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Ändringsförslag  2 
Maurice Ponga 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzania, särskilt frågan om markrofferi 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl A 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

A. De största utmaningarna under 2000-

talet – tryggad livsmedelsförsörjning, 

energibrist, vattenbrist, stadstillväxt, 

befolkningstillväxt, miljöförstöring, 

klimatförändringar, naturkatastrofer och 

instabila stater – hör alla samman med 

markförvaltningsfrågor, vilket gör behovet 

av att prioritera omfattande markreformer 

och säkerställa markrättigheter desto 

större.   

A. De största utmaningarna under 2000-

talet – tryggad livsmedelsförsörjning, 

energibrist, vattenbrist, stadstillväxt, 

befolkningstillväxt, miljöförstöring, 

klimatförändringar, naturkatastrofer och 

instabila stater – hör alla samman med 

markförvaltningsfrågor, vilket gör behovet 

av att prioritera omfattande markreformer 

och säkerställa rätten att äga och bruka 

mark desto större.  

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Maurice Ponga 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzania, särskilt frågan om markrofferi 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl M 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

M. I ramen och riktlinjerna för 

markpolitiken i Afrika kräver man respekt 

för lokalbefolkningens mänskliga 

rättigheter, inklusive respekt för 

sedvanerätten till mark och markrelaterade 

resurser  

M. I ramen och riktlinjerna för 

markpolitiken i Afrika kräver man respekt 

för lokalbefolkningens mänskliga 

rättigheter, inklusive respekt för 

sedvanerätten att äga och bruka mark och 

markrelaterade resurser.  

Or. en 
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Ändringsförslag  4 
Maurice Ponga 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzania, särskilt frågan om markrofferi 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet fördömer i synnerhet 

ageranden som inte erkänner lagligheten i 

sedvanerättsliga system för markinnehav 

som ger lagstadgade rättigheter till enskilda 

individer och befolkningar och förhindrar 

att markrättigheter annulleras och 

åsidosätts, vilket är särskilt vanligt bland 

afrikanska befolkningsgrupper 

2. Europaparlamentet fördömer i synnerhet 

ageranden som inte erkänner lagligheten i 

sedvanerättsliga system för markinnehav 

som ger lagstadgade rättigheter till enskilda 

individer och befolkningar och förhindrar 

att rätten att äga och bruka mark 

annulleras och åsidosätts, vilket är särskilt 

vanligt bland afrikanska 

befolkningsgrupper 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 
Maurice Ponga 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzania, särskilt frågan om markrofferi 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar Tanzanias 

regering att omedelbart omsätta de 

frivilliga riktlinjerna från FN:s livsmedels- 

och jordbruksorganisation för ansvarsfull 

förvaltning av markrättigheter, fiske och 

skog i förhållande till en nationell tryggad 

livsmedelsförsörjning samt att säkerställa 

en effektiv möjlighet till juridisk prövning 

av de rättigheter som ingår i den. Dessutom 

måste Tanzania upprätthålla de vägledande 

principerna om storskaliga markbaserade 

investeringar i Afrika, vilka inkluderar 

respekt för de mänskliga rättigheterna hos 

folken och sedvanerätten till mark och 

bidrar till ansvarfull förvaltning av mark 

och markbaserade resurser i enlighet med 

rättsstatsprincipen Vidare måste 

kvinnornas rätt till mark förbättras. 

Kvinnorna utgör minst hälften av den 

arbetande befolkningen inom jordbruk och 

handel, men deras äganderätt och tillgång 

till tjänster som följer av sådan rätt (t.ex. 

tillgång till banktjänster och medlemskap i 

föreningar) är fortfarande begränsad, 

3. Europaparlamentet uppmanar Tanzanias 

regering att omedelbart omsätta de 

frivilliga riktlinjerna från FN:s livsmedels- 

och jordbruksorganisation för ansvarsfull 

förvaltning av markrättigheter, fiske och 

skog i förhållande till en nationell tryggad 

livsmedelsförsörjning samt att säkerställa 

en effektiv möjlighet till juridisk prövning 

av de rättigheter som ingår i den. Dessutom 

måste Tanzania upprätthålla de vägledande 

principerna om storskaliga markbaserade 

investeringar i Afrika, vilka inkluderar 

respekt för de mänskliga rättigheterna hos 

folken och sedvanerätten att äga och 

bruka mark och bidrar till ansvarfull 

förvaltning av mark och markbaserade 

resurser i enlighet med rättsstatsprincipen 

Vidare måste kvinnornas rätt att äga och 

bruka mark förbättras. Kvinnorna utgör 

minst hälften av den arbetande 

befolkningen inom jordbruk och handel, 

men deras äganderätt och tillgång till 

tjänster som följer av sådan rätt (t.ex. 

tillgång till banktjänster och medlemskap i 
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liksom markrättigheterna för utsatta 

folkslag och sociala grupper, såsom 

bokskapsuppfödande folk. 

föreningar) är fortfarande begränsad, 

liksom markrättigheterna för utsatta 

folkslag och sociala grupper, såsom 

bokskapsuppfödande folk. 

Or. en 

 

 


