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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât femeile din țările în curs de dezvoltare se confruntă cu disparități de gen 
importante în ceea ce privește dreptul de proprietate și deținerea de proprietate; întrucât 
eradicarea disparităților de gen în ceea ce privește accesul la resursele productive ar putea 
reduce numărul persoanelor care suferă de foame în lume cu 12-17%1; 

B. întrucât, în multe țări în curs de dezvoltare, dreptul de proprietate al femeilor nu are 
caracter executoriu din punct de vedere legal sau nu este recunoscut pe plan social; 

C. întrucât dreptul de proprietate al femeilor din țările în curs de dezvoltare este încălcat 
datorită creșterii numărului de cazuri de achiziții de terenuri pe scară largă în scopuri 
comerciale sau strategice, cum ar fi productivitatea agricolă, securitatea alimentară și 
producția de energie și biocombustibili,

1. invită Comisia și statele membre să aloce suficiente resurse financiare prin intermediul 
asistenței pentru dezvoltare în vederea eradicării disparităților de gen în ceea ce privește 
dreptul de proprietate și deținerea de proprietate, inclusiv prin eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor permise de legislație;

2. subliniază că măsurile de consolidare a politicilor menite să sporească accesul femeilor la 
proprietate în țările în curs de dezvoltare trebuie să fie însoțite de mecanismele necesare 
de sprijin financiar (cum ar fi economiile, creditul și asigurările) și de garantarea 
autonomiei femeilor și a ONG-urilor, care include îmbunătățirea culturii juridice și 
financiare a femeilor, diseminarea pe scară mai largă a informațiilor și creșterea 
accesibilității acestora, precum și instituirea unor servicii de asistență juridică;

3. invită Comisia și statele membre să țină seama, în cadrul politicilor lor de asistență pentru 
dezvoltare, de procesele de achiziții de terenuri pe scară largă, în vederea protejării 
femeilor și copiilor de sărăcie și de foamete;

4. invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită dreptului de proprietate al 
femeilor în situațiile postconflict.

                                               
1 Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), The State of Food and Agriculture („Situația 
alimentației și a agriculturii”), 2011, p. 5.


