12.1986, str. 56.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 2
Navedba 5 b (novo)

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in 
v poklicu1,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 3
Navedba 5 c (novo)

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 2005 o splošnih 
določbah strukturnih skladov2,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 4
Navedba 5 d (novo)

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 2. decembra 1996 o uveljavljanju enakih 
možnosti za moške in ženske v evropskih strukturnih skladih3,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 5
Navedba 5 e (novo)

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o ciljih enakih možnosti za 

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
2 UL L 161, 26.6.1999, str. 1.
3 UL C 386, 20.12.1996, str. 1.



AM\698902SL.doc 3/24 PE398.536v01-00

SL

ženske in moške pri uporabi strukturnih skladov1,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava A

A. ker so podeželska območja2 z evropskega vidika zajeta v skupni kmetijski politiki, ker 
ta resolucija obravnava steber te politike, to je razvoj podeželja, (črtano) ker pa je 
treba upoštevati tudi socialno in gospodarsko politiko,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava A a (novo)

Aa. ker vključevanje vidika spola v Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja ni 
bilo resno upoštevano glede na to, da je ta sklad najustreznejše orodje za izboljšanje 
enakih možnosti za ženske na podeželskih območjih,

Or. en

                                               
1 P5_TA(2003)0093.
2 Ta opredelitev podeželskih območij je bila sprejeta v okviru Odločbe 2006/144/ES. Komisija dosledno 
uporablja metodologijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Metodologija OECD 
temelji na gostoti prebivalstva (OECD, Oblikovanje kazalnikov za podeželje za oblikovanje ozemeljske politike, 
Pariz, 1994). Temelji na dvostopenjskem pristopu: Najprej se lokalne enote (npr.občine) opredelijo kot 
podeželske, če je gostota prebivalstva v njih nižja od 150 prebivalcev na kvadratni kilometer. Nato se regije (npr. 
NUTS 3 ali NUTS 2) uvrstijo v eno od treh kategorij:

 pretežno podeželska regija: če več kot 50 % prebivalcev regije živi v podeželskih skupnostih (z manj 
kot 150 prebivalci/km2)

 vmesna regija: če od 15 do 50 % prebivalcev regije živi v podeželskih lokalnih enotah
 pretežno mestna regija: če manj kot 15 % prebivalcev regije živi v

podeželskih lokalnih enotah. 
1284 regij NUTS 3 EU-27 je dokaj enakomerno porazdeljenih med tri podeželsko-mestne kategorije. Komisija 
trenutno išče alternativno opredelitev, ki bi bolje odražala raznolikost značilno podeželskih območij, vključno s 
primestnimi območji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava C

C. ker je treba spodbujati trajnostni in celostni razvoj in ustvariti nove zaposlitvene 
priložnosti, zlasti za ženske in mlade, ter kakovostne socialne storitve in zdravstveno 
varstvo, če želimo, da postanejo podeželska območja zanimivejša,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava D

D.  ker gospodarske in družbene spremembe na podeželskih območjih ne prizadenejo 
vseh žensk enako, za nekatere predstavljajo priložnost, za druge pa zelo naporen izziv 
in težave, 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker so sedanje razmere evropskega podeželskega prebivalstva posledica dveh 
nasprotujočih si kmetijskih strategij za preživetje: na eni strani manjše samooskrbne 
kmetije, na drugi pa velika kmetijskopridelovalna posestva, usmerjena na svetovne 
trge,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava E

E. ker je lizbonske cilje o ustvarjanju rasti in spodbujanju socialnega tržnega
gospodarstva mogoče doseči samo ob polnem izkoristku velikega potenciala žensk na 
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trgu dela tako na podeželskih kot na mestnih območjih, 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava E a (novo)

Ea. ker delo žensk pogosto velja za naravni vir, ki se ga da neomejeno izkoriščati, 
nepravična delitev trga dela pa tu postaja vedno ostrejša,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava F a (novo)

Fa. ponovno poudarja svoje stališče, da izvajanje Direktive Sveta 86/613/EGS o uporabi 
načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, 
vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk 
med nosečnostjo in materinstvom, doslej ni bilo učinkovito oziroma ni izpolnilo 
prvotnega namena direktive, zlasti glede boljšega statusa zakoncev, ki pomagajo pri 
izvajanju dejavnosti,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava G a (novo)

