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Muudatusettepanek 1
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et arengumaade naised 
seisavad silmitsi tõsise soolise 
ebavõrdsusega seoses omandiõiguste ja 
omandiga; arvestades, et soolise 
ebavõrdsuse vähendamine juurdepääsus 
tootmisvahenditele võiks vähendada 
maailmas nälga kannatavate inimeste arvu 
12–17% võrra1;

A. arvestades, et arengumaade naised 
seisavad silmitsi tõsise soolise 
ebavõrdsusega seoses omandiõiguste ja 
omandiga, eelkõige seoses juurdepääsuga 
tootmisressurssidele nagu maa ja 
kariloomad; arvestades, et naiste kontrolli 
all on vähem maid kui meestel ning nende 
kontrolli all olevad maad on sageli 
kehvema kvaliteediga; arvestades, et
soolise ebavõrdsuse vähendamine 
juurdepääsus tootmisvahenditele võiks 
vähendada maailmas nälga kannatavate 
inimeste arvu 12–17% võrra1;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole naiste omandiõigused õiguslikult 
jõustatavad ega ühiskondlikult tunnustatud;

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole naiste omandiõigused õiguslikult 
jõustatavad ega ühiskondlikult tunnustatud, 
ning et sageli on naised jäetud välja vara 
pärimist puudutavatest seadustest; 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Lena Ek
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Arvamuse projekt
Lõige B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole naiste omandiõigused õiguslikult
jõustatavad ega ühiskondlikult 
tunnustatud;

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole naiste omandiõigused ühiskondlikult 
tunnustatud; arvestades, et taolise kahju 
tekitava lähtekoha tõttu ei saa naised 
kaitsta oma õigust omandile õiguslike 
vahenditega;

Or. sv

Muudatusettepanek 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Arvamuse projekt
Lõige B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole naiste omandiõigused õiguslikult 
jõustatavad ega ühiskondlikult tunnustatud;

B. arvestades, et paljudes arengumaades ei 
ole tagatud naiste juurdepääs maale ja 
teised omandiõigused nagu pärimine ning 
juurdepääs säästudele ja krediidile 
õiguslikult jõustatavad ega ühiskondlikult 
tunnustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige B a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B a. arvestades, et inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artikkel 25 näeb ette, et 
igal inimesel on õigus võtta oma 
valdusesse ressursse ja vajalikke 
vahendeid, et toota või hankida elamiseks 
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piisavas koguses toitu;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige B a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B a. arvestades, et enam kui 60% nälja 
käes kannatavatest inimestest on naised ja 
lapsed ja et arengumaades toodavad 60–
80% toidust just naised;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige C

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse üha sagedamini aset 
leidvate suurte maatükkide omandamise 
juhtumitega naiste omandiõigusi 
arengumaades;

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse arenenud riikide poolt 
arenguriikidega võrreldes üha sagedamini 
aset leidvate suurte maatükkide 
omandamise juhtumitega naiste 
omandiõigusi arengumaades;

Or. it

Muudatusettepanek 8
Marina Yannakoudakis
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Arvamuse projekt
Lõige C

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse üha sagedamini aset 
leidvate suurte maatükkide omandamise 
juhtumitega naiste omandiõigusi 
arengumaades;

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse üha sagedamini aset 
leidvate suurte maatükkide omandamise 
juhtumitega naiste ja meeste omandiõigusi 
arengumaades; ja tõdeb, et eelkõige naistel 
puudub sageli võimalus rakendada 
õigusabi ja esindatust omandiõiguste 
rikkumiste edukaks vaidlustamiseks 
arengumaades;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Arvamuse projekt
Lõige C

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse üha sagedamini aset 
leidvate suurte maatükkide omandamise 
juhtumitega naiste omandiõigusi 
arengumaades;

C. arvestades, et ärilistel ja strateegilistel 
eesmärkidel, nagu 
põllumajandustootlikkus, toiduga 
kindlustatus ning energia ja biokütuse 
tootmine, rikutakse üha sagedamini aset 
leidvate suurte maatükkide omandamise 
juhtumitega naiste tagatud juurdepääsu 
maale ja teisi omandiõigusi arengumaades;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige C a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C a. arvestades, et ÜRO 2010. aasta 
raport "Access to land and right to food"
rõhutab suuremahuliste põllumaade 
omandamist pikemas perspektiivis 389 
juhul 80 riigis ja vaid 37% 
investeerimisprojektide eesmärgiks on 
toidu tootmine, samas kui 35% on 
keskendunud agrokütustele, ning 
arvestades, et FAO andmetel muudetakse 
igal aastal 19,5 miljonit hektarit 
põllumaad tööstus- ja kinnisvaramaaks;

