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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy v rozvojových zemích mají výrazně menší podíl na 
vlastnických právech a vlastnictví; vzhledem k tomu, že zlepšením přístupu žen 
k výrobním zdrojům by se ve světě mohl snížit počet hladovějících lidí o 12 až 17 %1,

B. vzhledem k tomu, že v mnoha rozvojových zemích nejsou vlastnická práva žen právně 
vymahatelná nebo společensky uznávaná,

C. vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích jsou porušována vlastnická práva žen 
v důsledku stále častějšího rozsáhlého skupování půdy pro obchodní nebo strategické 
účely, jako je např. produktivita zemědělství, zabezpečení dodávek potravin a výroba 
energie a biopaliv,

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci rozvojové pomoci vyčlenily dostatečné 
finanční prostředky na zrovnoprávnění žen, pokud jde o vlastnická práva a vlastnictví, 
a aby současně odstranily všechny formy diskriminace žen zakotvené v právních 
předpisech;

2. zdůrazňuje, že posílení politik usilujících o lepší přístup žen k majetku v rozvojových 
zemích musí být doprovázeno vytvořením potřebných mechanismů pro poskytování 
finanční pomoci (jako jsou úspory, úvěry a pojištění) a upevněním pozice žen 
a nevládních organizací, což zahrnuje lepší orientaci žen v právní a finanční problematice, 
intenzivnější šíření a snazší dostupnost informací a vytvoření podpůrných právních 
služeb;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých politikách rozvojové pomoci zohlednily 
rozsáhlé skupování půdy s cílem ochránit ženy a děti před zchudnutím a hladem;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby přihlédly zejména k otázce vlastnických práv žen 
v období po ukončení konfliktů.

                                               
1 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), The State of Food and Agriculture (Potravinová situace 
a stav zemědělství), 2011, s. 5.