Ga. ker je le malo žensk lastnic kmetij – ponavadi majhnih in ne preveč donosnih – in 
ker večina žensk na podeželju dela ob svojih družabnikih (očetih, bratih ali možeh), 
ki imajo izključno pravico do kmetije (poljedelske ali živinorejske);

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava I

I. ker lahko podeželska območja ponudijo kakovostno življenje družinam z otroki in 
starejšim, vendar se kljub temu soočajo s številnimi izzivi, kot so slabo razvita 
infrastruktura na področju izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh, 
zagotavljanje storitev v družbenem interesu, kot so ustrezne in zadostne zmogljivosti 
otroškega varstva, lokalne storitve, oskrba starejših in bolnikov, pritiski potekajočega 
kmetijskega prestrukturiranja in okoljevarstvena vprašanja, 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava I

I. I. ker lahko podeželska območja ponudijo kakovostno življenje družinam z otroki in 
starejšim, vendar se kljub temu soočajo s številnimi izzivi, kot so slabo razvita 
infrastruktura na področju usposabljanja, zagotavljanje storitev v družbenem interesu, 
kot so ustrezne zmogljivosti otroškega varstva, oskrba starejših in bolnikov, pritiski 
potekajočega kmetijskega prestrukturiranja in varstvo okolja,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava I

I. ker lahko podeželska območja ponudijo kakovostno življenje družinam z otroki in 
starejšim, vendar se kljub temu soočajo s številnimi izzivi, kot so slabo razvita 
infrastruktura na področju usposabljanja ali mreže socialnih storitev, kot so ustrezne 
zmogljivosti otroškega varstva, oskrba starejših ali bolnikov ali invalidov, pritiski 
potekajočega kmetijskega prestrukturiranja in okoljevarstvena vprašanja,

Or. es



AM\698902SL.doc 7/24 PE398.536v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava J

J. ker se precejšnji prispevek žensk k lokalnemu razvoju in razvoju skupnosti ne odraža 
ustrezno v njihovem sodelovanju v postopku odločanja,

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava K

K. ker ženske v glavnem same od sebe prevzamejo prostovoljno delo v družini in zunaj 
nje, ki je osnova za temeljno povezanost življenja v družbi,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava K

K. ker ženske v glavnem same od sebe prevzamejo prostovoljno delo, ki je osnova za 
temeljno povezanost življenja v družbi; ker mora država prevzeti naloge socialne 
trajnosti, ki so potrebne za prost razvoj državljanstva, pri čemer za oba spola veljajo 
enaka obdobja in sredstva;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava L a (novo)

La. ker se je nujno treba boriti proti temu, da bi ženske zapuščale podeželje, kajti tam, 
kjer srednjeročno ni priložnosti za ženske, ni priložnosti za nikogar, saj ni mogoče 
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ohranjati ravni prebivalstva;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava M

M. ker pomanjkanje infrastrukture, možnosti za zaposlovanje in sorazmerno nižji 
prejemki skupaj povzročajo, da mobilna delovna sila zapušča prikrajšana 
podeželska območja in vstopa v izobraževanje ali zaposlitve v urbanih središčih, kjer 
je večja verjetnost za bolj kakovostno življenje in je več možnosti za zaposlitev; ker 
ima izseljevanje žensk gospodarsko dejavne starostne skupine še naprej za posledico 
določeno stopnjo „maskulinizacije“ prebivalstva podeželja (črtano),

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava M

M. ker ima izseljevanje žensk gospodarsko dejavne starostne skupine še naprej za 
posledico določeno stopnjo „maskulinizacije“ prebivalstva podeželja, kar negativno 
vpliva na kakovost življenja skupnosti in na demografski razvoj,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava N

N. (črtano) ker lahko pomanjkljive storitve javnega prevoza na podeželskih območjih 
motijo opravljanje nalog v vsakodnevnem življenju družine in ovirajo dostop do 
poklicnega usposabljanja in iskanja zaposlitve,

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava N

N. ker se potrebe žensk in moških glede prevoza na podeželskih območjih razlikujejo;
ker nerazvit javni prevoz povečuje družbeno izključenost, mlade pa hkrati ovirajo 
pomanjkljive storitve javnega prevoza in imajo zato manj priložnosti, da si poiščejo 
poklicno usposabljanje ali delo,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava N

N. ker zlasti ženskam na podeželskih območjih vzame dosti časa prevažanje otrok in 
drugih družinskih članov k zdravniku, v šolo ali k športnim dejavnostim, ter ker so 
mladi prikrajšani zaradi pomanjkljivih storitev javnega prevoza in imajo zato manj 
priložnosti, da si poiščejo poklicno usposabljanje ali delo,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava N a (novo)

