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Tarkistus  2 

Maurice Ponga 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että 2000-luvun keskeiset 

haasteet – elintarviketurva, energian 

niukkuus, pula vedestä, kaupunkien ja 

väestön kasvu, ympäristön tilan 

heikkeneminen, ilmastonmuutos, 

luonnonkatastrofit ja valtioiden hauraus – 

liittyvät kaikki maanhallintakysymyksiin, 

mikä korostaa tarvetta asettaa kattava 

maareformi etusijalle ja turvata 

maaoikeudet; 

A. toteaa, että 2000-luvun keskeiset 

haasteet – elintarviketurva, energian 

niukkuus, pula vedestä, kaupunkien ja 

väestön kasvu, ympäristön tilan 

heikkeneminen, ilmastonmuutos, 

luonnonkatastrofit ja valtioiden hauraus – 

liittyvät kaikki maanhallintakysymyksiin, 

mikä korostaa tarvetta asettaa kattava 

maareformi etusijalle ja turvata 

maanomistus- ja maanhallintaoikeudet;  

Or. en 
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Tarkistus  3 

Maurice Ponga 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että Afrikan 

maapolitiikan puitteissa ja suuntaviivoissa 

kehotetaan kunnioittamaan yhteisöjen 

ihmisoikeuksia, myös tapaoikeudellisia 

maaoikeuksia ja maahan liittyviä 

resursseja;  

M. ottaa huomioon, että Afrikan 

maapolitiikan puitteissa ja suuntaviivoissa 

kehotetaan kunnioittamaan yhteisöjen 

ihmisoikeuksia, myös tapaoikeudellisia 

maanomistus- ja maanhallintaoikeuksia 

ja maahan liittyviä resursseja;  

Or. en 
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Tarkistus  4 

Maurice Ponga 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. tuomitsee erityisesti toimet, joissa ei 

tunnusteta sellaisia tapaoikeudellisia 

maanhallintajärjestelyjä, jotka tarjoavat 

yksilöille ja yhteisöille sääntömääräisiä 

oikeuksia ja ehkäisevät hallintaoikeuden 

menettämistä ja maaoikeuksien 

väärinkäyttöä, jotka ovat erityisen yleisiä 

afrikkalaisten yhteisöjen keskuudessa; 

2. tuomitsee erityisesti toimet, joissa ei 

tunnusteta sellaisia tapaoikeudellisia 

maanhallintajärjestelyjä, jotka tarjoavat 

yksilöille ja yhteisöille sääntömääräisiä 

oikeuksia ja ehkäisevät hallintaoikeuden 

menettämistä ja maanomistus- ja 

maanhallintaoikeuksien väärinkäyttöä, 

jotka ovat erityisen yleisiä afrikkalaisten 

yhteisöjen keskuudessa; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Maurice Ponga 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. kehottaa Tansanian hallitusta panemaan 

maanomistuksen, kalastuksen ja metsien 

vastuullista hallintaa koskevat 

vapaaehtoiset suuntaviivat välittömästi 

täytäntöön, noudattamaan laajamittaisia 

maa-alueinvestointeja Afrikassa koskevien 

perusperiaatteiden ensimmäistä periaatetta, 

joka käsittää yhteisöjen ihmisoikeuksien ja 

tapaoikeudellisten maaoikeuksien 

kunnioittamisen sekä edistää maan ja 

maaperusteisten resurssien vastuullista 

hallintaa oikeusvaltioperiaatteen 

mukaisesti, ja parantamaan naisten 

maaoikeuksia, sillä ainakin puolet 

maatalouden ja kaupan työvoimasta on 

naisia, mutta heidän mahdollisuutensa 

saada käyttää omistusoikeuksia ja tällaisiin 

oikeuksiin liittyviä palveluita (esimerkiksi 

pankkipalveluiden käyttö ja yhdistysten 

toimintaan osallistuminen) on edelleen 

rajoitettua, sekä haavoittuvassa asemassa 

olevien yhteisöjen ja sosiaaliryhmien kuten 

paimentolaisyhteisöjen maaoikeuksia;  

3. kehottaa Tansanian hallitusta panemaan 

maanomistuksen, kalastuksen ja metsien 

vastuullista hallintaa koskevat 

vapaaehtoiset suuntaviivat välittömästi 

täytäntöön, noudattamaan laajamittaisia 

maa-alueinvestointeja Afrikassa koskevien 

perusperiaatteiden ensimmäistä periaatetta, 

joka käsittää yhteisöjen ihmisoikeuksien ja 

tapaoikeudellisten maaomistus- ja 

maanhallintaoikeuksien kunnioittamisen 

sekä edistää maan ja maaperusteisten 

resurssien vastuullista hallintaa 

oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, ja 

parantamaan naisten maanomistus- ja 

maanhallintaoikeuksia, sillä ainakin 

puolet maatalouden ja kaupan työvoimasta 

on naisia, mutta heidän mahdollisuutensa 

saada käyttää omistusoikeuksia ja tällaisiin 

oikeuksiin liittyviä palveluita (esimerkiksi 

pankkipalveluiden käyttö ja yhdistysten 

toimintaan osallistuminen) on edelleen 

rajoitettua, sekä haavoittuvassa asemassa 

olevien yhteisöjen ja sosiaaliryhmien kuten 

paimentolaisyhteisöjen maaoikeuksia;  
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