
 

AM\1097611PL.doc PE596.919v01-00 } 

 PE582.768v01-00 } 

 PE582.771v01-00 } 

 PE582.776v01-00 } 

 PE582.780v01-00 } 

 PE582.783v01-00 } 

 PE582.784v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.6.2016  B8-0753/2016 }  

 B8-0756/2016 }  

 B8-0759/2016 }  

 B8-0764/2016 }  

 B8-0768/2016 }  

 B8-0771/2016 }  

 B8-0772/2016 } RC1/Am. 1 

Poprawka  1 

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

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

Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kambodża 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że według 

działających na miejscu NGO i dostępnej 

oficjalnej dokumentacji od 2000 r. 

830 000 osób (tj. 6 % ludności kraju) 

zostało dotkniętych masowym wykupem 

gruntów rolnych w Kambodży; mając na 

uwadze, że od czasu, gdy obowiązuje 

prawo o własności gruntów z 2001 r., 

które zezwala państwu kambodżańskiemu 

przyznawać tereny w formie „koncesji na 

gospodarcze wykorzystanie gruntów”, 2 

miliony hektarów, tj. 56 % gruntów 

rolnych w kraju, przeszło w ręce 

przedsiębiorstw prywatnych; mając na 

uwadze, że od 2014 r. masowy wykup 

gruntów jeszcze bardziej się nasilił; mając 

na uwadze, że w ostatnich latach ponad 

75 000 hektarów gruntów w prowincjach 

Kaôh Kŏng, Kâmpóng Spoe i Ŭddâr 

Méanchey zostało przydzielonych 

przemysłowcom pod produkcję cukru; 
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mając na uwadze, że tysiące ludzi utraciło 

środki utrzymania; 

Or. fr 
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Poprawka  2 

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

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

Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kambodża 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 14a. stwierdza, że polityka instytucji 

międzynarodowych, zwłaszcza MFW, 

mająca na celu przezwyciężenie kryzysu 

gospodarczego, społecznego i 

finansowego, spowodowała pogorszenie 

warunków życia ludności; uważa, że 

unijna umowa handlowa „wszystko 

oprócz broni” w dużej mierze przyczyniła 

się do wzrostu nierówności w tym kraju, 

sprzyjając zjawisku masowego wykupu 

gruntów rolnych, co pozwoliło szczególnie 

przedsiębiorstwom wielonarodowym, 

zwłaszcza europejskim, opanować sektor 

cukru; domaga się, by umowę tę poddać 

pogłębionej analizie pod auspicjami ONZ, 

zwłaszcza pod kątem koncesji 

gospodarczych w sektorze agro-

przemysłowym Kambodży, w celu 

przyjęcia niezbędnych środków, przede 

wszystkim zawieszenia tej umowy w 
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odniesieniu do produktów, w przypadku 

których wyraźnie stwierdzono naruszenia 

przepisów; 

Or. fr 
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Poprawka  3 

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

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

Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kambodża 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 14b. uważa, że przedsiębiorstwa 

europejskie ponoszą wielką 

odpowiedzialność za obecną sytuację w 

Kambodży, zwłaszcza w sektorze cukru i w 

sektorze tekstylnym; popiera prace 

międzyrządowej grupy roboczej ONZ, 

której zadaniem jest „opracowanie 

prawnie wiążącego międzynarodowego 

instrumentu w celu uregulowania, w 

ramach międzynarodowego prawa 

dotyczącego praw człowieka, działalności 

spółek międzynarodowych i innych 

przedsiębiorstw”; wzywa instytucje UE i 

państwa członkowskie do zastosowania się 

do tej rezolucji i dążenia do osiągnięcia 

tego celu przez podjęcie środków 

niezbędnych do zapobiegania nadużyciom 

popełnianym przez przedsiębiorstwa 

europejskie i ich oddziały, karania i 

ścigania ich oraz do zapewnienia 
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zadośćuczynienia ofiarom takich nadużyć; 

domaga się jednocześnie, aby 

przedsiębiorstwa winne lub współwinne 

łamania praw człowieka utraciły prawo do 

korzystania z preferencji taryfowych i 

subwencji przyznawanych przez UE i 

państwa członkowskie; 

Or. fr 

 

 


