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Módosítás 1
Silvia Costa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a fejlődő országokban a 
tulajdonjogok és a tulajdoni rend 
tekintetében a nemek közötti 
egyenlőtlenségek különösen sújtják a 
nőket;  mivel a nemek közötti 
egyenlőtlenségek megszüntetése a 
termelési erőforrásokhoz való hozzáférés 
tekintetében a világ éhező lakosságának 
arányát 12–17%-kal csökkentené1;

A. mivel a fejlődő országokban a 
tulajdonjogok és a tulajdoni rend 
tekintetében a nemek közötti 
egyenlőtlenségek különösen sújtják a 
nőket, különösen a termelési 
erőforrásokhoz – például a termőföldhöz 
vagy az állatokhoz – való hozzáférés 
tekintetében; mivel a nők kezelésében 
kevesebb termőföld van, mint a 
férfiakéban, és a nők földjei gyakran 
gyengébb minőségűek; mivel a nemek 
közötti egyenlőtlenségek megszüntetése a 
termelési erőforrásokhoz való hozzáférés 
tekintetében a világ éhező lakosságának 
arányát 12–17%-kal csökkentené1;

Or. en

Módosítás 2
Silvia Costa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
tulajdonjogai jogi úton nem 
érvényesíthetők vagy társadalmilag nem 
elismertek;

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
tulajdonjogai jogi úton nem 
érvényesíthetők vagy társadalmilag nem 
elismertek, és a nőket gyakran kizárják az 
öröklést szabályozó törvényekből;

Or. en
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Módosítás 3
Lena Ek

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
tulajdonjogai jogi úton nem 
érvényesíthetők vagy társadalmilag nem 
elismertek;

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
tulajdonjogai társadalmilag nem 
elismertek; mivel az ilyen
megkülönböztető jellegű kiinduló 
helyzetben a nők jogi úton nem tudják 
érvényesíteni tulajdonhoz való jogukat;

Or. sv

Módosítás 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
tulajdonjogai jogi úton nem 
érvényesíthetők vagy társadalmilag nem 
elismertek;

B. mivel sok fejlődő országban a nők 
biztos hozzáférése a földhöz és egyéb 
tulajdonjoghoz – például az örökléshez 
vagy a megtakarításokhoz és a hitelhez 
való hozzáférésük – jogi úton nem 
érvényesíthető vagy társadalmilag nem 
elismert;

Or. en

Módosítás 5
Silvia Costa

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 25. cikke értelmében 
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mindenkinek joga van ahhoz, hogy a 
megélhetéséhez szükséges mennyiségű 
élelmiszerrel, illetve annak előállításához 
vagy megszerzéséhez szükséges eszközzel 
rendelkezzen,

Or. it

Módosítás 6
Barbara Matera

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az éhezők több mint 60%-a a 
nők és a gyermekek köréből kerül ki, és 
mivel az élelmiszerek 60–80%-át nők 
állítják elő;

Or. it

Módosítás 7
Silvia Costa

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a fejlődő országokban az olyan 
kereskedelmi vagy stratégiai célokból
történő nagyarányú földtulajdonszerzés, 
mint a mezőgazdasági termelés növelése, 
az élelmezés biztonsága vagy az energia-
és bioüzemanyag-előállítás, növekvő 
mértékben sérti a nők tulajdonhoz való 
jogát;

C. mivel a fejlett országoknak a fejlődő 
országban való olyan kereskedelmi vagy 
stratégiai célokból történő nagyarányú 
földtulajdonszerzése, mint a 
mezőgazdasági termelés növelése, az 
élelmezés biztonsága vagy az energia- és 
bioüzemanyag-előállítás, a fejlődő 
országokban növekvő mértékben sérti a 
nők tulajdonhoz való jogát;

Or. it
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Módosítás 8
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a fejlődő országokban az olyan 
kereskedelmi vagy stratégiai célokból 
történő nagyarányú földtulajdonszerzés, 
mint a mezőgazdasági termelés növelése, 
az élelmezés biztonsága vagy az energia-
és bioüzemanyag-előállítás, növekvő 
mértékben sérti a nők tulajdonhoz való 
jogát;

