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(2007/2117(INI))

Förslag till resolution

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 5a (nytt)

– med beaktande av rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om 
tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, 
bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap 
och moderskap1,

Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 2
Beaktandeled 5b (nytt)

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 
5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet2,

                                               
1 ΕGT L 359, 19.12.1986, s. 56.
2 ΕUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 5c (nytt)

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för strukturfonderna1,

Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 4
Beaktandeled 5d (nytt)

– med beaktande av rådets resolution av den 2 december 1996 om integrering av 
perspektivet som rör lika möjligheter för kvinnor och män i de europeiska 
strukturfonderna2,

Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 5
Beaktandeled 5e (nytt)

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om jämställdhetsmålen vid 
användningen av strukturfonderna3,

Or. el

                                               
1 ΕGT L 161, 26.6.1999, s. 1.
2 EGT C 386, 20.12.1996, s. 1.
3 P5_TA(2003)0093.
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Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 6
Skäl A

A. Ur ett EU-perspektiv hanteras landsbygdsområden1 via den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP), medan denna resolution handlar om den andra pelaren i 
GJP, det vill säga landsbygdens utveckling, men att även social och ekonomisk politik 
måste beaktas.

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 7
Skäl Aa (nytt)

Aa. Jämställdhetsintegrering beaktas inte ordentligt i Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU), som teoretiskt sett är det lämpligaste styrmedlet för 
att främja lika möjligheter för kvinnor i landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 8
Skäl C

C. För att landsbygdsområdena ska bli mer attraktiva krävs det främjande av hållbar och 
integrerad tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen, särskilt för kvinnor och 
ungdomar, samt samhälls- och hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet.

                                               
1 Denna definition av landsbygdsområden har antagits i samband med beslut 2006/144/EG. Kommissionen har 
hela tiden använt OECD:s metod. OECD:s metod är baserad på befolkningstäthet (OECD, Creating rural 
indicators for shaping territorial policy, Paris, 1994). Den är baserad på en strategi i två steg: först identifieras 
lokala enheter (t.ex. kommuner) som landsbygd om deras befolkningstäthet är under 150 invånare per 
kvadratkilometer. Sedan delas regionerna (t.ex. NUTS 3 eller NUTS 2), in i en av tre kategorier:
 Huvudsakligen landsbygdsregion: om mer än 50 procent av befolkningen i regionen bor i 

landsbygdskommuner (med färre än 150 invånare/km2).
 Mellanregion: om 15–50 procent av befolkningen i regionen bor i lokala landsbygdsenheter.
 Huvudsakligen stadsregion: om mindre än 15 procent av befolkningen i regionen bor i lokala 

landsbygdsenheter.
De 1 284 NUTS 3-regionerna i EU-27 är i grova drag jämnt fördelade mellan de 
tre landsbygds-/stadskategorierna. Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta alternativa definitioner 
som på ett bättre sätt avspeglar mångfalden i områden som till stor del utgörs av landsbygd, inbegripet områden 
runt städer.
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Or. fr

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 9
Skäl D

D. De ekonomiska och sociala förändringar som landsbygdsområdena går igenom 
påverkar inte alla kvinnor på samma sätt, utan de erbjuder möjligheter för vissa och 
orsakar mycket stora utmaningar och problem för andra.

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 10
Skäl Da (nytt)

Da. Dagens situation för Europas landsbygdsbefolkning kännetecknas av 
två kontrasterande överlevnadsstrategier inom jordbruket: å ena sidan små 
självförsörjande lantgårdar, å andra sidan storskaliga produktionsanläggningar 
orienterade mot världsmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 11
Skäl E

E. Lissabonmålen om att generera tillväxt och främja en social marknadsekonomi, kan 
bara uppfyllas genom att kvinnors stora potential utnyttjas till fullo på 
arbetsmarkanden i både landsbygds- och stadsområden.

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 12
Skäl Ea (nytt)
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Ea. Kvinnlig arbetskraft betraktas ofta som en obegränsad naturresurs som ska 
utnyttjas, samtidigt som den orättvisa uppdelningen av arbetsmarknaden är på väg 
att befästas.

Or. en

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 13
Skäl Fa (nytt)

Fa. Genomförandet av direktiv 86/613/EEG – om tillämpningen av principen om 
likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt 
om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap – har så 
här långt inte fungerat effektivt, inte levt upp till de ursprungliga målen och inte 
förbättrat statusen för medhjälpande makar eller makor.

