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Ändringsförslag 1
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Kvinnor i utvecklingsländer ställs inför 
en stor klyfta mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägandet. Genom 
att ge kvinnor och män samma tillgång till 
produktionsresurser skulle antalet personer 
som inte får tillräckligt med mat i världen 
kunna minskas med 12–17 procent*,

A. Kvinnor i utvecklingsländer ställs inför 
en stor klyfta mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägandet, särskilt
när det gäller tillgången till produktiva 
resurser som mark och boskap. Kvinnor 
kontrollerar mindre mark än män och 
marken är ofta av sämre kvalitet. Genom 
att ge kvinnor och män samma tillgång till 
produktionsresurser skulle antalet personer 
som inte får tillräckligt med mat i världen 
kunna minskas med 12–17 procent1,

Or. en

Ändringsförslag 2
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. I många utvecklingsländer är inte 
kvinnors äganderätt socialt accepterad och 
den kan inte heller drivas igenom på 
rättslig väg.

B. I många utvecklingsländer är inte 
kvinnors äganderätt socialt accepterad och 
den kan inte heller drivas igenom på 
rättslig väg, och kvinnor utesluts ofta från 
lagar om arv av egendom.

Or. en

                                               
1 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), The State of Food and Agriculture, 2011, s. 5.
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Ändringsförslag 3
Lena Ek

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. I många utvecklingsländer är inte 
kvinnors äganderätt socialt accepterad och 
den kan inte heller drivas igenom på 
rättslig väg.

B. I många utvecklingsländer är inte 
kvinnors äganderätt socialt accepterad. 
Med en sådan förfördelad utgångspunkt
kan inte kvinnor hävda sin rätt till 
egendom på rättslig väg.

Or. sv

Ändringsförslag 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. I många utvecklingsländer är inte
kvinnors äganderätt socialt accepterad och 
den kan inte heller drivas igenom på 
rättslig väg.

B. I många utvecklingsländer är kvinnors
tryggade tillgång till mark och annan 
äganderätt som arv och tillgång till 
sparande och krediter inte socialt 
accepterad och den kan inte heller drivas 
igenom på rättslig väg.

Or. en

Ändringsförslag 5
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ba. Enligt artikel 25 i den allmänna 
förklaringen om mänskliga rättigheter 
har alla individer rätt till de resurser och 
hjälpmedel som krävs för att producera 
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eller skaffa sig den föda de behöver för 
sitt uppehälle.

Or. it

Ändringsförslag 6
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ba. Över 60 procent av de människor som 
svälter är kvinnor och barn och i 
utvecklingsländerna produceras 60–
80 procent av födan av kvinnor.

Or. it

Ändringsförslag 7
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kvinnors äganderätt i utvecklingsländer 
kränks genom storskaliga markuppköp i 
kommersiellt eller strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.

C. Kvinnors äganderätt i utvecklingsländer 
kränks genom att industriländerna gör 
storskaliga markuppköp i
utvecklingsländerna i kommersiellt eller 
strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.

Or. it
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Ändringsförslag 8
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kvinnors äganderätt i utvecklingsländer 
kränks genom storskaliga markuppköp i 
kommersiellt eller strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.

C. Kvinnors och mäns äganderätt i 
utvecklingsländer kränks genom 
storskaliga markuppköp i kommersiellt 
eller strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.
I synnerhet kvinnor saknar ofta tillgång 
till den rättshjälp och representation som 
behövs för att framgångsrikt kunna ta 
strid mot kränkningar av äganderätten i 
utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Kvinnors äganderätt i utvecklingsländer 
kränks genom storskaliga markuppköp i 
kommersiellt eller strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.

C. Kvinnors tryggade tillgång till mark 
och annan äganderätt i utvecklingsländer 
kränks genom storskaliga markuppköp i 
kommersiellt eller strategiskt syfte, såsom 
jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet 
och produktion av energi och biobränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. I FN:s rapport ”Access to land and 
right to food” från 2010 redovisas 
389 storskaliga långsiktiga uppköp av 
jordbruksmark i 80 länder. Endast 
37 procent av investeringarna syftar till 
att producera livsmedel, medan
35 procent avser biobränslen. Uppgifter 
från FAO visar att 19,5 miljoner hektar 
jordbruksmark varje år omvandlas till 
industriområden och andra områden med 
bebyggelse.

