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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže ženy v rozvojových krajinách čelia veľkým rodovým rozdielom v oblasti 
vlastníckych práv a vlastníctva; keďže odstraňovanie týchto rodových rozdielov v 
prístupe k výrobným zdrojom by mohlo znížiť počet hladujúcich vo svete o 12 až 
17 %1, 

B. keďže v mnohých rozvojových krajinách nie sú vlastnícke práva žien právne vynútiteľné 
alebo spoločensky uznávané, 

C. keďže v rozvojových krajinách dochádza k porušovaniu práv žien vlastniť majetok v 
súvislosti s rastúcim množstvom prípadov rozsiahleho nadobúdania pozemkov na 
obchodné alebo strategické účely, akými sú napríklad produktivita poľnohospodárstva, 
potravinová bezpečnosť, či výroba energie a biopalív,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojej rozvojovej pomoci poskytli primerané 
finančné zdroje na odstraňovanie rodových rozdielov v oblasti vlastníckych práv a 
vlastníctva vrátane odstraňovania všetkých foriem diskriminácie žien v zákonoch;

2. zdôrazňuje, že posilňovanie politík zameraných na zlepšovanie prístupu žien k vlastníctvu 
v rozvojových krajinách musí byť sprevádzané nevyhnutnými mechanizmami finančnej 
podpory (akými sú sporenie, pôžičky, či poistenie) a zvyšovaním vplyvu žien a 
mimovládnych organizácií, čo zahŕňa zvyšovanie právnej a finančnej gramotnosti žien, 
lepšie šírenie a dostupnosť informácií a zavádzanie podporných právnych služieb;

3. žiada Komisiu a členské štáty, aby vo svojich politikách rozvojovej pomoci brali do úvahy 
rozsiahle procesy nadobúdania pozemkov s cieľom ochrániť ženy a deti pred chudobou a
hladom;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť vlastníckym právam 
žien v postkonfliktných situáciách.

                                               
1 Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Stav výživy a poľnohospodárstva. 2011, s. 5.


