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Usnesení Evropského parlamentu o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy
k všeobecnému systému celních preferencí
(2012/2929(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá usnesení týkající se Myanmaru/Barmy, zejména na usnesení ze dne 20. 
dubna 20121 a ze dne 22. listopadu 20122, 

– s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. dubna 2012 týkající se 
Myanmaru/Barmy, 

– s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové
a komisaře EU pro obchod Karla De Guchta ze dne 15. června 2012, v němž vyzvali
k obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k obchodním preferencím, a na prohlášení 
mluvčího vysoké představitelky EU ze dne 6. února 2013, v němž bylo ohlášeno případné 
vytvoření pracovní skupiny Myanmar-EU s cílem posílit hospodářskou spolupráci,

– s ohledem na návrh Komise (COM (2012) 524) týkající se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/973 , kterým se Myanmaru/Barmě 
dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím,

– s ohledem na nařízení (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 20084 týkající se uplatňování 
stávajícího systému všeobecných celních preferencí,

– s ohledem na usnesení týkající se opatření v otázce Myanmaru přijatých podle článku 33 
stanov MOP, které dne 13. června 2012 přijala Mezinárodní konference práce,

– s ohledem na požadavky pro podávání zpráv, které dne 11. července 20125 stanovila vláda 
USA a které se týkají odpovědného investování v Barmě,

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN týkající se situace v oblasti lidských práv
v Myanmaru/Barmě ze dne 25. září 2012,

–  s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních 
právech při práci, která byla přijata v roce 1998, a na úmluvy MOP stanovující univerzální 
základní pracovní normy, pokud jde o: odstranění nucené práce (č. 29 (1930) a č. 105 
(1957)), svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat (č. 87 (1948) a č. 98 (1949)), 
odstranění dětské práce (č. 138 (1973) a č. 182 (1999)) a nediskriminaci v zaměstnání (č. 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0142

2 Přijaté texty, , P7_TA(2012)0464

3 Úř. věst. L 85, 27.3.1997, s. 8.

4 Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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100 (1951) a č. 111 (1958)),

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv1 a na závěry Rady 
pro zahraniční věci ze dne 8. prosince 20092,

– s ohledem na směrnice OECD pro nadnárodní podniky aktualizované v květnu 2011,

– s ohledem na globální iniciativu pro podávání zpráv a její pokyny pro podávání zpráv
o udržitelnosti3, 

– s ohledem na zásady OSN pro odpovědné investování (UNPRI),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Balíček „Odpovědné podniky““ 
(COM(2011)0685),

– s ohledem na probíhající jednání ohledně návrhu Komise COM(2011)683 týkajícího se 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES 
(„směrnice o transparentnosti“), a na návrh Komise COM(2011)684 týkající se směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/51/ES („směrnice
o účetnictví“),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků
v mezinárodních obchodních dohodách4,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 6. února 2013 o sociální odpovědnosti podniků: podpora 
zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově5 a o sociální odpovědnosti podniků: řádné, 
transparentní a odpovědné chování a udržitelný růst6, 

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vláda prezidenta Theina Seina přijala ambiciózní program reforem, 
jejichž cílem je nastolení demokracie a míru v Myanmaru/Barmě;

B. vzhledem k tomu, že probíhající změny vytvářejí důležité příležitosti, pokud jde o rozvoj 
mnohem lepších vztahů mezi Evropskou unií a Myanmarem/Barmou, neboť přispívají
k reformnímu procesu a k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji;

C. vzhledem k tomu, že Evropská komise navrhla, aby byl s ohledem na současný pokrok

                                               
1

„Obecné zásady v oblasti obchodu a lidských práv: Provádění rámce OSN „chránit, respektovat a napravovat“ ze dne 16. června 2011, 
které podpořila Rada OSN pro lidská práva
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
2 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

3
Pokyny pro podávání zpráv o udržitelnosti (G3.1), března 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 Úř. věst. 99 E, 3.4.2012, s. 101-111
5 Usnesení EP ze dne 6. února 2013, P7_TA(2013)0050
6 Usnesení EP ze dne 6. února 2013, P7_TA(2013)0049
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a na pozitivní hodnocení ze strany MOP Myanmaru/Barmě obnoven přístup
k všeobecnému systému celních preferencí;

D. vzhledem k tomu, že je třeba postupovat obezřetně, neboť podle zprávy zvláštního 
zpravodaje OSN týkající se lidských práv v Myanmaru i nadále přetrvávají závažné 
problémy v oblasti lidských práv, včetně svévolného zadržování, nuceného vysídlování, 
zabavování půdy a slabého soudnictví; 

E. vzhledem k tomu, že v minulosti byla mnohá hospodářská odvětví v Myanmaru/Barmě, 
jako je těžba, dřevařský průmysl, těžba rop a plynu a stavba přehrad, přímo spojena se 
závažným porušováním lidských práv a ničením životního prostředí, přičemž tato odvětví 
současně sloužila jako hlavní zdroj prostředků vojenského režimu;

