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Изменение 1
Silvia Costa

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че в развиващите 
се страни жените са изправени пред 
значителна неравнопоставеност между 
половете от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество; като има предвид, че 
изравняването на неравнопоставеността 
между половете по отношение на 
достъпа до средства за производство би 
могло да намали броя на гладуващите 
по света с 12–17 %1,

А. като има предвид, че в развиващите 
се страни жените са изправени пред 
значителна неравнопоставеност между 
половете от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, особено по отношение на 
достъпа до средства за производство 
като земя и добитък; като има 
предвид, че жените управляват по-
малко земя от мъжете и че земята, 
която управляват, често е с по-лошо 
качество; като има предвид, че 
изравняването на неравнопоставеността 
между половете по отношение на 
достъпа до средства за производство би 
могло да намали броя на гладуващите 
по света с 12–17 %1,

Or. en

Изменение 2
Silvia Costa

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни правата на жените 
на собственост не могат да бъдат 
защитени по съдебен ред или не са 
социално признати,

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни правата на жените 
на собственост не могат да бъдат 
защитени по съдебен ред или не са
социално признати, а жените често са 
изключени от законите в областта 
на унаследяването на земята,

Or. en
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Изменение 3
Lena Ek

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни правата на жените 
на собственост не могат да бъдат
защитени по съдебен ред или не са 
социално признати,

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни правата на жените 
на собственост не са социално 
признати; като има предвид, че за 
жените е невъзможно, като се 
започне от такава дискриминираща 
отправна точка, да отстояват по 
правен път правата си на 
собственост,

Or. sv

Изменение 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни права на жените на 
собственост не могат да бъдат защитени 
по съдебен ред или не са социално 
признати,

Б. като има предвид, че в много 
развиващи се страни защитеният 
достъп до земя и други права на жените 
на собственост като унаследяване и 
достъп до спестявания и кредити не 
могат да бъдат защитени по съдебен ред 
или не са социално признати,

Or. en

Изменение 5
Silvia Costa

Проектостановище
Съображение Бa (ново)
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Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че съгласно 
член 25 от Всеобщата декларация за 
правата на човека всеки човек има 
правото да притежава ресурсите или 
нужните средства, за да произведе 
или да си набави храна в достатъчно 
за съществуването си количество,

Or. it

Изменение 6
Barbara Matera

Проектостановище
Съображение Ба (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че повече от 
60 % от хората, страдащи от 
хронично недохранване, са жени и 
момичета, и че в развиващите се 
страни 60–80 % от храната се 
произвежда от жени,

Or. it

Изменение 7
Silvia Costa

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в развиващите 
се страни правата на жените на 
собственост се нарушават посредством 
все по-честото широкомащабно 
закупуване на земя за търговски или 
стратегически цели, като например 

В. като има предвид, че в развиващите 
се страни правата на жените на 
собственост се нарушават посредством 
все по-честото широкомащабно 
закупуване на земя от страна на 
развитите страни в развиващите се 
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земеделска производителност, 
продоволствена сигурност и 
производство на енергия и биогорива,

страни за търговски или стратегически 
цели, като например земеделска 
производителност, продоволствена 
сигурност и производство на енергия и 
биогорива,

Or. it

Изменение 8
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в развиващите 
се страни правата на жените на 
собственост се нарушават посредством 
все по-честото широкомащабно 
закупуване на земя за търговски или 
стратегически цели, като например 
земеделска производителност, 
продоволствена сигурност и 
производство на енергия и биогорива,

В. като има предвид, че в развиващите 
се страни правата на жените и на 
мъжете на собственост се нарушават 
посредством все по-честото 
широкомащабно закупуване на земя за 
търговски или стратегически цели, като 
например земеделска производителност, 
продоволствена сигурност и 
производство на енергия и биогорива, и 
като признава, че в развиващите се 
страни жените по-специално често 
нямат възможност да използват 
правна защита и адвокат, за да се 
противопоставят успешно на 
злоупотреби с правото на 
собственост,

Or. en

Изменение 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в развиващите В. като има предвид, че в развиващите 



AM\871123BG.doc 7/20 PE467.232v01-00

BG

се страни правата на жените на 
собственост се нарушават посредством 
все по-честото широкомащабно 
закупуване на земя за търговски или 
стратегически цели, като например 
земеделска производителност, 
продоволствена сигурност и 
производство на енергия и биогорива,

