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Amendement 1
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er in 
ontwikkelingslanden op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
grote verschillen bestaan tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat het aantal 
mensen dat honger lijdt in de wereld met 12 
tot 17% zou kunnen afnemen als mannen en 
vrouwen gelijke toegang zouden krijgen tot 
productiemiddelen1, 

A. overwegende dat er in 
ontwikkelingslanden op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren,
vooral als het gaat om de toegang tot 
productiemiddelen als land en vee, grote 
verschillen bestaan tussen mannen en 
vrouwen; overwegende dat vrouwen 
minder land beheren dan mannen en dat 
het land dat ze beheren vaak van slechtere 
kwaliteit is; overwegende dat het aantal 
mensen dat honger lijdt in de wereld met 
12 tot 17% zou kunnen afnemen als 
mannen en vrouwen gelijke toegang 
zouden krijgen tot productiemiddelen1, 

Or. en

Amendement 2
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de eigendomsrechten 
van vrouwen niet juridisch afdwingbaar of 
maatschappelijk erkend zijn,

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de eigendomsrechten 
van vrouwen niet juridisch afdwingbaar of 
maatschappelijk erkend zijn, en dat
vrouwen vaak worden uitgesloten in het 
erfrecht, 

Or. en

Amendement 3
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de eigendomsrechten 
van vrouwen niet juridisch afdwingbaar of
maatschappelijk erkend zijn,

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de eigendomsrechten 
van vrouwen niet maatschappelijk erkend 
zijn; overwegende dat zo een benadeelde 
uitgangspositie het voor vrouwen 
onmogelijk maakt om hun recht op 
eigendom juridisch af te dwingen,

Or. sv

Amendement 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de eigendomsrechten 
van vrouwen niet juridisch afdwingbaar of 
maatschappelijk erkend zijn, 

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de gegarandeerde 
toegang tot land en andere 
eigendomsrechten van vrouwen zoals
erfrecht en toegang tot spaardiensten en 
kredietverstrekking niet juridisch 
afdwingbaar of maatschappelijk erkend 
zijn,  

Or. en

Amendement 5
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf B bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

B bis. overwegende dat in artikel 25 van 
de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens is vastgelegd dat een ieder 
recht heeft op een levensstandaard die 
hoog genoeg is voor zichzelf en zijn gezin, 
waaronder inbegrepen voeding,

Or. it
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Amendement 6
Barbara Matera

Ontwerpverslag
Paragraaf B bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

B bis. overwegende dat meer dan 60% van 
de mensen die honger lijden vrouwen en 
kinderen zijn en dat 60-80% van het 
voedsel in ontwikkelingslanden wordt 
geproduceerd door vrouwen;

Or. it

Amendement 7
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat de eigendomsrechten 
van vrouwen in ontwikkelingslanden 
steeds vaker worden geschonden door 
grootschalige grondaankoop voor 
commerciële of strategische doeleinden, 
zoals de productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen,

C. overwegende dat de eigendomsrechten 
van vrouwen in ontwikkelingslanden 
steeds vaker worden geschonden door 
grootschalige grondaankoop door 
ontwikkelde landen in 
ontwikkelingslanden voor commerciële of 
strategische doeleinden, zoals de 
productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen,

Or. it

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de eigendomsrechten 
van vrouwen in ontwikkelingslanden 
steeds vaker worden geschonden door 
grootschalige grondaankoop voor 

C. overwegende dat de eigendomsrechten 
van vrouwen en mannen in 
ontwikkelingslanden steeds vaker worden 
geschonden door grootschalige 
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commerciële of strategische doeleinden, 
zoals de productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen, 

grondaankoop voor commerciële of 
strategische doeleinden, zoals de 
productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen; en erkent dat 
met name vrouwen vaak niet de 
mogelijkheid hebben om gebruik te 
maken van juridische steun en 
vertegenwoordiging om met succes 
schendingen van eigendomsrechten in 
ontwikkelingslanden aan te vechten,

Or. en

Amendement 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de eigendomsrechten 
van vrouwen in ontwikkelingslanden 
steeds vaker worden geschonden door 
grootschalige grondaankoop voor 
commerciële of strategische doeleinden, 
zoals de productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen, 

C. overwegende dat de gegarandeerde 
toegang van vrouwen tot land en andere 
eigendomsrechten in ontwikkelingslanden 
steeds vaker worden geschonden door 
grootschalige grondaankoop voor 
commerciële of strategische doeleinden, 
zoals de productiviteit van de landbouw, 
voedselzekerheid en de productie van 
energie en biobrandstoffen, 

Or. en

Amendement 10
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf C bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