Or. el

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 14
Skäl Ga (nytt)

Ga. Endast ett fåtal kvinnor äger ett jordbruksföretag och då rör det sig normalt sett om 
ett i ekonomiska termer litet företag med låg avkastning. De flesta kvinnorna i 
landsbygdsområden arbetar tillsammans med män som tillhör familjen (far, bror, 
make) och som står som ensamma ägare till jordbruket.

Or. es

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotouhrista

Ändringsförslag 15
Skäl I

I. Landsbygdsområden kan erbjuda en hög livskvalitet för barnfamiljer och för äldre 
personer, men står ändå inför många olika utmaningar, exempelvis brist på 
infrastruktur för utbildning på alla nivåer och samhällstjänster såsom tillräcklig och 
lämplig barnomsorg, närservice, äldrevård och sjukvård, samt press från en pågående 
omstrukturering av jordbruket och miljöproblem.
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Or. fr

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 16
Skäl I

I. Landsbygdsområden kan erbjuda en hög livskvalitet för barnfamiljer och för äldre 
personer, men står ändå inför många olika utmaningar, exempelvis brist på 
utbildningsinfrastruktur och samhällstjänster såsom lämplig barnomsorg, äldrevård 
och sjukvård, samt press från en pågående omstrukturering av jordbruket och 
miljöskyddet.

Or. de

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 17
Skäl I

I. Landsbygdsområden kan erbjuda en hög livskvalitet för barnfamiljer och för äldre 
personer, men står ändå inför många olika utmaningar, exempelvis brist på 
utbildningsinfrastruktur och system för samhällstjänster såsom lämplig barnomsorg, 
äldrevård, sjukvård och handikappomsorg, samt press från en pågående 
omstrukturering av jordbruket och miljöproblem.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 18
Skäl J

J. Kvinnors stora bidrag till den lokala utvecklingen och gemenskapsutvecklingen 
avspeglas inte tillräckligt i deras deltagande i beslutsprocesserna.

Or. pl
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
Skäl K

K. Kvinnor arbetar främst frivilligt med arbete inom och utanför familjen, som utgör 
grunden för den grundläggande sammanhållningen av livet i samhället.

Or. fr

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 20
Skäl K

K. Kvinnor arbetar främst frivilligt med arbete, som utgör grunden för den grundläggande 
sammanhållningen av livet i samhället. Staten bör dock ha i uppgift att trygga en fri 
utveckling av den sociala hållbarheten, så att alla samhällets invånare kan åtnjuta 
samma tidsperioder och resurser oavsett kön.

Or. es

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 21
Skäl La (nytt)

La. Det är mycket viktigt att försöka förhindra kvinnornas utflyttning från landsbygden 
eftersom det i de områden där det saknas möjligheter för kvinnorna inte finns några 
möjligheter för någon, eftersom befolkningen minskar.

Or. es

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 22
Skäl M

M. Kombinationen av bristande infrastruktur, små arbetsmöjligheter och jämförelsevis 
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lägre inkomstnivåer resulterar i en rörlig arbetskraft som lämnar eftersatta 
landsbygdsområden och börjar studera och/eller arbeta i stadsområden, där man 
kan förvänta sig högre livskvalitet och bättre arbetsmöjligheter. Utflyttningen av 
kvinnor i de ekonomiskt aktiva åldersgrupperna fortsätter att leda till en viss 
”maskulinisering” av landsbygdsbefolkningen (text utgår).

Or. en

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 23
Skäl M

M. Utflyttningen av kvinnor i de ekonomiskt aktiva åldersgrupperna fortsätter att leda till 
en viss ”maskulinisering” av landsbygdsbefolkningen, med negativa följder för 
livskvaliteten i samhället och för den demografiska utvecklingen.

