
RE\926587BG.doc PE504.362v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

14.2.2013 B7-0000/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно възстановяване на правото на Бирма/Мианмар на ползване на 
общите тарифни преференции
(2012/2929(RSP))

David Martin
от името на комисията по международна търговия



PE504.362v01-00 2/6 RE\926587BG.doc

BG

B7-0000/2013

Резолюция на Европейския парламент относно възстановяване на правото на 
Бирма/Мианмар на ползване на общите тарифни преференции
(2012/2929(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Бирма/Мианмар, по-
специално резолюциите от 20 април1 и 22 ноември 2012 г.2,

– като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи от 23 април 
2012 г. относно Бирма/Мианмар,

– като взе предвид съвместното изявление на Катрин Аштън, върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и Карел Де 
Гухт, член на Комисията, отговарящ за търговията, от 15 юни 2012 г., в което се 
призовава за възстановяване на търговските преференции за Бирма/Мианмар, както 
и изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност от 6 февруари 2013 г., с което беше 
съобщено за възможно сформиране на работна група Мианмар—ЕС с цел 
разширяване на икономическото сътрудничество,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/973 (COM(2012) 524), 
чрез който временно беше отнето правото на Бирма/Мианмар на ползване на 
общите митнически преференции,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г.4 за 
прилагане на настоящата Обща система за преференции (ОСП),

– като взе предвид резолюцията за мерките по отношение на Мианмар, приети по 
силата на член 33 от Устава на МОТ, приета от Международната конференция на 
труда на 13 юни 2012 г.,

– като взе предвид изискванията за отчитане на отговорното инвестиране в 
Бирма/Мианмар на правителството на САЩ от 11 юли 2012 г.5,

– като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по правата на човека в 
Бирма/Мианмар от 25 септември 2012 г.,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0142.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0464.
3 ОВ L 85, 27.3.1997 г. , стр. 8.
4 ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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– като взе предвид Декларацията за основните принципи и права в областта на труда
на Международната организация на труда (МОТ), приета през 1998 г., и 
конвенциите на МОТ за създаване на всеобщи основни стандарти в областта на 
труда по отношение на: премахването на принудителния труд (№ 29 (1930 г.) и 
№ 105 (1957 г.), свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне 
(№ 87 (1948 г.) и № 98 (1949 г.), премахването на детския труд (№ 138 (1973 г.) и 
№ 182 (1999 г.), и недискриминацията в областта на заетостта (№ 100 (1951 г.) и 
№ 111 (1958 г.),

– като взе предвид ръководните принципи за бизнеса и правата на човека1 на ООН, 
както и заключенията на Съвета по външни работи от 8 декември 2009 г.2,

– като взе предвид „Ръководните насоки на ОИСР за многонационалните 
предприятия“, актуализирани през май 2011 г.,

– като взе предвид Глобалната инициатива за отчитане и нейните насоки за отчитане 
на устойчивото развитие3,

– като взе предвид Принципите на ООН за отговорно инвестиране (UNPRI),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пакет „Отговорни 
предприятия“ (COM(2011)0685),

– като взе предвид продължаващите преговори по предложението на Комисията за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
2004/109/ЕО („Директива за прозрачността“) (COM(2011)683) и предложението на 
Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2003/51/ЕО („Директива за счетоводството“) (COM(2011)684),

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 
социална отговорност в международните търговски споразумения4,

– като взе предвид своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната 
социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, 
насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване5, и относно 
корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение 
на стопанските субекти и устойчив растеж6,

                                               
1 „Ръководни принципи за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Защита, зачитане 
и обезщетяване“ от 16 юни 2011 г., приета от Съвета на ООН по правата на човека,
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.
2 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect%20Respect-Remedy-Framework и 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
3 Насоки за отчитане на устойчивото развитие (G3.1), март 2011 г. 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.
4 ОВ С 99Е, 3.4.2012 г., стр. 101—111.
5 Резолюция на ЕП от 6 февруари 2013 г., P7_TA(2013)0050.
6 Резолюция на ЕП от 6 февруари 2013 г., P7_TA(2013)0049.
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– като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че правителството на президента Тейн Сейн предприе 
амбициозна програма от реформи за установяването на демокрация и мир в 
Бирма/Мианмар;

Б. като има предвид, че тези продължаващи промени създават значителни 
възможности за развитието на много по-добри отношения между Европейския съюз 
и Бирма/Мианмар, за подпомагане на процеса на реформи и допринасяне за 
икономическото, политическото и социалното развитие;

В. като има предвид, че Европейската комисия предложи да се възстанови правото на 
Бирма/Мианмар на ползване на общите тарифни преференции предвид постигнатия 
понастоящем напредък и след положителна оценка на МОТ;

Г. като има предвид необходимостта от повишено внимание предвид факта, че според 
доклада на специалния докладчик на ООН по правата на човека в Бирма/Мианмар 
остават нерешени сериозни въпроси в областта на правата на човека, като например 
произволното задържане, принудителното разселване, конфискацията на земя и 
слабата съдебна система;

Д. като има предвид, че в миналото множество сектори на икономиката в 
Бирма/Мианмар, като минното дело, дърводобивът и дървообработването, добивът 
на нефт и газ и строителството на язовири, са били пряко свързани с тежки 
нарушения на правата на човека и с разрушаване на околната среда, като 
същевременно са били за военните главният източник на приходи за 
правителството;