се страни защитеният достъп до земя 
и други права на жените на собственост 
се нарушават посредством все по-
честото широкомащабно закупуване на 
земя за търговски или стратегически 
цели, като например земеделска 
производителност, продоволствена 
сигурност и производство на енергия и 
биогорива,

Or. en

Изменение 10
Silvia Costa

Проектостановище
Съображение Вa (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че в доклада на 
ООН от 2010 г. „Достъп до земя и 
право на храна“ са посочени 389 
широкомащабни покупки или 
дългосрочно наемане на земеделска 
земя в 80 страни и посочва, че само
37 % от инвестиционните проекти 
имат за цел производството на храни, 
докато 35 % от тях са предназначени 
за агрогорива, и като има предвид, че 
данните на ФАО сочат, че всяка 
година 19,5 милиона хектара 
земеделска земя бива превръщана в 
земя за промишлени или жилищни 
цели,

Or. it

Изменение 11
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да използват съществуващите
финансови ресурси по начин, който е
ефективен от гледна точка на 
разходите, подходящ и практичен, 
когато предоставят помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

Or. en

Изменение 12
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата, в съответствие с 
принципите на Декларацията от 
Пекин;

Or. en
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Изменение 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на защитения достъп 
до земя и други права на собственост и 
владението на имущество, включително 
чрез премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

Or. en

Изменение 14
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да разпределят достатъчно 
финансови ресурси и да предвидят 
специфични клаузи в рамките на 
предоставяната от тях помощ за 
развитие с цел изравняване на 
неравнопоставеността между половете 
от гледна точка на правата на 
собственост и владението на 
имущество, включително чрез 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените в 
законодателствата;

Or. it
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Изменение 15
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. потвърждава ангажиментите на 
Европейския съюз за намаляване на 
бедността в световен мащаб в 
контекста на устойчивото развитие, 
както и че ЕС ще включи във всички 
свои политики и практики в 
отношенията си с развиващите се 
страни силен компонент във връзка с 
равенството между половете1;
__________________
1 OВ C 46 от 24.2.2006 г.

Or. en

Изменение 16
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1 а. подчертава значението на 
законово гарантираните договорни и 
търговски взаимоотношения за 
равнопоставените и демократични 
общества; счита, че всички лица 
имат право свободно да притежават 
и да разполагат със собствеността си 
без държавна намеса;

Or. sv
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Изменение 17
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването 
на грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на
служби за правна помощ;

2. подчертава, че е необходимо
укрепването на политиките за 
поставяне на достъпа на жените до 
собственост в развиващите се страни 
наравно с този на мъжете; счита, че 
това трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа, например спестявания, 
кредити и застраховане; счита, че тези 
засилени политики ще доведат до
предоставянето на права на жените,
неправителствените организации (НПО) 
и дружествата; счита, че те ще 
подобрят грамотността на жените в 
правната и финансовата област, ще
увеличат разпространението и 
достъпността на информацията и ще
създадат служби за правна помощ;

Or. sv

Изменение 18
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на 
неправителствените организации 

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на 
неправителствените организации 
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(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията, създаването на служби 
за правна помощ и обучението на 
доставчиците на финансови услуги по 
въпросите, свързани с равенството 
между половете;

Or. en

Изменение 19
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде взето предвид 
в програмите на страната и че 
трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити, микрокредитиране и 
застраховане) и от предоставянето на 
права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, подпомагането на 
образоването на момичетата,
разширяването на разпространението и 
достъпността на информацията и 
създаването на служби за правна 
помощ;

Or. en
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Изменение 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа
на жените до собственост в 
развиващите се страни трябва да бъде 
придружено от необходимите 
механизми за финансова подкрепа 
(например спестявания, кредити и 
застраховане) и от предоставянето на 
права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на равния
достъп на жените до спестявания, 
кредити и застраховане в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа и от предоставянето на права 
на жените и на неправителствените 
организации (НПО), което включва 
повишаването на грамотността на 
жените в правната и финансовата 
област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

Or. en

Изменение 21
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 

(Не се отнася за българския текст.)
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финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

Or. it

Изменение 22
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити и застраховане) и от 
предоставянето на права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

