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Tarkistus 1
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
A kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kehitysmaiden naiset 
kärsivät vakavasta sukupuolten epätasa-
arvosta, kun on kyse omistusoikeudesta ja 
omistamisesta; katsoo, että antamalla 
naisille ja miehille yhtäläiset 
mahdollisuudet käyttää tuotantoresursseja 
voitaisiin vähentää nälästä kärsivien 
ihmisten määrää maailmassa 12–
17 prosentilla1

A. toteaa, että kehitysmaiden naiset 
kärsivät vakavasta sukupuolten epätasa-
arvosta, kun on kyse omistusoikeudesta ja 
omistamisesta etenkin maan, karjan ja 
muiden tuotantoresurssien 
käyttömahdollisuuksien osalta; katsoo, 
että naiset hallitsevat vähemmän maata 
kuin miehet ja että naisten hallinnassa 
olemat maat ovat usein 
huonompilaatuisia; katsoo, että antamalla 
naisille ja miehille yhtäläiset 
mahdollisuudet käyttää tuotantoresursseja 
voitaisiin vähentää nälästä kärsivien 
ihmisten määrää maailmassa 12–
17 prosentilla1

Or. en

Tarkistus 2
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
Kohta B

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten omistusoikeus ei ole 
yhteiskunnallisesti hyväksytty eikä sitä 
voida panna oikeudellisesti täytäntöön,

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten omistusoikeus ei ole 
yhteiskunnallisesti hyväksytty eikä sitä 
voida panna oikeudellisesti täytäntöön ja 
että naisia ei usein oteta huomioon 
omaisuuteen liittyvässä 
perintölainsäädännössä,

Or. en
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Tarkistus 3
Lena Ek

Lausuntoluonnos
Kohta B

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten omistusoikeus ei ole 
yhteiskunnallisesti hyväksytty eikä sitä 
voida panna oikeudellisesti täytäntöön;

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten omistusoikeus ei ole 
yhteiskunnallisesti hyväksytty, eivätkä 
naiset tällaisissa olosuhteissa voi 
puolustaa oikeuttaan omaisuuteen 
oikeudellisesti;

Or. sv

Tarkistus 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Kohta B

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten omistusoikeus ei ole 
yhteiskunnallisesti hyväksytty eikä sitä
voida panna oikeudellisesti täytäntöön,

B. ottaa huomioon, että monissa 
kehitysmaissa naisten turvattu 
mahdollisuus omistaa maata ja muuhun 
omaisuuteen liittyvät omistusoikeudet, 
kuten perintöoikeus sekä mahdollisuus 
säästämiseen ja lainojen saamiseen, eivät
ole yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä, eikä 
niitä voida panna oikeudellisesti 
täytäntöön,

Or. en

Tarkistus 5
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
B kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 
25 artiklassa vahvistetaan, että jokaisella 
on oikeus saada käyttöönsä elämiseen 
tarvittavan ruokamäärän tuottamiseen tai 
hankkimiseen tarvittavat resurssit tai 
keinot,

Or. it

Tarkistus 6
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
B kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että yli 60 prosenttia 
nälkää näkevistä ihmisistä on naisia ja 
tyttöjä ja että kehitysmaissa 60–80 
prosenttia ruoasta on naisten tuottamaa;

Or. it

Tarkistus 7
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. toteaa, että kehitysmaissa naisten 
omistusoikeutta loukataan siten, että suuria 
maa-alueita myydään kaupalliseen tai 
strategiseen tarkoitukseen, kuten 
maataloustuotantoa, elintarviketurvan 
varmistamista sekä energian ja 
biopolttoaineiden tuotantoa varten,

C. toteaa, että kehitysmaissa naisten 
omistusoikeutta loukataan siten, että 
kehittyneet maat ostavat kehitysmailta 
suuria maa-alueita kaupalliseen tai 
strategiseen tarkoitukseen, kuten 
maataloustuotantoa, elintarviketurvan 
varmistamista sekä energian ja 
biopolttoaineiden tuotantoa varten,
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Or. it