Е. като има предвид, че дружествата, които осъществяват дейност в нестабилни 
държави и райони със слабо управление като Бирма/Мианмар, са изправени пред 
повишен риск от нарушаване или допринасяне за нарушаването на правата на 
човека, поради което са необходими специални мерки, за да се избегне този риск, 
както се потвърждава в изискванията за отчитане на отговорното инвестиране в 
Бирма/Мианмар на правителството на САЩ;

Ж. като има предвид, че европейските дружества и техните дъщерни дружества и 
подизпълнители могат да играят основна роля в подкрепа на социалните и 
трудовите стандарти и тяхното разпространение в световен мащаб;

З. като има предвид, че от всички дружества, осъществяващи дейност в 
Бирма/Мианмар, следва да се изисква да изпълняват своите задължения да спазват 
международните стандарти по отношение на правата на човека и следователно:

а) да спазват своите национални и международни правни задължения в областта на 
правата на човека, социалните стандарти, трудовите норми и стандартите относно 
околната среда,

б) да показват истинска ангажираност по отношение на правата, защитата и 
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благосъстоянието на използваната от тях работна сила и гражданите въобще,

в) да подкрепят свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне,

г) да отстраняват всички нарушения бързо и ефективно;

1. признава стъпките, предприети от президента Тейн Сейн и други реформатори от 
режима в Бирма/Мианмар за прилагане на демократичните реформи през 
последната година, и ги насърчава да продължат този належащ процес, така че 
промените да станат необратими;

2. призовава правителството на Бирма/Мианмар да освободи всички все още 
задържани политически затворници незабавно и безусловно; призовава освен това 
правителството да гарантира зачитането на свободата на мнение и изразяване, 
свободата на събранията и сдруженията и да продължи тясното си сътрудничество с 
организации като МОТ, за да премахне принудителния труд и да гарантира, че 
прилагането на законите за трудовите организации и мирните демонстрации и 
събирания е в съответствие с международните стандарти в областта на правата на 
човека;

3. подчертава необходимостта правителството на Бирма/Мианмар да създаде 
регулаторна рамка за дружествата в съответствие с международните стандарти в 
областта на корпоративната социална отговорност и отговорността относно 
околната среда;

4. признава, че отговорните и устойчиви търговия и инвестиции — включително със и 
от Съюза — могат да подкрепят усилията на Бирма/Мианмар за борба с бедността и 
да гарантират, че от мерките се възползва по-голяма част от населението; отбелязва 
все пак, че това трябва да се постигне чрез насърчаване на прилагането на най-
високите стандарти за почтеност и корпоративна социална отговорност, както е 
посочено в насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и стратегията на самия ЕС за 
периода 2011—2014 г. за корпоративна социална отговорност;

5. счита, че оповестяването пред инвеститорите и потребителите е фактор от 
първостепенно значение за упражняването на корпоративна социална отговорност и 
че то трябва да се основава на лесно приложими и измерими социални принципи и 
принципи в областта на околната среда; подчертава, че това е важно също така, за 
да се защити дългосрочната стойност на европейските инвестиции; призовава този 
ангажимент да се основава твърдо на подкрепа на принципите на ООН за отговорно 
инвестиране и на принципа за интегрирано отчитане;

6. отбелязва положителните стъпки в рамките на настоящата реформа на Директивата 
за прозрачността и Директивата за счетоводството при решаването на въпросите във 
връзка с корпоративната социална отговорност, като се търси баланс между 
обоснованото изискване за прозрачност и отговорност и задължението за 
докладване на дружествата; решително подкрепя законодателното предложение за 
отчитане по държави, основано на стандартите на Инициативата за прозрачност на 
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добивната промишленост и отчитането на продажбите и печалбите, както и на 
данъците и приходите, с цел възпиране на корупцията и предотвратяване на 
избягването на данъчно облагане; отбелязва при все това, че в него се изисква само 
оповестяване на плащанията към правителства, при това само в определени 
икономически сектори;

7. подчертава следователно необходимостта от специални мерки за Бирма/Мианмар, 
спрямо която от 1996 г. насам Съюзът прилага специални ограничителни мерки или 
санкции; призовава за централизиран механизъм, при който от европейските 
дружества, които осъществяват дейност в Бирма/Мианмар, в съответствие с вече 
действащите задължения на дружествата в Съединените американски щати, да се 
изисква прилагането на задълбочени и постоянни процедури за проверка на 
упражняването на правата на човека и публичното и редовно оповестяване на 
търговските операции и отношения, както и дружествените политики, практики и 
действия за защита и насърчаване на правата на човека;

8. счита, че изискванията за ежегодно докладване относно процедурите за надлежна 
проверка на дружествата следва да включват оценки на въздействието, планове за 
предприемането на корективни мерки и разкриване на икономическата дейност и 
отношения, включително веригите на доставка в рамките на Бирма/Мианмар;

9. призовава Комисията да използва по-ефективно основаните на стимули мерки и да 
проявява по-голяма бдителност, когато осъществява наблюдение и гарантира, че 
транснационалните корпорации, чиито дъщерни предприятия или вериги на 
доставка са в страни, участващи в ОСП и ОСП +, независимо дали имат 
регистрирано седалище в Съюза или не, както и съответните държави, изпълняват 
своите международни задължения по отношение на корпоративната социална 
отговорност;

10. призовава Комисията да продължи да наблюдава промените в Бирма/Мианмар по 
отношение на принудителния труд и други тежки и систематични нарушения на 
правата на човека, както и да предприема мерки в съответствие с действащите 
процедури и механизми, включително, при необходимост, като внася отново 
предложения за отнемане на правото на ползване на търговските преференции;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, 
както и на правителството и парламента на Бирма/Мианмар.