2. подчертава, че укрепването на 
политиките за увеличаване на достъпа 
на жените до собственост в развиващите 
се страни трябва да бъде придружено от 
необходимите механизми за финансова 
подкрепа (например спестявания, 
кредити, включително безвъзмездна 
помощ, микрокредитиране и 
застраховане) и от предоставянето на 
права на жените и на 
неправителствените организации 
(НПО), което включва повишаването на 
грамотността на жените в правната и 
финансовата област, разширяването на 
разпространението и достъпността на 
информацията и създаването на служби 
за правна помощ;

Or. it

Изменение 23
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията и 
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държавите-членки, в своята работа в 
областта на развитието, активно да 
насърчават предприемачеството на 
жените и правата им на собственост 
като част от процеса на увеличаване 
на независимостта на жените 
спрямо техните съпрузи и 
укрепването на икономиките на 
техните страни; 

Or. sv

Изменение 24
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя с 
оглед защитата на жените и децата от 
бедност и глад;

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да 
защитят жените и децата от бедност и 
глад;

Or. en

Изменение 25
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя с 
оглед защитата на жените и децата от 

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя от 
страна на развитите държави в 
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бедност и глад; развиващите се страни и по-
специално на африканския 
континент, с оглед защитата на 
жените и децата от бедност, глад и 
насилствено извеждане от селата и 
земята им;

Or. it

Изменение 26
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя с 
оглед защитата на жените и децата от 
бедност и глад;

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя с 
оглед защитата на жените и децата от 
бедност и глад; призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират в 
своите политики за развитие и в 
хуманитарните си политики, че тези 
развиващи се страни ще въведат 
законодателни мерки, насочени към 
постигане на равенство между 
половете и недискриминация на 
основание етническа принадлежност, 
раса и социален статус по отношение 
на правата на собственост, както и 
че ще обмислят как да премахнат 
значителните социални, политически 
и културни ограничения в 
придобиването на права на 
собственост;

Or. en

Изменение 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, да вземат 
под внимание процеса на 
широкомащабно закупуване на земя с 
оглед защитата на жените и децата от 
бедност и глад;

3. призовава Комисията и държавите-
членки, в рамките на своите политики за 
подпомагане на развитието, с оглед 
защитата на жените и децата от бедност 
и глад, да разгледат въпроса, свързан с 
широкомащабното закупуване на земя 
от чуждестранни инвеститори, 
което се отразява на местните 
земеделски производители и има 
опустошително въздействие върху 
жените и децата;

Or. en

Изменение 28
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията и 
държавите-членки да проучат, чрез
ООН, въздействието, което тези 
покупки на земя оказват върху 
опустиняването на земеделската 
земя, върху загубата на правото на 
жените на пребиваване и на 
собственост, със специално внимание 
към жените, които не са омъжени 
или са глава на семейството, върху 
продоволствената сигурност и 
тяхното препитание, както и това 
на децата им и на зависимите от тях 
лица;

Or. it
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Изменение 29
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава делегациите на 
Европейския съюз в развиващите се 
страни да наблюдават правата на 
жените на собственост, за да 
гарантират, че те не се нарушават, и 
по този начин да защитят жените 
от риска от изпадане в бедност и 
социално изключване;

Or. it

Изменение 30
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. припомня, че 15 октомври е 
Световният ден на жените в 
селските райони и призовава 
Европейския съюз и държавите-
членки да насърчават кампании за 
повишаване на осведомеността в 
развиващите се страни;

Or. it

Изменение 31
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации.

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации, особено в 
страните, в които правата на 
жените на собственост не могат да 
бъдат защитени по съдебен ред и не 
са социално признати.

Or. en

Изменение 32
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации.

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации, когато 
законите, основани на полови 
предубеждения, традиционните 
нагласи спрямо жените и социалните 
йерархии, доминирани от мъже, 
възпрепятстват жените в 
получаването на равни и справедливи 
права.

Or. en

Изменение 33
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации.

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание на 
правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации, като при 
това използват ресурсите на 
новосъздадената организация на 
Обединените нации „ООН жени“.

Or. en

Изменение 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да обръщат особено внимание 
на правата на жените на собственост в 
следконфликтни ситуации.

4. призовава Комисията и държавите-
членки да увеличават правата на
жените и достъпа им до земя, 
унаследяване, достъп до кредити и 
спестявания в следконфликтни 
ситуации.

Or. en