Tarkistus 8
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. toteaa, että kehitysmaissa naisten 
omistusoikeutta loukataan siten, että suuria 
maa-alueita myydään kaupalliseen tai 
strategiseen tarkoitukseen, kuten 
maataloustuotantoa, elintarviketurvan 
varmistamista sekä energian ja 
biopolttoaineiden tuotantoa varten,

C. toteaa, että kehitysmaissa naisten ja 
miesten omistusoikeutta loukataan siten, 
että suuria maa-alueita myydään 
kaupalliseen tai strategiseen tarkoitukseen, 
kuten maataloustuotantoa, 
elintarviketurvan varmistamista sekä 
energian ja biopolttoaineiden tuotantoa 
varten; ja tunnustaa, että etenkään 
naisilla ei usein ole mahdollisuutta 
käyttää oikeusapua ja asianajajaa 
omistusoikeuksien loukkauksien 
riitauttamiseksi kehitysmaissa,

Or. en

Tarkistus 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. C. toteaa, että kehitysmaissa naisten 
omistusoikeutta loukataan siten, että suuria 
maa-alueita myydään kaupalliseen tai 
strategiseen tarkoitukseen, kuten 
maataloustuotantoa, elintarviketurvan 
varmistamista sekä energian ja 
biopolttoaineiden tuotantoa varten,

C. toteaa, että kehitysmaissa naisten 
turvattua maanomistusmahdollisuutta ja 
muita omistusoikeuksia loukataan siten, 
että suuria maa-alueita myydään 
kaupalliseen tai strategiseen tarkoitukseen, 
kuten maataloustuotantoa, 
elintarviketurvan varmistamista sekä 
energian ja biopolttoaineiden tuotantoa 
varten,

Or. en
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Tarkistus 10
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
C a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että YK:n raportissa 
"Access to land and right to food" 
vuodelta 2010 mainitaan 389 tapausta, 
joissa maatalousmaata on myyty tai 
vuokrattu pitkäksi ajaksi ja jotka koskevat 
80:tä maata, ja todetaan, että vain 
37 prosenttia investointihankkeista tähtää 
ruoan tuotantoon, kun taas 35 prosenttia 
hankkeista liittyy biopolttoaineiden 
tuotantoon, ja ottaa huomioon, että 
FAO:n tietojen mukaan joka vuosi 
19,5 miljoonaa hehtaaria 
maatalousmaata muutetaan teollisuus- ja
rakennusmaaksi,

Or. it

Tarkistus 11
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa omistusoikeutta ja omistamista 
koskevia sukupuolten välisiä eroja sekä 
kumota kaikki naisia syrjivät lait;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään olemassa olevia varoja 
taloudellisella, tarkoituksenmukaisella ja 
käytännöllisellä tavalla antaessaan 
kehitysapua, jotta voitaisiin kaventaa 
omistusoikeutta ja omistamista koskevia 
sukupuolten välisiä eroja sekä kumota 
kaikki naisia syrjivät lait;

Or. en
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Tarkistus 12
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa omistusoikeutta ja omistamista 
koskevia sukupuolten välisiä eroja sekä 
kumota kaikki naisia syrjivät lait;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa omistusoikeutta ja omistamista 
koskevia sukupuolten välisiä eroja sekä 
kumota kaikki naisia syrjivät lait Pekingin 
julistuksen periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa omistusoikeutta ja omistamista 
koskevia sukupuolten välisiä eroja sekä 
kumota kaikki naisia syrjivät lait;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa turvattuun
maanomistusmahdollisuuteen ja muihin 
omistusoikeuksiin liittyviä sukupuolten 
välisiä eroja sekä kumota kaikki naisia 
syrjivät lait;

Or. en

Tarkistus 14
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten, jotta voitaisiin 
kaventaa omistusoikeutta ja omistamista 
koskevia sukupuolten välisiä eroja sekä 
kumota kaikki naisia syrjivät lait;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan riittävästi varoja 
kehitysapuaan varten ja ottamaan käyttöön 
erityislausekkeita, jotta voitaisiin kaventaa 
omistusoikeutta ja omistamista koskevia 
sukupuolten välisiä eroja sekä kumota 
kaikki naisia syrjivät lait;

Or. it

Tarkistus 15
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vahvistaa Euroopan unionin 
sitoumukset maailmanlaajuisen 
köyhyyden vähentämiseen kestävän 
kehityksen yhteydessä ja sen, että EU:n 
on liitettävä vahva sukupuolinäkökohta 
kaikkeen politiikkaansa ja toimintaansa 
suhteissaan kehitysmaihin1;
__________________
1EUVL C 46, 24.2.2006.

