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Ändringsförslag  1 

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

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Kambodja 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ia (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ia. Enligt icke-statliga organisationer på 

plats och tillgänglig officiell 

dokumentation har 830 000 personer (6 % 

av landets hela befolkning) drabbats av 

markrofferi i Kambodja sedan år 2000. 

Sedan införandet av 2001 års lag om 

markegendom, som gör det möjligt för 

den kambodjanska staten att tilldela mark 

i form av ”ekonomisk markkoncession”, 

har 2 miljoner hektar åkermark, dvs. 

56 % av all åkermark i landet, hamnat i 

privat ägo. Markrofferiet har tilltagit 

ytterligare sedan 2014. Under de senaste 

åren har över 75 000 hektar mark 

tilldelats industriidkare för 

sockerproduktion i provinserna 

Koh Kong, Kampong Speu och 

Oddar Meanchey. Tusentals personer har 

förlorat sina utkomstmöjligheter. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  2 

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

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Kambodja 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet konstaterar att 

den politik som internationella 

institutioner, inte minst FMI, bedrivit för 

att få bukt med den ekonomiska, sociala 

och finansiella krisen har förvärrat 

befolkningens levnadsvillkor. Unionens 

handelsavtal ”allt utom vapen” har i hög 

grad bidragit till de ökade klyftorna i 

landet genom att främja markrofferi, en 

företeelse som gjort att särskilt 

multinationella företag, inte minst 

europeiska, kunnat lägga beslag på 

sockersektorn. Parlamentet begär att detta 

avtal ska bli föremål för en ingående 

FN-ledd studie, särskilt vad gäller de 

ekonomiska koncessionerna i den 

agroindustriella sektorn i Kambodja, så 

att de nödvändiga åtgärderna kan vidtas, 

exempelvis genom att detta avtal upphävs 

för produkter där överträdelser tydligt 
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kunnat konstateras. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  3 

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

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Kambodja 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 14b (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 14b. Europaparlamentet anser att 

europeiska företag bär ett tungt ansvar 

för dagens situation i Kambodja, inte 

minst i socker- och textilsektorerna. 

Parlamentet stöder arbetet i 

FN:s mellanstatliga arbetsgrupp, vars 

mandat är att ”utarbeta ett internationellt, 

rättsligt bindande instrument för att inom 

ramen för internationell 

människorättslagstiftning reglera 

transnationella och andra företags 

verksamhet på människorättsområdet”. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

unionsinstitutionerna och 

medlemsstaterna att följa denna 

resolution och att fullt ut verka för detta 

mål genom att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att förebygga, utreda och 

bestraffa och för att erbjuda ersättning åt 

offer för övergrepp som begåtts av 



 

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

 PE582.768v01-00 } 

 PE582.771v01-00 } 

 PE582.776v01-00 } 

 PE582.780v01-00 } 

 PE582.783v01-00 } 

 PE582.784v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

europeiska företag och deras filialer. 

Parlamentet begär likaledes att företag 

som gjort sig skyldiga eller medverkat till 

människorättskränkningar inte ska 

åtnjuta några fler tullförmåner eller 

subventioner från unionen och dess 

medlemsstater. 

Or. fr 

 

 


