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Τροπολογία 1
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν 
ένα σημαντικό χάσμα όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων στον τομέα της 
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάλειψη αυτού του χάσματος και η 
πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους μπορεί 
να μειώσει τον αριθμό των πεινασμένων 
στον κόσμο κατά 12-17%1,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν 
ένα σημαντικό χάσμα όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων στον τομέα της 
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας ιδίως στον τομέα της 
πρόσβασης σε πόρους παραγωγής όπως 
γη και ζωϊκό κεφάλαιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες ελέγχουν λιγότερη 
γη από τους άνδρες και η γη που έχουν 
υπό τον έλεγχό τους είναι συχνά 
κατώτερης ποιότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εξάλειψη αυτού του χάσματος 
και η πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους 
μπορεί να μειώσει τον αριθμό των 
πεινασμένων στον κόσμο κατά 12-17%1,

Or. en

Τροπολογία 2
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών δεν 
κατοχυρώνονται νομικά και δεν 
αναγνωρίζονται κοινωνικά,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών δεν 
κατοχυρώνονται νομικά και δεν 
αναγνωρίζονται κοινωνικά, και οι γυναίκες 
συχνά αποκλείονται από νόμους περί 
κληρονομιάς ιδιοκτησίας,

Or. en
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Τροπολογία 3
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών δεν 
κατοχυρώνονται νομικά και δεν
αναγνωρίζονται κοινωνικά.

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών δεν 
αναγνωρίζονται κοινωνικά. Από μια 
τέτοια μειονεκτική θέση οι γυναίκες δεν 
μπορούν να διεκδικήσουν νομικά το 
δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία.

Or. sv

Τροπολογία 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών δεν 
κατοχυρώνονται νομικά και δεν 
αναγνωρίζονται κοινωνικά,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, η ασφαλής
πρόσβαση των γυναικών σε γη και σε 
άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας όπως η 
κληρονομιά και η πρόσβαση σε 
αποταμιεύσεις και πιστώσεις δεν 
κατοχυρώνονται νομικά και δεν 
αναγνωρίζονται κοινωνικά,

Or. en

Τροπολογία 5
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 
της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα ορίζει ότι κάθε 
άνθρωπος έχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας 
των πόρων και των μέσων που 
απαιτούνται για την παραγωγή ή την 
εξασφάλιση κατάλληλης ποσότητας 
τροφής για τη διαβίωσή του,

Or. it

Τροπολογία 6
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 
60% των ανθρώπων που υποφέρουν από 
πείνα είναι γυναίκες και κορίτσια και ότι, 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, το 60-80% 
της τροφής παράγεται από γυναίκες·

Or. it

Τροπολογία 7
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με 
την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα για εμπορικούς ή για 
στρατηγικούς λόγους όπως για τη 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με 
την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα από ανεπτυγμένες χώρες 
σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών
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γεωργική παραγωγικότητα, την 
επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή 
ενέργειας και βιοκαυσίμων,

για εμπορικούς ή για στρατηγικούς λόγους 
όπως για τη γεωργική παραγωγικότητα, 
την επισιτιστική ασφάλεια και την 
παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων,

Or. it

Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με 
την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα για εμπορικούς ή για 
στρατηγικούς λόγους όπως για τη 
γεωργική παραγωγικότητα, την 
επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή 
ενέργειας και βιοκαυσίμων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ανδρών στην 
ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες χώρες 
παραβιάζονται με την αύξηση της αγοράς 
αγροτεμαχίων σε μεγάλη κλίμακα για 
εμπορικούς ή για στρατηγικούς λόγους 
όπως για τη γεωργική παραγωγικότητα, 
την επισιτιστική ασφάλεια και την 
παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων, και 
αναγνωρίζει ότι ειδικά οι γυναίκες συχνά 
δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
νομική αρωγή και εκπροσώπηση ώστε να 
προσφύγουν επιτυχώς κατά παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες,

Or. en

Τροπολογία 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα
των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφαλής 
πρόσβαση των γυναικών σε γη και σε 
άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας στις 
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την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα για εμπορικούς ή για 
στρατηγικούς λόγους όπως για τη 
γεωργική παραγωγικότητα, την 
επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή 
ενέργειας και βιοκαυσίμων,

αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με 
την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα για εμπορικούς ή για 
στρατηγικούς λόγους όπως για τη 
γεωργική παραγωγικότητα, την 
επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή 
ενέργειας και βιοκαυσίμων,