Na. ob upoštevanju večjih ovir za dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije 
na podeželju, zlasti za ženske;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava O

O. ker podeželska območja nudijo resnične priložnosti v smislu potenciala za rast v novih 
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panogah in za zagotavljanje podeželskih razvedrilnih dejavnosti, obrtniških dejavnosti
in turizma, ki jih največkrat izvajajo ženske ter predstavljajo pomemben gospodarski 
dejavnik za nerazvita območja, ki pa imajo zanimivo pokrajino,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava P

P. ker bi bilo treba posvetiti več pozornosti pripravi proračuna ob upoštevanju vidika 
spola zato, da bi se programi za razvoj podeželja učinkovito uporabljali, in zlasti 
nameniti več sredstev za posebne potrebe žensk v teh regijah,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava P a (novo)

Pa. ker sta odprava neenakosti in uveljavljanje enakih možnosti za moške in ženske 
osnovna cilja Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o strukturnih 
skladih, s posebnim upoštevanjem Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 31
Odstavek 1

1. je prepričan, da je vključevanje vprašanja enakosti med spoloma v podeželski sektor 
bistvena strategija za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi ter tudi za 
gospodarsko rast in ekološki trajnostni razvoj podeželja; poudarja, da je pomembno 
vključiti vidik spola v Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 32
Odstavek 2

2. poziva Komisijo, naj izboljša statistične podatke in informacije v zvezi s tem pojavom 
in preuči vzorce, glavne vzroke in posledice izseljevanja iz podeželskih območij v EU; 
poziva države članice, naj razvijejo strategije za omejitev izseljevanja (črtano) žensk 
iz podeželskih območij, zlasti tistih, ki so visoko izobražene;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 33
Odstavek 3

črtano

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ilda Figueiredo

Predlog spremembe 34
Odstavek 3

3. poziva države članice, naj v sodelovanju z lokalnimi organi ustvarijo pobude za 
sodelovanje žensk v delovni sili z namenom, da bi se obravnavala problematika 
revščine in socialne izključenosti na podeželskih območjih; ugotavlja, da je revščina v 
podeželskih skupnostih močno razširjena, zlasti v novih državah članicah, in da to 
pomeni, da je treba to upoštevati pri pregledu skupne kmetijske politike;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 35
Odstavek 3

3. poziva države članice, naj v sodelovanju z lokalnimi organi in podjetji ustvarijo 
pobude za sodelovanje žensk v delovni sili, zlasti z odpravo diskriminacije, katere 
žrtve so lahko na trgu dela, z namenom, da bi se obravnavala problematika revščine 
in socialne izključenosti na podeželskih območjih; ugotavlja, da je revščina v 
podeželskih skupnostih močno razširjena, zlasti v novih državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Esther De Lange

Predlog spremembe 36
Odstavek 3 a (novo)

3a. poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne predpise za samostojne podjetnice 
glede porodniškega in bolniškega dopusta;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 37
Odstavek 4

4. poziva Komisijo, naj zagotovi statistične podatke o revščini in socialni izključenosti, 
ki bodo ločeni glede na spol in starost, doda pa naj tudi razsežnost mesto/podeželje;
zagovarja tudi raziskave o vprašanju spola na podeželju;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ilda Figueiredo

Predlog spremembe 38
Odstavek 5

5. poziva države članice, naj podprejo prehod podeželskih območij, ki temeljijo na 



AM\698902SL.doc 13/24 PE398.536v01-00

SL

kmetijski dejavnosti, v podeželska območja, ki bodo temeljila na širši gospodarski 
dejavnosti, ob tem pa ohranijo potrebno podporo za ohranitev družinskega 
kmetovanja, zaradi česar bo potrebna pravičnejša skupna kmetijska politika;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 39
Odstavek 5

5. poziva države članice, naj podprejo kmetijske dejavnosti podeželskih območij, pa tudi
podeželska območja, ki bodo temeljila na širši gospodarski dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 40
Odstavek 5

5. poziva države članice, naj podprejo podeželska območja, ki temeljijo na kmetijski 
dejavnosti, z izboljšanjem infrastrukture na teh območjih;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 41
Odstavek 5 a (novo)