Or. en

Tarkistus 16
Lena Ek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on tärkeää turvata 
oikeudellisesti sopimus- ja 
kilpailuolosuhteet tasa-arvoisille ja 
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demokraattisille yhteiskunnille; korostaa, 
että kaikilla yksilöillä on oikeus omistaa 
ja hallita omaisuuttaan valtion 
puuttumatta siihen;

Or. sv

Tarkistus 17
Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

2. korostaa, että on välttämätöntä 
vahvistaa poliittisia toimia kehitysmaissa 
naisten omistusoikeuden saattamiseksi 
samanarvoiseksi miesten kanssa;
korostaa, että tähän olisi liityttävä 
asianmukaisia tukimekanismeja kuten 
säästäminen, luotot ja vakuutukset;
korostaa, että poliittisten toimien 
vahvistumisen pitää johtaa sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen että 
yritysten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamiseen; painottaa, että näiden 
toimien avulla lisätään naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevaa tietämystä, 
parannetaan tiedon levittämistä ja tiedon 
saantia sekä luodaan oikeudellisia 
tukipalveluita;

Or. sv

Tarkistus 18
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
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kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen, oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen sekä 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamista koskevan koulutuksen 
antaminen rahoituspalvelujen tarjoajille;

Or. en

Tarkistus 19
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä 
asianmukaisia tukimekanismeja (kuten 
säästäminen, luotot ja vakuutukset) sekä 
naisten ja valtioista riippumattomien 
järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamista, mihin kuuluu naisten 
oikeus- ja talousasioita koskevan 
tietämyksen lisääminen, tiedon 
levittämisen ja tiedon saannin 
parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien
tehostaminen on otettava huomioon 
maaohjelmissa ja että tehostamiseen olisi 
liityttävä asianmukaisia tukimekanismeja 
(kuten säästäminen, luotot, mikroluotot ja 
vakuutukset) sekä naisten ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tyttöjen koulutuksen 
tukeminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

2. korostaa, että kehitysmaiden naisten 
yhtäläistä mahdollisuutta säästämiseen 
sekä luottojen ja vakuutusten saamiseen 
edistävien toimien tehostamiseen olisi 
liityttävä asianmukaisia tukimekanismeja 
sekä naisten ja valtioista riippumattomien 
järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamista, mihin kuuluu naisten 
oikeus- ja talousasioita koskevan 
tietämyksen lisääminen, tiedon 
levittämisen ja tiedon saannin 
parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

Or. en

Tarkistus 21
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä 
oikeusapupalvelujen luominen;

Or. it
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Tarkistus 22
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot ja vakuutukset) sekä naisten ja 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

2. korostaa, että naisten omistusoikeutta 
kehitysmaissa edistävien toimien 
tehostamiseen olisi liityttävä asianmukaisia 
tukimekanismeja (kuten säästäminen, 
luotot, myös ilman 
takaisinmaksuvelvollisuutta, mikroluotot
ja vakuutukset) sekä naisten ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, 
mihin kuuluu naisten oikeus- ja 
talousasioita koskevan tietämyksen 
lisääminen, tiedon levittämisen ja tiedon 
saannin parantaminen sekä oikeudellisten 
tukipalvelujen luominen;

Or. it

Tarkistus 23
Lena Ek

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehitystyössään vaikuttamaan aktiivisesti 
naisyrittäjyyteen ja omistusoikeuteen, 
joiden avulla lisätään naisten taloudellista 
riippumattomuutta puolisoistaan ja 
vahvistetaan maiden taloutta;