Or. de

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 24
Skäl N

N. (text utgår) Bristen på (text utgår) kollektivtrafik på landsbygden kan göra det svårt 
att sköta vardags- och familjesysslor och kan också utgöra ett hinder för människors 
möjligheter att genomgå en yrkesutbildning eller hitta ett arbete.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 25
Skäl N

N. Kvinnors och mäns transportbehov skiljer sig åt i landsbygdsområden. Dåligt 
utbyggd kollektivtrafik ger upphov till social marginalisering, och samtidigt hålls 
ungdomar tillbaka av bristen på lokal kollektivtrafik och har därför sämre möjligheter 
att hitta en yrkesutbildning eller ett arbete.
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Or. en

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 26
Skäl N

N. Kvinnor i landsbygdsområden lägger särskilt stor tid på att skjutsa sina barn och andra 
familjemedlemmar till läkare, skolor och idrottsaktiviteter. Samtidigt missgynnas
ungdomar (text utgår) av bristen på lokal kollektivtrafik och har därför sämre 
möjligheter att hitta en yrkesutbildning eller ett arbete.

Or. de

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 27
Skäl Na (nytt)

Na. Tillgången till informations- och kommunikationsteknik är sämre på landsbygden, 
särskilt kvinnornas tillgång till sådan teknik.

Or. es

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 28
Skäl O

O. Landsbygdsområdena erbjuder verkliga möjligheter när det gäller deras potential för 
tillväxt i nya sektorer och tillhandahållandet av lantliga natur-, kultur- och 
fritidsinrättningar, hantverk och turism, som främst drivs av kvinnor och är en stor 
ekonomisk faktor för underutvecklade men natursköna områden.

Or. fr
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 29
Skäl P

P. Större hänsyn bör tas till könsbudgetering i syfte att bidra till en effektiv förvaltning 
av utvecklingsprogram för landsbygden. Man bör särskilt se till att finanseringen på 
ett bättre sätt riktas in på de särskilda behoven bland kvinnorna i dessa regioner.

Or. fr

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 30
Skäl Pa (nytt)

Pa. Förordning (EG) nr 1260/1999 handlar om strukturfonderna, framför allt 
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), och har som 
huvudmål att undanröja bristande jämställdhet och främja lika möjligheter för 
kvinnor och män.

Or. el

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 31
Punkt 1

1. Europaparlamentet är övertygat om att jämställdhetsintegreringen i landsbygdssektorn 
är en nyckelstrategi inte bara för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män, 
utan även för ekonomisk tillväxt och en hållbar ekologisk utveckling av landsbygden. 
Parlamentet framhåller vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet i 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Or. en
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Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 32
Punkt 2

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sin statistik och information 
när det gäller detta fenomen och att analysera mönstren, de främsta orsakerna till och 
konsekvenserna av utflyttningen från landsbygdsområdena i EU. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att utveckla strategier i syfte att tygla utflyttningen av 
kvinnor från landsbygden, särskilt av högutbildade kvinnor (text utgår).

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 33
Punkt 3

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Ilda Figueiredo

Ändringsförslag 34
Punkt 3

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med de lokala 
myndigheterna skapa incitament för kvinnors deltagande i arbetsstyrkan i syfte att 
hantera problemet med fattigdom och socialt utanförskap i landsbygdsområden. 
Parlamentet noterar att fattigdomen är utbredd i landsbygdssamhällena, särskilt i de nya 
medlemsstaterna, och begär att man beaktar även detta problem vid översynen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. pt
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 35
Punkt 3

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med de lokala 
myndigheterna och företagen skapa incitament för kvinnors deltagande i 
arbetsstyrkan, särskilt genom att undanröja diskriminiation som kvinnor kan 
utsättas för på arbetsmarknaden, i syfte att hantera problemet med fattigdom och 
socialt utanförskap i landsbygdsområden. Parlamentet noterar att fattigdomen är 
utbredd i landsbygdssamhällena, särskilt i de nya medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag från Esther De Lange

Ändringsförslag 36
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lämpliga bestämmelser för 
kvinnliga egenföretagare i fråga om mamma- och sjukledighet.

Or. nl

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 37
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna statistik avseende fattigdom 
och socialt utanförskap, som inte bara delas upp efter kön och ålder utan där 
dimensionen stad/landsbygd också används. Vidare begär parlamentet att det 
genomförs könsinriktade studier av landsbygdsområden.

Or. es
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Ändringsförslag från Ilda Figueiredo

Ändringsförslag 38
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja övergången från 
jordbruksbaserade landsbygdsområden till bredare ekonomiskt baserade 
landsbygdsområden och att bibehålla nödvändigt stöd till familjejordbruk, något som 
kräver en mer rättvis gemensam jordbrukspolitik.