5a. poudarja, da postaja dostop do javnih storitev in socialne infrastrukture na 
podeželskih območjih vedno težavnejši; zapiranje bank, poštnih uradov, bolnišnic in 
zdravstvenih domov vpliva na utrip skupnosti ter zdravje in dobro počutje njenih 
prebivalcev;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 42
Odstavek 5 b (novo)

5b. poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj poskrbijo za ustrezen prevoz, 
ki je bistven za blaginjo podeželskih skupnosti, zlasti pa za ženske, ki jim pogosteje 
grozi občutek izoliranosti; poudarja, da je posledica dragega in nerednega prevoza 
odrezanost od socialnih, zdravstvenih in skrbstvenih, izobraževalnih in 
zaposlovalnih možnosti, včasih pa ogrozi tudi osebno varnost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 43
Odstavek 6

6. poziva države članice, naj izvajajo politike za izboljšanje splošnih življenjskih 
pogojev žensk na podeželskih območjih in naj varujejo prihodnost slednjih z 
nudenjem dostopa in razpoložljivosti storitev na podeželju, kot so poštne in 
širokopasovne storitve ter nove uporabne tehnologije, kulturni in športni centri, 
gasilske storitve in storitve javne uprave;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 44
Odstavek 6

6. poziva države članice, naj izvajajo politike za izboljšanje splošnih življenjskih 
pogojev žensk na podeželskih območjih, pri čemer posebno pozornost namenijo 
invalidkam, žrtvam spolnega nasilja, pripadnicam etničnih manjšin in ženskam, ki 
so žrtve različnih oblik diskriminacije, in naj varujejo prihodnost slednjih z nudenjem 
storitev na podeželju, kot so poštne in širokopasovne storitve, kulturni in športni 
centri, gasilske storitve in storitve javne uprave;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 45
Odstavek 7

7. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo podjetništvo žensk, podpirajo 
ženske podjetniške mreže, modele mentorstva/inštruiranja ali zveze podjetnic ter 
oblikujejo pobude, namenjene izboljšanju podjetniške miselnosti, spretnosti in 
zmogljivosti žensk na podeželskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 46
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj finančno bolj podprejo inovativne 
ukrepe za ženske na podeželskih območjih; poziva Komisijo, naj vzpostavi mrežne 
projekte LEADER za izmenjavo izkušenj in najboljšo prakso;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Esther De Lange

Predlog spremembe 47
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva države članice in Evropsko komisijo, naj upoštevajo precejšnjo skupino 
predvsem delavk v kmetijstvu, ki v večini držav članic nimajo ustreznega pravnega 
položaja, zaradi česar imajo posebne finančne in pravne težave, kar zadeva pravico 
do porodniškega in bolniškega dopusta, pridobivanje pokojninskih pravic, 
dostopnost socialne varnosti, in v primeru ločitve;

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 48
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva države članice, naj okrepijo skupno lastništvo kot pravni koncept, da bi 
dosegle polno spoštovanje ženskih pravic v kmetijskem sektorju, ustrezno zaščito v 
smislu blaginje ter priznanje njihovega dela;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 49
Odstavek 8

8. poziva države članice, naj priznajo in ustrezno nagradijo neplačano ali prostovoljno 
delo;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 50
Odstavek 8

8. poziva države članice, naj zagotovijo ideološko in finančno podporo za neplačano ali 
prostovoljno delo; poudarja pomen dela na socialnem področju, ki ga v zvezi s tem 
opravljajo ženske organizacije; vendar poziva k spremembi struktur, da bi ženskam 
omogočili lažji dostop do plačane aktivne zaposlitve;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 51
Odstavek 8

8. poziva države članice, naj – glede na to, da brezposelnost na podeželskih območjih 
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prizadene predvsem ženske – v okviru strukturnih skladov spodbujajo kakovostno 
zaposlovanje, podjetništvo med ženskami in zadružno kulturo ter naj zagotovijo 
ideološko in finančno podporo za neplačano ali prostovoljno delo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 52
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva institucije Evropske unije, države članice ter regionalne in lokalne organe, 
naj v svoje ukrepe za razvoj podeželja vključijo ukrepe za izboljšanje izobraževanja 
in usposabljanja žensk, zato da bi zlasti dosegle njihovo vključitev na trg dela in v 
vodstvene strukture družb in zvez ter spodbudile zaposlenost žensk na podeželju;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 53
Odstavek 8 a (novo)

8a. poudarja, da ženske na podeželskih območjih bolj prizadene prikrita brezposelnost
kot moške zaradi modelov tradicionalnih vlog in pomanjkljive infrastrukture na 
mnogih območjih, na primer za varstvo otrok;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 54
Odstavek 9