Or. it

Muudatusettepanek 11
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada 
omandiõigustes ja omandiga seoses soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas kaotades kõik 
seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
kasutaksid arenguabi pakkumisel
olemasolevaid rahalisi vahendeid 
kulutõhusal, asjakohasel ja praktilisel 
viisil, et vähendada omandiõigustes ja 
omandiga seoses soolist ebavõrdsust, 
sealhulgas kaotades kõik seadustest 
tulenevad naiste diskrimineerimise viisid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada 
omandiõigustes ja omandiga seoses soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas kaotades kõik 
seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada 
omandiõigustes ja omandiga seoses soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas kaotades kõik 
seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid vastavalt Pekingi 
deklaratsiooni põhimõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada 
omandiõigustes ja omandiga seoses soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas kaotades kõik 
seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada soolist 
ebavõrdsust tagatud juurdepääsus maale 
ja teistes omandiõigustes, sealhulgas 
kaotades kõik seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid 
oma arenguabisse, et vähendada 
omandiõigustes ja omandiga seoses soolist 

1. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
paigutaksid piisavalt rahalisi vahendeid ja 
eriklausleid oma arenguabisse, et 
vähendada omandiõigustes ja omandiga 



AM\871123ET.doc 9/18 PE467.232v01-00

ET

ebavõrdsust, sealhulgas kaotades kõik 
seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

seoses soolist ebavõrdsust, sealhulgas 
kaotades kõik seadustest tulenevad naiste 
diskrimineerimise viisid;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kinnitab Euroopa Liidu kohustust 
vähendada säästva arengu raames vaesust 
kogu maailmas ning kinnitab, et EL lisab 
kõikidele poliitikatele ja tavadele suhetes 
arengumaadega tugeva soolise 
võrdõiguslikkuse komponendi1;
__________________
1 ELT C 46, 24.2.2006

Or. en

Muudatusettepanek 16
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et võrdõiguslike ja 
demokraatlike ühiskondade jaoks on väga 
olulised õiguskindlad lepingulised ja 
kaubanduslikud suhted; rõhutab, et 
kõikidel üksikisikutel on õigus vabalt vara 
omada ja seda käsutada riikliku 
sekkumiseta;

Or. sv
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Muudatusettepanek 17
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning 
toetavate õigusteenuste loomist;

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades on hädavajalik võrdsustada
naiste ja meeste varale juurdepääs; 
rõhutab, et sellega peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
nagu säästud, krediit ja kindlustus; 
rõhutab, et poliitika tugevdamine peab 
viima naiste ja valitsusväliste 
organisatsioonide ning ettevõtete
mõjuvõimu suurendamiseni; rõhutab, et 
see peab parandama naiste õiguslikke ja 
finantsoskusi, suurendama informatsiooni 
levitamist ja kättesaadavust ning looma 
toetavad õigusteenused;

Or. sv

Muudatusettepanek 18
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning
toetavate õigusteenuste loomist;

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist, toetavate 
õigusteenuste loomist ning soolise 
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võrdõiguslikkuse teadvustamise alast 
koolitust finantsteenuste osutajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning toetavate 
õigusteenuste loomist;

2. rõhutab, et poliitika tugevdamist 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks tuleb riiklikes 
programmides arvesse võtta ning sellega 
peavad kaasnema nõutavad rahalise toetuse 
mehhanismid (nagu säästud, krediit, 
mikrokrediidid ja kindlustus) ning naiste ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, tüdrukute hariduse 
toetamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning toetavate 
õigusteenuste loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades, mille kaudu suurendada
naiste võrdset juurdepääsu säästudele, 
krediidile ja kindlustusele, peavad 
kaasnema nõutavad rahalise toetuse 
mehhanismid ning naiste ja valitsusväliste 
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mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning toetavate 
õigusteenuste loomist;

organisatsioonide mõjuvõimu 
suurendamine, mis hõlmab naiste õiguslike 
ja finantsoskuste parandamist, 
informatsiooni levitamise ja kättesaadavuse 
suurendamist ning toetavate õigusteenuste 
loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning 
toetavate õigusteenuste loomist;