Or. it

Ändringsförslag 11
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
använda de befintliga ekonomiska 
resurserna på ett kostnadseffektivt, 
lämpligt och praktiskt sätt i sitt 
utvecklingsbistånd för att minska klyftan 
mellan könen när det gäller äganderätt och 
egendomsägande, även genom att avskaffa 
alla lagar som innebär någon form av 
diskriminering av kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor i 
enlighet med principerna i 
Pekingdeklarationen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
tryggad tillgång till mark och annan 
äganderätt, även genom att avskaffa alla 
lagar som innebär någon form av 
diskriminering av kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd för att 
minska klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
avsätta tillräckligt med ekonomiska 
resurser i sitt utvecklingsbistånd och föra 
in särskilda klausuler för att minska 
klyftan mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägande, även 
genom att avskaffa alla lagar som innebär 
någon form av diskriminering av kvinnor.

Or. it

Ändringsförslag 15
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet bekräftar 
Europeiska unionens åtagande att minska 
den globala fattigdomen inom ramen för 
en hållbar utveckling och att EU kommer 
att införliva ett tydligt genusperspektiv i 
all politik och alla förfaranden i sina 
förbindelser med utvecklingsländerna1.

Or. en

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006.
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Ändringsförslag 16
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
vikten av rättssäkra avtals- och 
handelsförhållanden för jämställda och 
demokratiska samhällen. Alla individer 
har rätt att fritt äga och förfoga över sin 
egendom utan statlig inblandning.

Or. sv

Ändringsförslag 17
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer
(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och icke-
statliga organisationer, vilket innefattar att
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster.

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att jämställa kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer med mäns är 
nödvändig. Denna måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer,
såsom sparande, krediter och försäkringar. 
De starkare politiska insatserna ska 
resultera i egenmakt åt kvinnor samt icke-
statliga organisationer och företag. De ska
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och förbättra deras ekonomiska 
förmåga samt sprida och ge tillgång till 
information och upprätta juridiska 
stödtjänster.

Or. sv
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Ändringsförslag 18
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och icke-
statliga organisationer, vilket innefattar att 
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster.

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och icke-
statliga organisationer, vilket innefattar att 
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster och genusutbildning 
för leverantörer av finansiella tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 19
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och icke-
statliga organisationer, vilket innefattar att 
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster.

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste beaktas i
landprogrammen och åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter, mikrokrediter
och försäkringar) och genom egenmakt åt 
kvinnor och icke-statliga organisationer, 
vilket innefattar att öka kvinnors 
medvetande om sina juridiska rättigheter 
och att förbättra deras ekonomiska 
förmåga, att stödja utbildning för flickor 
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samt att sprida och ge tillgång till 
information och att upprätta juridiska 
stödtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter och 
försäkringar) och genom egenmakt åt 
kvinnor och icke-statliga organisationer, 
vilket innefattar att öka kvinnors 
medvetande om sina juridiska rättigheter 
och att förbättra deras ekonomiska 
förmåga, samt att sprida och ge tillgång till 
information och att upprätta juridiska 
stödtjänster.

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors lika rättigheter i fråga om 
sparande, krediter och försäkringar i
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
och egenmakt åt kvinnor och icke-statliga 
organisationer, vilket innefattar att öka 
kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 21
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
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(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och 
icke-statliga organisationer, vilket
innefattar att öka kvinnors medvetande om 
sina juridiska rättigheter och att förbättra 
deras ekonomiska förmåga, samt att sprida 
och ge tillgång till information och att 
upprätta juridiska stödtjänster.

(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och 
icke-statliga organisationer, vilket 
innefattar att öka kvinnors medvetande om 
sina juridiska rättigheter och att förbättra 
deras ekonomiska förmåga, samt att sprida 
och ge tillgång till information och att 
upprätta rättshjälpstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 22
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter och försäkringar) 
och genom egenmakt åt kvinnor och icke-
statliga organisationer, vilket innefattar att 
öka kvinnors medvetande om sina juridiska 
rättigheter och att förbättra deras 
ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta 
juridiska stödtjänster.