9. poziva države članice, naj v sodelovanju z regionalnimi organi spodbujajo ustanovitev 
regionalnih centrov za vire za ženske (črtano), zlasti ženske od 25 do 60 leta starosti, 
ki se soočajo z brezposelnostjo, ter jih podprejo pri samozaposlovanju ali pri 
razvijanju storitev znotraj njihovih skupnosti prek posvetovanj na osnovni ravni in 
ocene potreb;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 55
Odstavek 9 a (novo)

9a. poziva institucije Evropske unije, države članice ter regionalne in lokalne organe, 
naj na podeželju olajšajo dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije ter 
spodbujajo enake možnosti prek politik in dejavnosti, namenjenih ženskam na 
podeželju;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 56
Odstavek 10

10. poziva države članice, naj izboljšajo zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje ter 
spodbujajo razvoj mreže socialnih storitev za otroško varstvo in oskrbo starejših, 
bolnih in invalidov kot sredstvo za usklajevanje delovnega, družinskega in osebnega 
življenja žensk in moških na podeželju; jih poziva tudi, naj izboljšajo zdravstvene 
storitve, zlasti razpoložljivost osnovnega zdravstvenega varstva; poziva države 
članice, naj zagotovijo paramedicinske storitve na podeželskih območjih;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 57
Odstavek 10

10. poziva države članice, naj izboljšajo zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje ter 
infrastrukturo za otroško varstvo, oskrbo starejših in invalidov ter zdravstvene storitve, 
zlasti razpoložljivost osnovnega zdravstvenega varstva; poziva države članice, naj 
zagotovijo paramedicinske in nujne zdravstvene storitve na podeželskih območjih;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 58
Odstavek 10

10. poziva države članice, naj izboljšajo zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje ter 
infrastrukturo za otroško varstvo, oskrbo starejših in invalidov ter zdravstvene storitve, 
zlasti razpoložljivost osnovnega zdravstvenega varstva; poziva države članice, naj 
zagotovijo zdravstvene storitve na podeželskih območjih;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 59
Odstavek 10

10. poziva države članice, naj izboljšajo zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje ter 
infrastrukturo za otroško varstvo, oskrbo starejših in invalidov ter zdravstvene storitve 
in storitve duševnega zdravja, zlasti razpoložljivost osnovnega zdravstvenega varstva; 
poziva države članice, naj zagotovijo paramedicinske storitve na podeželskih 
območjih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 60
Odstavek 10 a (novo)

10a. opozarja na močno tabuiziranost spolnega in/ali domačega nasilja nad ženskami in 
dekleti na podeželskih območjih, poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne 
ukrepe in zagotovijo boljšo zaščito in podporo žrtev in tistih, ki so v nevarnosti, da bi 
postale žrtve takšnega nasilja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 61
Odstavek 11

11. poziva države članice, naj se spoprimejo s pomanjkanjem dobre prometne 
infrastrukture na podeželskih območjih in oblikujejo pozitivno politiko za izboljšanje 
dostopa do prevoza za vse, zlasti za invalide, saj je prevoz še naprej pomemben 
dejavnik pri krepitvi socialne izključenosti in neenakosti v družbi, ki v glavnem 
prizadene ženske;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Esther De Lange

Predlog spremembe 62
Odstavek 12 a (novo)

12a. v zvezi s tem pozdravlja projekte ESF-EQUAL, ki opozarjajo na položaj žensk v 
kmetijstvu in na podeželju ter ga poskušajo izboljšati; poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj v tem okviru spodbujajo tovrstne projekte v Evropski uniji;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 63
Odstavek 13

13. poziva države članice, naj podprejo in nagradijo podjetja, ki vlagajo v podeželska 
območja in ženskam nudijo kakovostno zaposlitev;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 64
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva institucije Evropske unije, države članice ter regionalne in lokalne organe, 
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naj podprejo projekte za spodbujanje in svetovanje glede ustvarjanja inovativnih 
primarnih kmetijskih proizvodnih podjetij na podeželju, katerih cilj je zagotoviti 
nova delovna mesta zlasti za ženske na glavnih področjih delovanja, npr. z uporabo 
odvečnih ali premalo uporabljenih proizvodov, vključevanjem vrednosti v kmetijske 
proizvode in določitvijo tržišča zanje, uporabo nove tehnologije, razširitvijo 
regionalne gospodarske raznolikosti ter zagotovitvijo storitev za lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell in Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Predlog spremembe 65
Odstavek 13 b (novo)