Or. pt

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 39
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja jordbruksbaserad 
verksamhet såväl som bredare ekonomiskt baserade landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 40
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja (text utgår)
jordbruksbaserade landsbygdsområden och infrastrukturella förbättringar i dessa 
områden.

Or. pl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 41
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet påpekar att tillgång till allmännyttiga tjänster och social 
infrastruktur blir allt svårare i landsbygdsområden. Nedläggningen av banker, 
postkontor, skolor, sjukhus och vårdtjänster är något som påverkar bygdens 
livaktighet och befolkningens hälsa och välmående.



PE398.536v01-00 14/24 AM\698902SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 42
Punkt 5b (ny)

5b. Europaparlamentet uppmanar nationella, regionala och lokala myndigheter att 
göra adekvata satsningar på lokaltrafiken, som är av central betydelse för 
välmåendet i landsbygdssamhällen och i synnerhet för kvinnor, som ofta löper 
större risk att känna sig isolerade. Dyra transporter med få avgångar isolerar 
människor från sociala inrättningar, hälsa och omsorg, utbildning och 
sysselsättning och äventyrar ibland den personliga hälsan.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 43
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra politik för att förbättra 
de allmänna levnadsvillkoren för kvinnor i landsbygdsområden och att säkra 
landsbygdsområdenas framtid genom att erbjuda tillgång till posttjänster, 
bredbandstjänster och ny tillämpad teknik, kultur- och idrottscentrum, brandkår och 
allmänna offentliga tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 44
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra politik för att förbättra 
de allmänna levnadsvillkoren för kvinnor i landsbygdsområden, med särskild hänsyn 
till funktionshindrade kvinnor, offer för kvinnomisshandel, invandrarkvinnor, 
kvinnor som tillhör etniska minoriteter och kvinnor som utsätts för olika typer av 
diskrimination, och att säkra landsbygdsområdenas framtid genom att erbjuda 
landsbygdstjänster, det vill säga posttjänster, bredbandstjänster, kultur- och 
idrottscentrum, brandkår och allmänna offentliga tjänster.
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Or. es

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 45
Punkt 7

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja kvinnligt 
företagande, stödja kvinnliga företagsnätverk, handlednings-/coachningsmodeller och 
allianser med kvinnliga företagare och designinitiativ som syftar till att förbättra 
inställningen till företagare och kvinnors färdigheter och kompetens i 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 46
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att öka 
finansieringen av innovativa åtgärder för kvinnor i landsbygdsområden. 
Kommissionen uppmanas även att inom Leader starta nätverksprojekt som syftar till 
ett utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag från Esther De Lange

Ändringsförslag 47
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ta hänsyn till 
den stora grupp – främst kvinnor – av medhjälpande makar/makor i 
jordbruksföretag som i många medlemsstater har en oklar rättsställning, vilket 
medför vissa ekonomiska och rättsliga problem när det gäller rätten till graviditets-
och sjukledighet, intjänandet av pensionsrättigheter, tillgången till 
socialförsäkringar samt i samband med skilsmässa.

Or. nl
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Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 48
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla det juridiska begreppet 
gemensamt ägande i syfte att uppnå ett fullständigt erkännande av kvinnornas 
rättigheter inom jordbrukssektorn, ett fullgott socialförsäkringsskydd och ett 
erkännande av deras arbete.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 49
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna och på lämpligt sätt 
belöna frivilligt och ideellt (text utgår) arbete.

Or. pl

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 50
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda ideologiskt och ekonomiskt 
stöd till ideellt eller frivilligt arbete. Parlamentet betonar vikten av det sociala arbete 
som kvinnoorganisationerna utför i detta sammanhang, men begär ändå att 
strukturerna ändras så att kvinnorna får större tillgång till förvärvsarbete.

Or. es
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 51
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för strukturfonderna 
främja kvinnors kvalitativa sysselsättning, entreprenörsanda och gemenskapskultur, 
eftersom arbetslösheten i landsbygdsområden främst drabbar kvinnor. Vidare bör 
medlemsstaterna erbjuda ideologiskt (text utgår) stöd till ideellt eller frivilligt arbete.

