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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Kambodža 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ia. keďže podľa MVO v teréne a úradnej 

dokumentácii, ktorá je k dispozícii, od 

roku 2000 bolo v Kambodži 830 000 osôb 

(t. j. 6 % obyvateľstva krajiny) 

ovplyvnených zaberaním pôdy; keďže od 

prijatia zákona o vlastníctve pôdy z roku 

2001, ktorý kambodžskému štátu 

umožňuje prideliť pôdu vo forme 

„hospodárskej koncesie na pôdu“, sa 2 

milióny hektárov, t. j. 56 % ornej pôdy 

krajiny, dostalo do rúk súkromných 

spoločností; keďže zaberanie pôdy sa od 

roku 2014 ešte zrýchlilo; keďže v 

posledných rokoch viac ako 75 000 

hektárov pôdy bolo pridelených 

priemyselným podnikom na výrobu cukru 

v provinciách Koh Kong, Kampong Speu 

a Oddar Meanchey; keďže tisíce ľudí 

prišli o obživu; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Kambodža 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. konštatuje, že politiky 

medzinárodných inštitúcií, a najmä 

MMF, na prekonanie hospodárskej, 

sociálnej a finančnej krízy prispeli k 

zhoršeniu životných podmienok 

obyvateľstva; konštatuje, že obchodná 

dohoda EÚ „Všetko okrem zbraní“ 

významne prispela k procesu rastúcej 

nerovnosti v krajine podporovaním 

fenoménu zaberania pôdy, ktorý umožnil 

predovšetkým nadnárodným 

spoločnostiam, najmä európskym, aby sa 

zmocnili sektoru cukru; žiada, aby sa táto 

dohoda stala predmetom hĺbkovej štúdie 

pod záštitou OSN, najmä pokiaľ ide o 

hospodárske koncesie v 

agropriemyselnom sektore v Kambodži, a 

to s cieľom prijať potrebné opatrenia 

vrátane pozastavenia tejto dohody v 

prípade výrobkov, pri ktorých bolo jasne 
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identifikované porušovanie; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Kambodža 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. domnieva sa, že európske podniky 

nesú veľkú zodpovednosť za súčasnú 

situáciu v Kambodži, najmä v sektoroch 

cukru a textilu; podporuje prácu 

medzivládnej pracovnej skupiny OSN s 

mandátom „vypracovať medzinárodný 

právne záväzný nástroj na reguláciu 

činnosti nadnárodných spoločností a 

iných podnikov v rámci medzinárodného 

práva v oblasti ľudských práv“; naliehavo 

žiada inštitúcie Únie a členské štáty, aby 

dodržiavali toto uznesenie a aby sa v plnej 

miere podieľali na dosiahnutí tohto cieľa 

prijatím všetkých opatrení potrebných na 

predchádzanie, sankcionovanie, 

vyšetrovanie a odškodnenie obetí 

zneužívania, ktorého sa dopúšťajú 

európske podniky a ich dcérske 

spoločnosti; takisto žiada, aby sa 

podnikom, ktoré sa dopustili porušovania 
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ľudských práv alebo mu napomáhali, už 

neposkytovali colné výhody a granty, 

ktoré udeľuje Únia a jej členské štáty; 

Or. fr 

 

 