C bis. overwegende dat het rapport van de 
VN getiteld "Access to land and right to 
food" uit 2010 wijst op 389 grootschalige 
aankopen van landbouwgrond voor de 
lange termijn in 80 landen en dat slechts 
37% van de investeringsprojecten zijn 
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gericht op het produceren van voedsel, 
terwijl 35% is bestemd voor 
biobrandstoffen en overwegende dat uit 
gegevens van de Wereldvoedselorganisatie 
(FAO) blijkt dat jaarlijks 19,5 miljoen 
hectare landbouwgrond wordt veranderd 
in industriegebied en bedrijfsruimten,

Or. it

Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van een kosteneffectief, passend 
en praktisch ontwikkelingsbeleid gebruik 
te maken van bestaande financiële 
middelen om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 

Or. en

Amendement 12
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
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voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 

voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen in 
overeenstemming met de beginselen van 
de Verklaring van Beijing; 

Or. en

Amendement 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van gegarandeerde 
toegang tot land en andere 
eigendomsrechten te dichten, onder meer 
door een einde te maken aan alle uit 
wetgeving voortvloeiende vormen van 
ongelijke behandeling van vrouwen en 
mannen; 

Or. en

Amendement 14
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf 1

Ontwerpverslag Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te 
trekken en specifieke bepalingen op te 
stellen om de kloof tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van 
eigendomsrechten en eigendomsstructuren 
te dichten, onder meer door een einde te 
maken aan alle uit wetgeving 
voortvloeiende vormen van ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;
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Or. it

Amendement 15
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verklaart opnieuw dat de Europese 
Unie zich in het kader van een duurzame 
ontwikkeling wil inzetten voor de 
vermindering van armoede in de wereld 
en dat de EU in al haar beleid en al haar 
praktijken met betrekking tot 
ontwikkelingslanden een sterke 
gendercomponent zal opnemen1, 
__________________
1 PB C 46 van 24.2.2006.

Or. en

Amendement 16
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept het belang van 
rechtszekere contractuele en 
handelsvoorwaarden voor democratische 
samenlevingen waarin mannen en 
vrouwen gelijke rechten hebben; elk 
individu heeft het vrije eigendoms- en 
beschikkingsrecht op zijn eigendom 
zonder overheidsinmenging.

Or. sv

Amendement 17
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten.

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden moeten 
worden gelijkgeschakeld met die van 
mannen door middel van beleid; dat beleid 
moet gepaard gaan met de nodige 
mechanismen voor financiële 
ondersteuning, zoals spaardiensten, 
kredietverstrekking en verzekeringen; de 
versterking van het beleid moet resulteren 
in een sterkere positie voor vrouwen, ngo's 
en bedrijven; dat moet leiden tot betere 
scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten.

Or. sv

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten; 

2. Ebenadrukt dat de eigendomsrechten 
van vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening, de totstandbrenging 
van ondersteunende juridische diensten en 
vergroting van het genderbewustzijn van 
financiële dienstverleners; 

Or. en
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Amendement 19
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten; 

2. benadrukt dat in de nationale 
programma’s rekening moet worden 
gehouden met sterkere 
beleidsmaatregelen ten behoeve van meer
eigendomsrechten van vrouwen in 
ontwikkelingslanden, en dat deze gepaard 
moeten gaan met de nodige mechanismen 
voor financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking, 
microkredieten en verzekeringen) en het 
creëren van een sterkere positie voor 
vrouwen en ngo's, door scholing van 
vrouwen op juridisch en financieel gebied, 
steun voor onderwijs voor meisjes, 
verbetering van de informatievoorziening 
en de totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten; 

Or. en

Amendement 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 

2. benadrukt dat de gelijke toegang van 
vrouwen in ontwikkelingslanden tot 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen niet alleen moet worden 
versterkt door middel van beleid, maar ook 
door middel van de nodige mechanismen 
voor financiële ondersteuning en het 
creëren van een sterkere positie voor 
vrouwen en ngo's, door scholing van 
vrouwen op juridisch en financieel gebied, 
verbetering van de informatievoorziening 
en de totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten; 
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juridische diensten; 

Or. en

Amendement 21
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. it

Amendement 22
Barbara Matera

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden niet 
alleen moeten worden versterkt door 
middel van beleid, maar ook door middel 
van de nodige mechanismen voor 
financiële ondersteuning (zoals 
spaardiensten, kredietverstrekking, met 
inbegrip van kredieten zonder 
terugbetalingsverplichting, microkrediet 
en verzekeringen) en het creëren van een 
sterkere positie voor vrouwen en ngo's, 
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informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten;

door scholing van vrouwen op juridisch en 
financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de 
totstandbrenging van ondersteunende 
juridische diensten;