Or. en

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 52
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna att i åtgärder för landsbygdsutveckling 
inbegripa insatser som syftar till att höja kvinnornas utbildningsnivå, särskilt 
sådana åtgärder som gynnar kvinnornas inträde på arbetsmarknaden och i bolags-
och föreningsstyrelserna och som främjar kvinnornas arbete på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 53
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet påpekar att kvinnor i landsbygdsområden drabbas jämförelsevis 
hårdare av dold arbetslöshet än män på grund av traditionella könsroller och den
brist på lämplig infrastruktur, exempelvis barnomsorgsinrättningar, som råder i 
många områden.

Or. en
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Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 54
Punkt 9

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med regionala 
myndigheter uppmuntra till inrättandet av regionala resurscentrum för kvinnor 
(text utgår), särskilt kvinnor mellan 25 och 60 år som drabbas av arbetslöshet, och att 
stödja dem mot egenanställning eller utveckling av tjänster inom deras egna samhällen 
genom gräsrotskonsultation och behovsbedömningar.

Or. de

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 55
Punkt 9a (ny)

9a. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna att underlätta tillgången till informations- och
kommunikationsteknik på landsbygden och att främja lika möjligheter i fråga om 
denna tillgång med hjälp av strategier och verksamheter som riktar sig till kvinnor 
på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 56
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina utbildningsanstalter 
och främja utvecklingen av ett nätverk av samhällstjänster för barn-, äldre- och 
handikappomsorg och sjukvård i syfte att göra det möjligt för män och kvinnor på 
landsbygden att förena arbets-, familje- och privatliv. Medlemsstaterna uppmanas 
också att förbättra tillgången till primärvård (text utgår) och (text utgår) att garantera 
tillhandahållandet av paramedicinska tjänster i landsbygdsområden.

Or. es
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Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 57
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina utbildningsanstalter 
och sin barn-, äldre och handikappomsorg och sjukvård, särskilt förbättrad tillgång till 
primärvård, och uppmanar medlemsstaterna att garantera tillhandahållandet av 
paramedicinska och akutmedicinska tjänster i landsbygdsområden.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 58
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina utbildningsanstalter 
och sin barn-, äldre och handikappomsorg och sjukvård, särskilt förbättrad tillgång till 
primärvård, och uppmanar medlemsstaterna att garantera tillhandahållandet av
medicinska tjänster i landsbygdsområden.

Or. pl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 59
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina utbildningsanstalter,
sin barn-, äldre- och handikappomsorg och sin sjuk- och psykvård, särskilt förbättrad 
tillgång till primärvård, och uppmanar medlemsstaterna att garantera 
tillhandahållandet av paramedicinska tjänster i landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 60
Punkt 10a (ny)

10a. Europaparlamentet vill rikta uppmärksamheten på det starka tabu som omgärdar
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sexuellt våld och/eller våld i hemmet mot kvinnor och flickor i landsbygdsområden, 
och uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra skyddet 
av och stödet till offren och till dem som löper risk att falla offer för sådant våld.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 61
Punkt 11

11. Europaparlamentet anmodar medlemsstaterna att åtgärda bristen på god 
transportinfrastruktur i landsbygdsområdena och att utveckla en positiv politik för att 
förbättra tillgången till transport för alla, särskilt för funktionshindrade personer,
eftersom transporten är en faktor som befäster det sociala utanförskapet och den 
bristande jämställdheten i samhället, vilket främst drabbar kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag från Esther De Lange

Ändringsförslag 62
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet välkomnar i detta fall ESF/EQUAL-projekten som strävar efter 
att synliggöra och stärka kvinnors ställning i jordbruket och på landsbygden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja sådana 
projekt inom EU.

Or. nl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 63
Punkt 13

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja och belöna företag som 
investerar i landsbygdsområden och erbjuder kvinnor sysselsättning av hög kvalitet.

Or. fr
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Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 64
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna att stödja projekt för främjande av och 
rådgivning inför bildandet av innovativa företag för primär jordbruksproduktion på 
landsbygden, vilka kan skapa nya arbetstillfällen för framför allt kvinnor inom de 
huvudsakliga verksamhetsområdena, till exempel genom att använda outnyttjade 
eller underutnyttjade produkter, öka jordbruksprodukternas värde och försöka hitta 
avsättning för dem, använda ny teknik, bidra till områdets ekonomiska 
diversifiering och tillhandahålla tjänster som gör det lättare att förena arbets- och 
familjeliv.