2. Europaparlamentet betonar att en 
förstärkning av de politiska insatserna för 
att öka kvinnors äganderätt i 
utvecklingsländer måste åtföljas av 
tillräckliga ekonomiska stödmekanismer 
(såsom sparande, krediter – även icke 
återbetalningspliktiga – mikrokrediter och 
försäkringar) och genom egenmakt åt 
kvinnor och icke-statliga organisationer, 
vilket innefattar att öka kvinnors 
medvetande om sina juridiska rättigheter 
och att förbättra deras ekonomiska 
förmåga, samt att sprida och ge tillgång till 
information och att upprätta juridiska 
stödtjänster.

Or. it
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Ändringsförslag 23
Lena Ek

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sitt utvecklingsarbete aktivt verka för 
kvinnligt företagande och äganderätt, som 
ett led i att öka kvinnors ekonomiska 
oberoende från sina makar samt stärka 
ländernas ekonomier.

Or. sv

Ändringsförslag 24
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik även behandla 
frågan om storskaliga markuppköp, i syfte 
att skydda kvinnor och barn från fattigdom 
och hungersnöd.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik skydda kvinnor och 
barn från fattigdom och hungersnöd.

Or. en

Ändringsförslag 25
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
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sin utvecklingspolitik även behandla frågan 
om storskaliga markuppköp, i syfte att 
skydda kvinnor och barn från fattigdom 
och hungersnöd.

sin utvecklingspolitik även behandla frågan 
om industriländernas storskaliga 
markuppköp i utvecklingsländerna, i 
synnerhet i Afrika, i syfte att skydda 
kvinnor och barn från fattigdom och 
hungersnöd och från att tvingas bort från 
sina byar och sin mark.

Or. it

Ändringsförslag 26
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik även behandla frågan 
om storskaliga markuppköp, i syfte att 
skydda kvinnor och barn från fattigdom 
och hungersnöd.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik även behandla frågan 
om storskaliga markuppköp, i syfte att 
skydda kvinnor och barn från fattigdom 
och hungersnöd. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin politik för utveckling och humanitärt 
bistånd se till att dessa utvecklingsländer 
antar lagstiftningsåtgärder som syftar till 
jämställdhet samt icke-diskriminering i 
fråga om äganderätt med utgångspunkt i 
etnicitet, ras och civilstatus samt att 
hantera frågan om hur de betydande 
sociala, politiska och kulturella 
begränsningarna för förvärv av 
markrättigheter kan avskaffas.

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik även behandla 
frågan om storskaliga markuppköp, i 
syfte att skydda kvinnor och barn från 
fattigdom och hungersnöd.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik, i syfte att skydda 
kvinnor och barn från fattigdom och 
hungersnöd, hantera frågan om utländska 
investerares storskaliga markuppköp, 
vilket påverkar de lokala jordbrukarna 
och har förödande konsekvenser för 
kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 28
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inom ramen för FN undersöka hur dessa 
uppköp påverkar ökenutbredningen på 
jordbruksmark, förlusten av bosättnings-
och äganderätt för kvinnor – i synnerhet 
för de kvinnor som är ensamstående eller
familjeförsörjare – livsmedelstryggheten
och kvinnornas, deras barns och deras 
anhörigas försörjning.

Or. it
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Ändringsförslag 29
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
delegationer i utvecklingsländerna att 
bevaka att respekten för kvinnors 
äganderätt inte kränks och därmed 
motverka risken för att kvinnorna drabbas 
av fattigdom och social utestängning.

Or. it

Ändringsförslag 30
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet påminner om att 
den internationella dagen för kvinnor på 
landsbygden infaller den 15 oktober, och 
uppmanar EU och medlemsstaterna att 
främja medvetenhetshöjande kampanjer i 
utvecklingsländerna.

Or. it

Ändringsförslag 31
Silvia Costa

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 
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postkonfliktområden. postkonfliktområden, i synnerhet i länder 
där kvinnors äganderättigheter inte kan 
drivas igenom på rättslig väg och inte är 
socialt accepterade.

Or. en

Ändringsförslag 32
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 
postkonfliktområden.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 
postkonfliktområden, där 
könsdiskriminerande lagar, en traditionell 
kvinnosyn och mansdominerade sociala 
hierarkier hindrar kvinnor från att få lika 
och skäliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 
postkonfliktområden.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter i 
postkonfliktområden genom att använda 
resurserna för FN:s nyligen inrättade 
kvinnoorganisation.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt beakta kvinnors äganderättigheter
i postkonfliktområden.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra kvinnors rättigheter och tillgång 
till mark, arv, tillgång till krediter och 
sparande i postkonfliktområden.

Or. en