C. mivel a fejlődő országokban az olyan 
kereskedelmi vagy stratégiai célokból 
történő nagyarányú földtulajdonszerzés, 
mint a mezőgazdasági termelés növelése, 
az élelmezés biztonsága vagy az energia-
és bioüzemanyag-előállítás, növekvő 
mértékben sérti a nők és férfiak 
tulajdonhoz való jogát; emellett elismeri, 
hogy különösen a nőknek gyakran nincs 
lehetőségük arra, hogy jogsegéllyel 
éljenek és jogi képviselettel 
rendelkezzenek, hogy sikeresen tudjanak 
fellépni a tulajdonjogok megsértése ellen 
a fejlődő országokban;

Or. en

Módosítás 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a fejlődő országokban az olyan 
kereskedelmi vagy stratégiai célokból 
történő nagyarányú földtulajdonszerzés, 
mint a mezőgazdasági termelés növelése, 
az élelmezés biztonsága vagy az energia-
és bioüzemanyag-előállítás, növekvő 
mértékben sérti a nők tulajdonhoz való
jogát;

C. mivel a fejlődő országokban az olyan 
kereskedelmi vagy stratégiai célokból 
történő nagyarányú földtulajdonszerzés, 
mint a mezőgazdasági termelés növelése, 
az élelmezés biztonsága vagy az energia-
és bioüzemanyag-előállítás, növekvő 
mértékben sérti a nők biztos hozzáférését a 
termőföldöz és egyéb tulajdonjogokhoz;

Or. en
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Módosítás 10
Silvia Costa

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C a. mivel az ENSZ „Földhöz való 
hozzáférés és élelemhez való jog” című 
2010. évi jelentése 389 nagyarányú, 
hosszú távra szóló mezőgazdasági 
földterület-szerzést tart nyilván 80 
országban, és mivel a befektetési projektek 
csupán 37%-a irányul élelmiszer 
előállítására, míg 35%-uk célja 
bioüzemanyag-előállítás, és mivel az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) által közölt adatok 
szerint minden évben 19,5 millió hektár 
mezőgazdasági földterületet alakítanak át 
ipari vagy ingatlanövezetté;

Or. it

Módosítás 11
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a 
tulajdoni rend tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját;

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a fejlesztési támogatás biztosítása 
keretében költséghatékony, megfelelő és 
gyakorlatias módon használják ki a 
meglévő pénzügyi forrásokat a nemek 
közötti egyenlőtlenségek megszüntetésére 
a tulajdonjogok és a tulajdoni rend 
tekintetében, többek között azáltal, hogy 
megszüntetik a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés minden törvényesített 
formáját;

Or. en
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Módosítás 12
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a 
tulajdoni rend tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját;

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a 
tulajdoni rend tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját, a pekingi 
nyilatkozatban meghatározott elvekkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a 
tulajdoni rend tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját;

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a földhöz jutás és az 
egyéb tulajdonjogokhoz való biztos 
hozzáférés tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját;

Or. en
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Módosítás 14
Silvia Costa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a 
nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a 
tulajdoni rend tekintetében, többek között 
azáltal, hogy megszüntetik a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
törvényesített formáját;

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást és 
egyedi záradékokat a nemek közötti 
egyenlőtlenségek megszüntetésére a 
tulajdonjogok és a tulajdoni rend 
tekintetében, többek között azáltal, hogy 
megszüntetik a nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden törvényesített 
formáját;

Or. it

Módosítás 15
Silvia Costa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. újólag megerősíti az Európai Unió az 
iránti elkötelezettségét, hogy a 
fenntartható fejlődés keretében 
csökkentse a szegénységet a világban, és 
hogy az EU erőteljes nemi dimenziót fog 
beépíteni a fejlődő országokkal fenntartott 
kapcsolatai összefüggésében alkalmazott 
valamennyi politikájába és gyakorlatába1,
__________________
1 HL C 46., 2006.2.24.