Or. sv
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Tarkistus 24
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 
suuria maakauppahankkeita koskevaa 
kysymystä, jotta naisia ja lapsia voitaisiin 
suojella köyhtymiseltä ja nälältä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehitysapupolitiikassaan suojelemaan
naisia ja lapsia köyhtymiseltä ja nälältä;

Or. en

Tarkistus 25
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 
suuria maakauppahankkeita koskevaa 
kysymystä, jotta naisia ja lapsia voitaisiin 
suojella köyhtymiseltä ja nälältä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 
sitä, että kehittyneet maat ostavat suuria
maa-alueita kehitysmailta varsinkin 
Afrikan mantereella, jotta naisia ja lapsia 
voitaisiin suojella köyhtymiseltä ja nälältä 
ja siltä, että heidät pakotetaan lähtemään 
kylistään ja mailtaan;

Or. it

Tarkistus 26
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 
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suuria maakauppahankkeita koskevaa 
kysymystä, jotta naisia ja lapsia voitaisiin 
suojella köyhtymiseltä ja nälältä;

suuria maakauppahankkeita koskevaa 
kysymystä, jotta naisia ja lapsia voitaisiin 
suojella köyhtymiseltä ja nälältä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
kehityspolitiikassaan ja humanitaarisessa 
politiikassaan, että kyseisissä 
kehitysmaissa toteutetaan 
lainsäädäntötoimia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi sekä etniseen 
taustaan, rotuun ja siviilisäätyyn 
perustuvan omistusoikeuteen liittyvän 
syrjinnän torjumiseksi sekä 
maankäyttöoikeuksiin liittyvien 
merkittävien sosiaalisten, poliittisten ja 
kulttuuristen rajoitusten poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käsittelemään kehitysapupolitiikassaan 
suuria maakauppahankkeita koskevaa 
kysymystä, jotta naisia ja lapsia voitaisiin 
suojella köyhtymiseltä ja nälältä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
suojelemaan kehitysapupolitiikassaan 
naisia ja lapsia köyhtymiseltä ja nälältä 
sekä tarttumaan ulkomaisten sijoittajien 
suuria maakauppahankkeita koskevaan 
kysymykseen, joka haittaa paikallisia 
maanviljelijöitä sekä ennen kaikkea 
naisia ja lapsia;

Or. en

Tarkistus 28
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita selvittämään YK:n kautta 
tällaisten kauppojen vaikutusta 
maatalousmaan aavikoitumiseen sekä 
naisten, varsinkin yksin elävien tai 
perheen päänä toimivien naisten, 
asumisoikeuden ja omistusoikeuden 
menettämiseen, elintarviketurvaan sekä 
heidän, heidän lastensa ja heidän 
huollettavinaan olevien henkilöiden 
toimeentuloon;

Or. it

Tarkistus 29
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa kehitysmaissa toimivia 
unionin valtuuskuntia seuraamaan 
naisten omistusoikeuksia, jotta 
varmistetaan, ettei niitä loukata, sekä 
suojelemaan siten naisia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaaralta;

Or. it

Tarkistus 30
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että 15. lokakuuta on 
kansainvälinen maaseudun naisten päivä, 
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ja kehottaa Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita edistämään 
valistuskampanjoiden järjestämistä 
kehitysmaissa;

Or. it

Tarkistus 31
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa.

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa, etenkin sellaisissa maissa, 
joissa naisten omistusoikeutta ei voida 
panna oikeudellisesti täytäntöön ja joissa 
sillä ei ole yhteiskunnan hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 32
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa.

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa, jos sukupuoleen perustuvat 
lait, perinteiset asenteet naisiin ja miesten 
hallitsemat sosiaaliset hierarkiat estävät 
naisia saamasta yhtäläisiä ja 
oikeudenmukaisia oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 33
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa.

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa hyödyntämällä hiljattain 
perustetun YK:n naistenjärjestön 
resursseja.

Or. en

Tarkistus 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota naisten 
omistusoikeuksiin konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa.

4. kehottaa komissiota lisäämään naisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa oikeuksiinsa 
sekä maankäyttö- ja perintöoikeuteen ja 
lainansaanti- ja 
säästämismahdollisuuksiin konfliktin 
jälkeisissä tilanteissa.

Or. en


