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Módosítás  1 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Kambodzsa 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 I a. mivel a helyszínen tevékenykedő nem 

kormányzati szervezetek és az elérhető 

hivatalos dokumentumok alapján 

Kambodzsában 2000 óta 830 000 személyt 

(azaz az ország lakosságának 6%-át) 

érintették a földszerzések; mivel a 2001-es 

földtörvény óta, amely lehetővé teszi, hogy 

a kambodzsai állam „gazdasági 

földkoncesszió” formájában területeket 

szerezzen, 2 millió hektár, azaz az ország 

mezőgazdasági területének 56%-a került 

magántársaságok tulajdonába; mivel a 

földszerzés üteme 2014 óta tovább 

gyorsult; mivel az utóbbi években Koh 

Kong, Kampong Speu és Oddar 

Meanchey tartományokban több mint 

75 000 hektárnyi terület került iparosok 

kezébe cukortermelés céljából; mivel 

emberek milliói veszítették el 

megélhetésüket; 
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Módosítás  2 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Kambodzsa 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14 a. megállapítja, hogy a nemzetközi 

intézetek, nevezetesen az IMF gazdasági, 

szociális és pénzügyi válság megoldását 

célzó politikái tovább rontották a 

népességek életkörülményeit; 

megállapítja, hogy az Unió „fegyver 

kivételével mindent” kereskedelmi 

egyezménye nagyban hozzájárult az 

egyenlőtlenségek elmélyüléséhez az 

országban, és utat engedett a földszerzés 

jelenségének, amely különösen a 

multinacionális – konkrétan európai – 

vállalatok számára tette lehetővé a 

cukorágazat megszerzését; kéri, hogy ezt 

az egyezményt az ENSZ égisze alatt 

mélyrehatóan tanulmányozzák, 

nevezetesen ami a gazdasági 

koncessziókat illeti az agráripari 

ágazatban Kambodzsában, a megfelelő 

intézkedések meghozatala, azaz az 
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egyezmény felfüggesztése érdekében azon 

termékek vonatkozásában, amelyek 

esetében egyértelműen a szabályok 

megsértését állapították meg; 
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Módosítás  3 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Kambodzsa 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 b bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14 b. úgy véli, hogy az európai 

vállalatokat jelentős felelőség terheli 

Kambodzsa jelenlegi helyzetéért, 

különösen, ami a cukor- és a textilipart 

illeti; támogatja az ENSZ azon 

kormányközi munkacsoportjának 

munkáját, amelynek feladata „jogilag 

kötelező érvényű nemzetközi eszköz 

kidolgozása a transznacionális vállalatok 

és egyéb vállalkozások tevékenységeinek 

szabályozására a nemzetközi emberi jogi 

előírások keretében”; kéri, hogy az uniós 

intézmények és tagállamok 

haladéktalanul tartsák tiszteletben ezt az 

állásfoglalást, és mindent tegyenek meg e 

cél érdekében, meghozva az összes 

szükséges intézkedést az európai 

vállalkozások és azok leányvállalatai által 

elkövetett visszaélések megelőzése, 

szankcionálása, kivizsgálása, és a 
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visszaélések áldozatainak kártalanítása 

érdekében; követeli, hogy az emberi jogi 

jogsértésekben felelős vagy cinkos 

vállalkozások ne részesüljenek többé az 

Unió és a tagállamai által biztosított 

vámkedvezményekben és 

támogatásokban; 

Or. fr 

 

 