Or. en
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Módosítás 16
Lena Ek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a jogilag biztonságos 
szerződéses és üzleti viszonyok fontosságát 
a nemek közötti egyenlőséget valójában 
magáénak valló és demokratikus 
társadalom szempontjából; úgy véli, hogy 
minden személynek joga van az állami 
beavatkozás nélküli, szabad 
tulajdonláshoz és a tulajdonával való 
szabad rendelkezéshez;

Or. sv

Módosítás 17
Lena Ek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és
biztosítás), valamint a nők és a NGO-k 
szerepének megerősítését kell biztosítani, 
többek között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás
rendelkezésre bocsátásával;

2. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, 
hogy a fejlődő országokban meg lehessen 
erősíteni a nőknek a férfiakéval azonos 
alapú tulajdonjogának kialakítására
irányuló politikákat, aminek megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokkal, 
úgymint takarékossággal, hitelezéssel és 
biztosítással kell együtt járnia; a 
határozott politikai intézkedések a nők, a 
NGO-k, valamint a vállalkozások
szerepének megerősítését eredményezik, 
amelyek javítják a nők jogi és pénzügyi 
műveltségét, megkönnyítik az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférést, valamint jogi 
segítségnyújtást bocsátanak rendelkezésre;

Or. sv
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Módosítás 18
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás 
rendelkezésre bocsátásával;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, jogi 
segítségnyújtás rendelkezésre bocsátásával, 
valamint a pénzügyi szolgáltatók számára 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
képzés biztosításával;

Or. en

Módosítás 19
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen 
erősíteni a nők tulajdonhoz való 
hozzáférésének javítására irányuló 
politikákat, megfelelő pénzügyi támogatási 
mechanizmusokat (mint takarékosság, 
hitelezés és biztosítás), valamint a nők és a 
NGO-k szerepének megerősítését kell 
biztosítani, többek között a nők jogi és 

2. hangsúlyozza, hogy a fejlődő 
országokban a nők tulajdonhoz való 
hozzáférésének javítására irányuló 
politikák megerősítését figyelembe kell 
venni az országok programjaiban, és 
ahhoz megfelelő pénzügyi támogatási 
mechanizmusokat (mint takarékosság, 
hitelezés, mikrohitelek és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
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pénzügyi műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, a lányok 
oktatásban való részvételének 
támogatásával, az információterjesztés és 
az információhoz való hozzáférés 
megkönnyítésével, valamint jogi 
segítségnyújtás rendelkezésre bocsátásával;

Or. en

Módosítás 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és 
biztosítás), valamint a nők és a NGO-k 
szerepének megerősítését kell biztosítani, 
többek között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők megtakarításhoz, hitelhez és 
biztosításhoz való egyenlő hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat, 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

Or. en

Módosítás 21
Silvia Costa

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

Or. it

Módosítás 22
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), 
valamint a nők és a NGO-k szerepének 
megerősítését kell biztosítani, többek 
között a nők jogi és pénzügyi 
műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a 
fejlődő országokban meg lehessen erősíteni 
a nők tulajdonhoz való hozzáférésének 
javítására irányuló politikákat, megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmusokat 
(mint takarékosság, vissza nem térítendő 
hitel, mikrohitel és biztosítás), valamint a 
nők és a NGO-k szerepének megerősítését 
kell biztosítani, többek között a nők jogi és 
pénzügyi műveltségének javításával, az 
információterjesztés és az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével, 
valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre 
bocsátásával;

Or. it
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Módosítás 23
Lena Ek

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fejlesztési 
tevékenységeik során a nők férjeiktől való 
gazdasági függetlenségének és az adott 
ország gazdaságának megerősítése 
részeként aktívan támogassák a nők 
vállalkozó kedvét és tulajdonjogát;

Or. sv

Módosítás 24
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a nagyarányú 
földterületszerzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, hogy meg lehessen védeni a 
nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől;

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében védjék meg a nőket és a 
gyermekeket az elszegényedéstől és az 
éhezéstől;