Or. it

Amendement 23
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om zich in hun 
ontwikkelingsinspanningen actief in te 
zetten voor vrouwelijk ondernemerschap 
en eigendomsrechten voor vrouwen, als 
stap om vrouwen financieel 
onafhankelijker te maken van hun 
echtgenoten en de economie van hun 
landen te versterken;

Or. sv

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden, teneinde
vrouwen en kinderen te beschermen tegen 
verarming en hongersnood; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid vrouwen en 
kinderen te beschermen tegen verarming en 
hongersnood; 

Or. en

Amendement 25
Silvia Costa
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Ontwerpverslag
Paragraaf 3

Ontwerpverslag Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden, teneinde 
vrouwen en kinderen te beschermen tegen 
verarming en hongersnood;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden door 
ontwikkelde landen in 
ontwikkelingslanden, met name in Afrika,
teneinde vrouwen en kinderen te 
beschermen tegen verarming, hongersnood
en gedwongen verwijdering van hun 
dorpen en grond;

Or. it

Amendement 26
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden, teneinde 
vrouwen en kinderen te beschermen tegen 
verarming en hongersnood; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden, teneinde 
vrouwen en kinderen te beschermen tegen 
verarming en hongersnood; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om er in hun 
ontwikkelings- en humanitair beleid voor 
te zorgen dat deze ontwikkelingslanden 
wettelijke maatregelen nemen die zijn 
gericht op gendergelijkheid en 
afwezigheid van discriminatie op grond 
van etniciteit, ras, en burgerlijke staat in 
verband met eigendomsrechten en 
onderzoeken hoe de belangrijke sociale, 
politieke en culturele beperkingen bij het 
verkrijgen van landrechten kunnen 
worden weggenomen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid mee te laten 
wegen dat er op grote schaal 
grondaankopen plaatsvinden, teneinde
vrouwen en kinderen te beschermen tegen 
verarming en hongersnood; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
hun ontwikkelingsbeleid vrouwen en 
kinderen te beschermen tegen verarming en 
hongersnood en zich te buigen over de 
kwestie van de grondaankoop door 
buitenlandse investeerders die op grote 
schaal plaatsvindt en die lokale boeren 
treft en een verwoestende invloed op 
vrouwen en kinderen heeft;

Or. en

Amendement 28
Silvia Costa

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 bis. verzoekt de Europese Commissie en 
de lidstaten om op VN-niveau te 
onderzoeken wat de gevolgen zijn van 
dergelijke grondaankopen op de 
verwoestijning van landbouwgrond, het 
verlies van het recht van vrouwen op 
verblijf en eigendom, met name 
alleenstaande vrouwen of vrouwen die 
gezinshoofd zijn, de gevolgen voor 
voedselzekerheid en voor het onderhoud 
van henzelf en hun kinderen en 
hulpbehoevenden;

Or. it

Amendement 29
Barbara Matera

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

3 bis. verzoekt de delegaties van de 
Europese Unie in ontwikkelingslanden na 
te gaan of de eigendomsrechten van 
vrouwen niet worden geschonden, omdat 
daarmee het risico op armoede en sociale 
uitsluiting van vrouwen wordt 
voorkomen;

Or. it

Amendement 30
Barbara Matera

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 ter. brengt in herinnering dat 15 oktober 
internationale plattelandsvrouwendag is 
en verzoekt de Europese Unie en de 
lidstaten bewustwordingscampagnes te 
bevorderen in ontwikkelingslanden;

Or. it

Amendement 31
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties. 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties, vooral in landen 
waar eigendomsrechten van vrouwen niet 
juridisch afdwingbaar en maatschappelijk 
erkend zijn.

Or. en
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Amendement 32
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties. 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties, waar ongelijkheid 
van man en vrouw in de wet, een 
traditionele houding ten aanzien van 
vrouwen en een door mannen 
gedomineerde sociale hiërarchie 
verhinderen dat vrouwen gelijke en 
billijke rechten krijgen. 

Or. en

Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties.  

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in 
postconflictsituaties door gebruik te 
maken van de middelen van de onlangs 
ingestelde VN-Vrouwenorganisatie. 

Or. en

Amendement 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
in het bijzonder aandacht te besteden aan 
de eigendomsrechten van vrouwen in 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de positie van vrouwen te verbeteren met 
betrekking tot hun rechten en toegang tot 
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postconflictsituaties. land, erfenissen, kredietverstrekking en 
spaardiensten in postconflictsituaties. 

Or. en