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 
naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning 
õigusabiteenuste loomist;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, krediit ja kindlustus) ning 

2. rõhutab, et poliitika tugevdamisega 
arengumaades naiste varale juurdepääsu 
suurendamiseks peavad kaasnema 
nõutavad rahalise toetuse mehhanismid 
(nagu säästud, ka krediiditoetus, 
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naiste ja valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning toetavate 
õigusteenuste loomist;

mikrokrediit ja kindlustus) ning naiste ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamine, mis hõlmab 
naiste õiguslike ja finantsoskuste 
parandamist, informatsiooni levitamise ja 
kättesaadavuse suurendamist ning toetavate 
õigusteenuste loomist;

Or. it

Muudatusettepanek 23
Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
edendaksid oma arengutegevuses 
aktiivselt naisettevõtlust ja 
omandiõiguseid, mis oleks üks etapp
naiste majandusliku sõltumatuse 
suurendamisel abikaasadest ning nende 
riikide majanduse tugevdamisel;

Or. sv

Muudatusettepanek 24
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse, 
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise ja 
näljahäda eest;

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
kaitseksid oma arenguabipoliitikas naisi ja 
lapsi vaesumise ja näljahäda eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse, 
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise ja
näljahäda eest;

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse
arenenud riikide poolt võrreldes 
arenguriikidega, eelkõige Aafrikas,
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise, 
näljahäda ja sunniviisilise väljaviimise eest
nende küladest ja nende maadelt;

Or. it

Muudatusettepanek 26
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse, 
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise ja 
näljahäda eest;

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse, 
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise ja 
näljahäda eest; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles oma arengu- ja 
humanitaarpoliitikas tagama, et 
kõnealused arengumaad kehtestaksid 
seadusandlikud meetmed, mille eesmärk 
on sooline võrdõiguslikkus ning 
rahvuskuuluvusel, rassil ja 
perekonnaseisul põhineva 
diskrimineerimise kaotamine seoses 
omandiõigustega, ning tegeleksid sellega, 
kuidas kaotada märkimisväärsed 
sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised 
piirangud maaga seotud õiguste 
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omandamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid oma arenguabipoliitikas arvesse 
suurte maatükkide omandamise protsesse, 
selleks et kaitsta naisi ja lapsi vaesumise ja 
näljahäda eest;

3. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
kaitseksid oma arenguabipoliitikas naisi ja 
lapsi vaesumise ja näljahäda eest ning 
tegeleksid probleemiga, et välisinvestorid 
omandavad suurel määral maid, mis 
mõjutab kohalikke talunikke ja millel on 
hukutav mõju naistele ja lastele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles kontrollima ÜRO 
raamistikus nende omandamiste mõju 
põllumaade kõrbestumisele, elamisõiguse 
ja naiste vara kaotusele, eelkõige nendele, 
kes on üksi või perekonnapead, toiduga 
kindlustatusele ning nende, nende laste ja 
ülalpeetavate ülalpidamisele;

Or. it
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Muudatusettepanek 29
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub ELi delegatsioonidel 
arengumaades jälgida, et naiste õigusi ei 
rikutaks, ja vältida seega naiste vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse riski;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Barbara Matera

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tuletab meelde, et 15. oktoobril 
tähistatakse ülemaailmset maanaiste 
päeva, ja kutsub ELi ja liikmesriike üles 
edendama teavituskampaaniaid 
arengumaades;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades.

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades, eelkõige riikides, kus naiste 
omandiõigused ei ole õiguslikult 
jõustatavad ja ühiskondlikult 
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tunnustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades.

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades, kus sooliselt kallutatud 
seadused, traditsioonilised hoiakud naiste 
suhtes ja meestekesksed sotsiaalsed 
hierarhiad takistavad naistel saavutada 
võrdseid ja õiglaseid õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades.

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades äsjaloodud ÜRO 
naisteorganisatsiooni ressursside 
rakendamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
pööraksid erilist tähelepanu naiste 
omandiõigustele konfliktijärgsetes 
olukordades.

4. palub, et komisjon ja liikmesriigid 
suurendaksid naiste sõltumatust seoses 
nende õigustega ning juurdepääsuga 
maale, pärandile, krediitidele ja 
säästudele konfliktijärgsetes olukordades.

Or. en