Or. en

Τροπολογία 10
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Γα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 
ΟΗΕ με τίτλο «Access to land and right to 
food»(πρόσβαση σε γη και δικαίωμα στην 
τροφή) του 2010 αναφέρει 389 
μακροπρόθεσμες αγορές αγροτεμαχίων 
ευρείας κλίμακας σε 80 χώρες και ότι 
μόνον το 37% των επενδυτικών σχεδίων 
έχει σκοπό την παραγωγή τροφής, ενώ το 
35% προορίζεται για βιοκαύσιμα, καθώς 
επίσης και τα στοιχεία του FAO, 
σύμφωνα με τα οποία 
19,5 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης 
μετατρέπονται κάθε χρόνο σε 
βιομηχανικές και οικιστικές ζώνες,

Or. it

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος 
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος·

να χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους
χρηματοδοτικούς πόρους με αποδοτικό 
από άποψη κόστους, κατάλληλο και 
πρακτικό τρόπο, στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγούν, για 
την εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τα 
φύλα στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την 
ιδιοκτησία, καθώς και την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών στο πλαίσιο του νομικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 12
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος 
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος 
σύμφωνα με τις αρχές της δήλωσης του 
Πεκίνου·

Or. en

Τροπολογία 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος 
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος·

1.καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος 
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ασφαλούς πρόσβασης σε γη και σε άλλα
δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών στο πλαίσιο του 
νομικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος 
όσον αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους και να θεσπίσουν ειδικές ρήτρες, 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, 
για την εξάλειψη του χάσματος όσον 
αφορά τα φύλα στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του νομικού συστήματος·

Or. it

Τροπολογία 15
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τη 
φτώχεια παγκοσμίως στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και ότι η ΕΕ θα 
συμπεριλάβει μια σθεναρή συνιστώσα του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές της και στις 
πρακτικές της όσον αφορά τις σχέσεις 
της με τις αναπτυσσόμενες χώρες1·
__________________
1 ΕΕ C 46 της 24.2.2006

Or. en

Τροπολογία 16
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει τη σημασία της νομικής 
κατοχύρωσης των συμβατικών σχέσεων 
και των συνθηκών εμπορίας στις ισότιμες 
και δημοκρατικές κοινωνίες. Όλα τα 
άτομα έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης
ιδιοκτησίας και διάθεσης της περιουσίας 
τους χωρίς κρατική επέμβαση.

Or. sv

Τροπολογία 17
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση 
των πολιτικών για εξίσωση της πρόσβασης 
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στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση
της ενημέρωσης των γυναικών για νομικά 
και χρηματοπιστωτικά θέματα, τη
μεγαλύτερη διάδοση και πρόσβαση στην 
ενημέρωση, και την καθιέρωση νομικών
υπηρεσιών στήριξης. 

των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες με αυτήν των 
ανδρών. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται με 
τους κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης,
όπως είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση 
και η ασφάλιση. Οι πιο ενισχυμένες 
πολιτικές θα καταλήξουν στην παροχή 
εξουσιών στις γυναίκες μαζί με τις ΜΚΟ, 
καθώς και στις εταιρείες. Αυτό θα
βελτιώσει την ενημέρωση των γυναικών 
για νομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, 
θα παράσχει μεγαλύτερη διάδοση και 
πρόσβαση στην ενημέρωση, και θα
καθιερώσει νομικές υπηρεσίες στήριξης.

Or. sv

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης και την κατάρτιση των παρόχων 
οικονομικών υπηρεσιών με ευαισθησία 
απέναντι στο φύλο ·

Or. en
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Τροπολογία 19
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να ληφθεί υπόψη στα 
προγράμματα της χώρας και πρέπει να 
συνοδεύεται με τους κατάλληλους 
μηχανισμούς στήριξης (όπως είναι οι 
αποταμιεύσεις, η πίστωση, οι 
μικροπιστώσεις και η ασφάλιση, και με 
την παροχή εξουσιών στις γυναίκες και τις 
ΜΚΟ, συμπεριλαμβάνοντας από τη 
βελτίωση της ενημέρωσης των γυναικών 
για νομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, 
τη στήριξη της εκπαίδευσης των 
κοριτσιών, τη μεγαλύτερη διάδοση και 
πρόσβαση στην ενημέρωση, και την 
καθιέρωση νομικών υπηρεσιών στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των 
γυναικών σε αποταμιεύσεις, πίστωση και 
ασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες 
πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 



AM\871123EL.doc 13/20 PE467.232v01-00

EL

χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση), και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση υπηρεσιών νομικής 
συνδρομής·

Or. it

Τροπολογία 22
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες 
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χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η 
ασφάλιση, και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης (όπως 
είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
επιστρεπτέων, η μικροπίστωση και η 
ασφάλιση), και με την παροχή εξουσιών 
στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, 
και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης·

Or. it

Τροπολογία 23
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στο αναπτυξιακό τους έργο 
να δράσουν ενεργά για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και ιδιοκτησία, σαν 
να αποτελεί στάδιο στην αύξηση της 
οικονομικής εξάρτησης των γυναικών 
από τις δυνάμεις τους, καθώς και στην 
ενδυνάμωση των οικονομιών των χωρών.