Or. en

Módosítás 25
Silvia Costa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
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hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a nagyarányú 
földterületszerzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, hogy meg lehessen védeni a 
nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől;

hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a fejlett 
országoknak a fejlődő országokban, 
különösen az afrikai kontinensen történő 
nagyarányú földterületszerzésével 
kapcsolatos kérdésekkel, hogy meg 
lehessen védeni a nőket és a gyermekeket 
az elszegényedéstől és az éhezéstől, 
valamint a falvaikból és földjeikről való 
elűzéstől;

Or. it

Módosítás 26
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a nagyarányú 
földterületszerzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, hogy meg lehessen védeni a 
nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől;

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a nagyarányú 
földterületszerzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, hogy meg lehessen védeni a 
nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől; felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fejlesztési és humanitárius politikájukban 
biztosítsák, hogy ezek a fejlődő országok a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
tulajdonjog tekintetében az etnikai 
hovatartozáson, fajon és polgári jogi 
jogálláson alapuló a 
megkülönböztetésmentességre irányuló
jogalkotási intézkedéseket vezetnek be, 
valamint hogy foglalkoznak azzal, miként 
lehetne megszüntetni a földhöz való jogok 
megszerzése tekintetében meglévő jelentős 
társadalmi, politikai és kulturális 
korlátokat;

Or. en
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Módosítás 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében foglalkozzanak a nagyarányú 
földterületszerzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, hogy meg lehessen védeni a 
nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől;

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesztéstámogatási politikáik 
keretében – azért, hogy meg lehessen 
védeni a nőket és a gyermekeket az 
elszegényedéstől és az éhezéstől –
foglalkozzanak a külföldi befektetők 
nagyarányú földterületszerzésének 
kérdésével, amely kihat a helyi 
mezőgazdasági termelőkre és amelynek 
borzasztó hatásai vannak a nőkre és a 
gyerekekre nézve;

Or. en

Módosítás 28
Silvia Costa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az ENSZ keretében 
vizsgálják meg e területszerzéseknek a 
mezőgazdasági földterületek 
elsivatagosodására, a nők – különösen az 
egyedülálló és a női családfők –
tartózkodási és tulajdonjogának 
elvesztésére, az élelmiszerbiztonságra, 
valamint a saját, a gyermekeik és az 
eltartottjaik létfenntartására gyakorolt 
hatását;

Or. it
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Módosítás 29
Barbara Matera

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a fejlődő országokban működő 
uniós küldöttségeket, hogy kövessék 
nyomon a nők tulajdonjogait annak 
érdekében, hogy azok ne sérüljenek, és 
elkerülhető legyen a nők szegénysége és 
társadalmi kirekesztése;

Or. it

Módosítás 30
Barbara Matera

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet, hogy október 15-én van a 
vidéken élő nők világnapja, és felkéri az 
Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
szervezzenek a tudatosság felkeltésére 
irányuló kampányokat a fejlődő 
országokban;

Or. it

Módosítás 31
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 



PE467.232v01-00 18/19 AM\871123HU.doc

HU

helyzetekben. helyzetekben, különösen azokban az 
országokban, ahol a nők tulajdonjogai 
jogilag nem érvényesíthetők és 
társadalmilag nem elismertek.

Or. en

Módosítás 32
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 
helyzetekben.

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 
helyzetekben, amikor a nemek 
szempontjából elfogult törvények, a 
nőkkel kapcsolatos hagyományos 
beállítottság, valamint a férfiközpontú 
társadalmi hierarchia megakadályozza a 
nőket abban, hogy egyenlő és méltányos 
jogokra tegyenek szert.

Or. en

Módosítás 33
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 
helyzetekben.

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 
helyzetekben az ENSZ női 
jogegyenlőséggel és a nemek közötti 
esélyegyenlőséggel foglalkozó, újonnan 
létrehozott szervezete (UN Women) 
erőforrásainak felhasználásával.
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Or. en

Módosítás 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy szenteljenek különleges figyelmet a 
nők tulajdonjogainak a konfliktus utáni 
helyzetekben.

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegye lehetővé a nők számára, hogy 
érvényesíthessék jogaikat a földhöz jutás, 
az öröklés, valamint a hitelhez és a 
megtakarításokhoz való hozzáférésük 
tekintetében a konfliktus utáni 
helyzetekben.

Or. en