Or. es

Ändringsförslag från Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, 
Elena Valenciano Martínez-Orozco

Ändringsförslag 65
Punkt 13b (ny)

13b. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna att främja inrättandet på såväl nationell som 
internationell nivå av forum för kunskapsutbyte eller liknande verksamheter, vilka i 
synnerhet beaktar kvinnornas situation på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 66
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet påpekar att kvinnor är underrepresenterade i formella ledande 
positioner i landsbygdsområden och regioner, samtidigt som de emellertid spelar en 
viktig roll i det ”informella” samfundet där de ofta innehar viktiga funktioner i det 
sociala livet med sitt bidrag till produktionen av socialt kapital genom medverkan i 
informella lokala nätverk (exempelvis frivilligt samhällsarbete eller olika 
temaföreningar). 



PE398.536v01-00 22/24 AM\698902SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag från Esther De Lange

Ändringsförslag 67
Punkt 14

14. Europaparlamentet uppmanar de relevanta nationella, regionala och lokala 
myndigheterna att uppmuntra kvinnors deltagande i lokala aktionsgrupper och 
jordbruksorganisationer och utvecklingen av lokala partnerskap under Leaderaxeln 
samt att garantera en jämn könsfördelning i styrelserna.

Or. nl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 68
Punkt 14

14. Europaparlamentet uppmanar de relevanta nationella, regionala och lokala 
myndigheterna att uppmuntra kvinnors deltagande i lokala aktionsgrupper och 
utvecklingen av lokala partnerskap under Leaderaxeln, förse kvinnor med den 
kompetens och utbildning som krävs för att delta i belutsfattandet samt att garantera 
en jämn könsfördelning i styrelserna.

Or. en

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 69
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet framhåller att det vid utarbetandet av program till stöd för 
kvinnor i landsbygdsområden måste tas hänsyn till skillnaden mellan de kvinnor 
som endast bor i landsbygdsområden och dem som arbetar inom jordbruksföretag, 
dvs. jordbrukare. Parlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa konkret 
statistisk över dessa båda distinkta kategorier av kvinnor i medlemsstaterna. 

Or. el
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Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 70
Punkt 14b (ny)

14b. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har följt parlamentets 
resolution av den 3 juli 2003 och gjort en genomgripande översyn av 
direktiv 86/613/EEG, trots att den konstaterar att genomförandet av direktivet så här 
långt har varit ineffektivt och att endast minimala framsteg har gjorts med att 
erkänna och erbjuda tillräckligt skydd åt medhjälpande makar/makor till personer 
med egen rörelse eller jordbruksrörelse i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
därför på nytt kommissionen att senast i slutet av 2008 lägga fram ett reviderat 
direktiv som föreskriver egna sociala rättigheter och pensionsrättigheter för 
medhjälpande kvinnor i jordbruksföretag.

Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 71
Punkt 14c (ny)

14c. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen fortfarande inte har gjort 
någon konkret uppföljning av de resolutioner som parlamentet tidigare har utfärdat 
om situationen för medhjälpande makar/makor till personer med egen rörelse och 
som bland annat har innehållit följande krav:

– Obligatorisk registrering av medhjälpande makar/makor för att därmed göra 
dem till synliga arbetstagare.

– Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ge medhjälpande 
makar/makor möjlighet att teckna en försäkring som täcker hälsovård, 
ålderspension, föräldrapenning, vikariearrangemang samt 
invaliditetsersättning.

Or. el

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 72
Punkt 14d (ny)

14d. Europaparlamentet framhåller på nytt att strukturfonderna visserligen har som 
huvudmål att bland annat undanröja bristande jämställdhet och främja lika 
möjligheter för kvinnor och män men att kvinnor i landsbygdsområden trots detta i 
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mycket liten utsträckning är med och utformar dessa och utnyttjar deras 
möjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att det i samband med 
godkännandet av tillhörande projekt tas vederbörlig hänsyn till vikten av att stärka 
kvinnornas roll, inte minst med hänsyn till rådets nya förordning 
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/19991. I 
denna nya förordning erkänns det civila samhället och organ som främjar 
jämställdhet som likvärdiga partner i arbetet med att uppnå fondernas mål.

Or. el

                                               
1 ΕUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
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