Or. sv

Τροπολογία 24
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων, για την προστασία των 
γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια 
και την πείνα·

μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να προστατεύουν τις γυναίκες 
και τα παιδιά από τη φτώχεια και την 
πείνα·

Or. en

Τροπολογία 25
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων, για την προστασία των 
γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια 
και την πείνα·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων από ανεπτυγμένες σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως της 
αφρικανικής ηπείρου, για την προστασία 
των γυναικών και των παιδιών από τη 
φτώχεια, την πείνα και την αναγκαστική 
απομάκρυνση από τον τόπο και τη γη 
τους·

Or. it

Τροπολογία 26
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων, για την προστασία των 

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων, για την προστασία των 
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γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια 
και την πείνα

γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια 
και την πείνα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν στις 
αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές τους 
πολιτικές ότι οι εν λόγω αναπτυσσόμενες 
χώρες θα θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα με 
στόχο την ισότητα των φύλων και την 
απαγόρευση των διακρίσεων όσον αφορά 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας λόγω 
εθνοτικής καταγωγής, φυλής, και 
οικογενειακής κατάστασης και να 
εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
εξαλειφθούν οι σημαντικοί κοινωνικοί, 
πολιτικοί και πολιτιστικοί περιορισμοί 
κατά την απόκτηση δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας γης·

Or. en

Τροπολογία 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης, να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαδικασίες αγορών μεγάλων 
αγροτεμαχίων, για την προστασία των 
γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια 
και την πείνα·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές 
στήριξης για την προστασία των γυναικών 
και των παιδιών από τη φτώχεια και την 
πείνα και να εξετάσουν το ζήτημα των 
αγορών μεγάλων αγροτεμαχίων από 
ξένους επενδυτές, το οποίο πλήττει 
τοπικούς αγρότες και το οποίο έχει 
καταστροφικό αντίκτυπο στις γυναίκες 
και τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 28
Silvia Costa
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ελέγξουν, στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ, τις επιπτώσεις των 
αγορών αυτών στην απερήμωση 
γεωργικών εκτάσεων, στην απώλεια του 
δικαιώματος κατοικίας και ιδιοκτησίας 
για τις γυναίκες, ιδίως για όσες είναι 
μόνες ή αρχηγοί οικογενειών, στην 
επισιτιστική ασφάλεια και στη 
συντήρηση των ιδίων, των παιδιών τους 
και των ατόμων που εξαρτώνται από 
αυτές·

Or. it

Τροπολογία 29
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από τις αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες να εποπτεύουν 
ώστε να μην παραβιάζονται τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών 
και να αποτρέπεται έτσι ο κίνδυνος 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
των γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 30
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η 15η Οκτωβρίου έχει 
κηρυχθεί παγκόσμια ημέρα της 
αγρότισσας και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or. it

Τροπολογία 31
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, ιδίως σε 
χώρες όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
των γυναικών δεν κατοχυρώνονται 
νομικά και δεν αναγνωρίζονται 
κοινωνικά.

Or. en

Τροπολογία 32
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, όπου 
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νόμοι μεροληπτικοί ως προς το φύλο, 
παραδοσιακές συμπεριφορές έναντι των 
γυναικών και ανδροκρατούμενες 
κοινωνικές ιεραρχίες δημιουργούν 
εμπόδια στις γυναίκες ως προς την 
επίτευξη ίσων και δίκαιων δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 33
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις με την 
αξιοποίηση των πόρων της προσφάτως 
ιδρυθείσας Οργάνωσης Γυναικών του 
ΟΗΕ.

Or. en

Τροπολογία 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα
δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών
στις μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις γυναίκες όσον αφορά 
τα δικαιώματά τους και την πρόσβαση σε 
γη, κληρονομιά, πρόσβαση σε πιστώσεις 
και αποταμιεύσεις στις 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

Or. en
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