13b. poziva institucije Evropske unije, države članice ter regionalne in lokalne organe, 
naj spodbujajo organizacijo forumov za izmenjavo znanja ali podobne dejavnosti 
tako na državni kot na mednarodni ravni, zlasti kar zadeva položaj žensk na 
podeželju;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 66
Odstavek 13 a (novo)

13a. opozarja, da so ženske premalo zastopane na formalnih podeželskih ali regionalnih 
vodilnih mestih, čeprav imajo pomembno vlogo v neformalni skupnosti, kjer so 
ženske nosilke družbenega življenja v skupnosti, saj s svojo vključenostjo v 
neformalne lokalne mreže (na primer v skupnosti prostovoljnega dela ali različnih 
tematskih združenjih) vplivajo na nastanek socialnega kapitala;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Esther De Lange

Predlog spremembe 67
Odstavek 14

14. poziva pristojne nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo sodelovanje 
žensk v lokalnih akcijskih skupinah, udeležbo v kmetijskih organizacijah ter razvoj 
lokalnih partnerstev v okviru osi LEADER in zagotovijo po spolu uravnoteženo 
sodelovanje v upravnih odborih;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Jill Evans in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 68
Odstavek 14

14. poziva pristojne nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo sodelovanje 
žensk v lokalnih akcijskih skupinah ter razvoj lokalnih partnerstev v okviru osi 
LEADER in ženskam zagotovijo znanje in usposabljanje, ki jim bo omogočilo 
sodelovanje v procesu odločanja, ter zagotovijo po spolu uravnoteženo sodelovanje v 
upravnih odborih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 69
Odstavek 14 a (novo)

14a. poudarja, da je treba izdelati podporne programe za ženske na podeželskih 
območjih, kjer bo upoštevana razlika med ženskami, ki zgolj živijo na podeželskih 
območjih, in tistimi, ki so zaposlene v kmetijskih podjetjih, na primer kmeticami; 
poziva Komisijo, naj posebej zbere statistične podatke o teh dveh kategorijah žensk v 
državah članicah;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 70
Odstavek 14 b (novo)

14b. obžaluje, da se Komisija ni odzvala na prej omenjeno resolucijo Parlamenta z dne 3. 
julija 2003 s korenito revizijo Direktive 86/613/ES, čeprav Komisija sama priznava, 
da se ta direktiva doslej ni učinkovito uporabljala in da je bil dosežen minimalen 
napredek pri priznavanju dela in zagotavljanju ustrezne zaščite, ki bi bila v pomoč 
zakoncem samozaposlenih v kmetijski dejavnosti v državah članicah; ponovno 
poziva Komisijo, naj do konca leta 2008 predloži revidirano direktivo, s katero bi 
zagotovili neodvisne socialnovarstvene in pokojninske pravice ženskam, ki 
pomagajo v kmetijskih podjetjih;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 71
Odstavek 14 c (novo)

14c. globoko obžaluje, da se Komisija praktično še ni odzvala na prejšnje resolucije 
Parlamenta o razmerah zakoncev, ki pomagajo samozaposlenim v kmetijski 
dejavnosti, kar zajema tudi poziv:

– k obvezni registraciji soprog, ki pomagajo pri izvajanju dejavnosti, tako da ne 
bodo več nevidne delavke;

– k obveznosti za države članice, da bodo sprejele potrebne ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovile, da bodo zakonci, ki pomagajo pri izvajanju dejavnosti, lahko izkoristili 
zavarovanje za kritje zdravstvene oskrbe, pokojnin, porodniškega prispevka in 
nadomestnih storitev ter prispevkov za invalidnost;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog spremembe 72
Odstavek 14 d (novo)

14d. ponovno poudarja, da ženske na podeželskih območjih v resnici le malo sodelujejo 
pri načrtovanju in izkoriščanju priložnosti, ki jih nudijo strukturni skladi, čeprav sta 
njihova temeljna cilja tudi odprava vseh neenakosti in uveljavljanje enakih 
možnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo posvečene dovolj pozornosti okrepitvi 
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njihove vloge v postopku potrjevanja ustreznih projektov, zlasti ob upoštevanju nove 
uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/19991, kjer so zdaj civilna 
družba in organizacije za uveljavljanje enakosti med spoloma priznane kot 
enakovredne partnerice pri doseganju ciljev strukturnih skladov;

Or. el

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
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