F. vzhledem k tomu, že podniky operující v nestabilních státech a oblastech se slabou 
správou, jako je Myanmar/Barma, čelí zvýšenému riziku, že způsobí porušování lidských 
práv nebo k němu přispějí, a proto je třeba přijmout zvláštní opatření, která by předešla 
tomuto riziku, což je uznáno v požadavcích pro podávání zpráv, které stanovila vláda 
USA a které se týkají odpovědného investování v Myanmaru/Barmě 

G. vzhledem k tomu, že evropské podniky a jejich dceřiné společnosti a subdodavatelé 
mohou plnit klíčovou úlohu při prosazování a šíření sociálních a pracovních norem po 
celém světě;

H. vzhledem k tomu, že by každý podnik, který působí v Myanmaru/Barmě, měl mít 
povinnost splňovat závazky týkající se dodržování mezinárodním norem v oblasti 
lidských práv a tudíž: 

a) dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní právní závazky v oblasti lidských práv, 
sociálních a pracovních norem a předpisů v oblasti životního prostředí; 

b) prokázat skutečný závazek, pokud jde o práva, ochranu a dobré životní podmínky 
svých pracovníků a občanů obecně; 

c) podporovat svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání;

d) rychle a účinně řešit jakákoli porušení práv a předpisů; 

1. uznává opatření, která za poslední rok přijal prezident Thein Sein a další reformní činitelé 
barmského režimu s cílem provést demokratické reformy, a vyzývá je, aby v tomto 
procesu bezodkladně pokračovali, aby tak změny byly nevratné;

2. vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny 
zbývající politické vězně; dále vyzývá vládu této země, aby zajistila dodržování svobody 
myšlení a projevu, shromažďování a sdružování a aby pokračovala v úzké spolupráci
s organizacemi, jako je MOP, s cílem vymýtit nucenou práci a zajistit, aby provádění 
právních předpisů týkajících se pracovních organizací a pokojných demonstrací
a shromáždění bylo v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;
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3. zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda Myanmaru/Barmy vytvořila regulační rámec pro 
podniky, který bude v souladu s mezinárodními standardy týkajícími se sociální
a ekologické odpovědnosti podniků;

4. uznává, že odpovědný a udržitelný obchod a investice, včetně investic z Unie a obchodu
s ní, mohou podpořit úsilí, které Myanmar/Barma vyvíjí v boji proti chudobě, a že je 
třeba, aby opatření byla ku prospěchu širším vrstvám obyvatelstva; konstatuje nicméně, že 
tak musí být činěno podporou používání nejvyšších standardů integrity a sociální 
odpovědnosti podniků, jak je stanoví pokyny OECD pro nadnárodní podniky, obecné 
zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a strategie EU týkající se sociální 
odpovědnosti podniků na období 2011–2014;

5. domnívá se, že hlavní hnací silou sociální odpovědnosti podniků je zveřejňování údajů pro 
investory a spotřebitele a že se musí toto zveřejňování zakládat na snadno použitelných
a měřitelných sociálních a environmentálních zásadách; zdůrazňuje, že tato otázka je 
rovněž důležitá v souvislosti s ochranou dlouhodobé hodnoty evropských investic; vyzývá
k tomu, aby se tento závazek jednoznačně zakládal na podpoře zásad OSN pro odpovědné 
investování a zásady integrovaného podávání zpráv;

6. všímá si pozitivních kroků v rámci stávající revize směrnice o transparentnosti a směrnice
o účetnictví, pokud jde o řešení otázky sociální odpovědnosti podniků, při současném úsilí
o legitimní hledání rovnováhy mezi transparentností a odpovědností a zátěží, kterou pro 
podniky představuje podávání zpráv; jednoznačně podporuje legislativní návrhy týkající 
se podávání zpráv podle jednotlivých zemí, které bude založeno na normách iniciativy
v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), a podávání zpráv o prodejích
a ziscích a také o daních a příjmech, aby se zamezilo korupci a předešlo se vyhýbání se 
daňovým povinnostem; konstatuje nicméně, že tento požadavek zahrnuje pouze 
zveřejňování plateb vládám a jen u vybrané skupiny hospodářských odvětví;

7. zdůrazňuje proto, že je třeba přijmout zvláštní opatření zaměřená na Myanmar/Barmu, 
neboť v případě této země byly od roku 1996 přijímány restriktivní opatření a sankce; 
požaduje centralizovaný mechanismus, v rámci něhož bude v souladu s požadavky, které 
již podnikům byly stanoveny ve Spojených státech amerických, stanovena pro evropské 
podniky působící v Myanmaru/Barmě povinnost věnovat pečlivou a nepřetržitou 
patřičnou péči dodržování lidských práv a zveřejňovat pravidelně obchodní operace
a vztahy a také podnikové strategie, postupy a činnosti, a to za účelem ochrany
a prosazování lidských práv;

8. domnívá se, že požadavek týkající se podávání výročních zpráv zaměřených na to, zda 
podniky věnují patřičnou pozornost procesům náležité péče, by měly zahrnovat hodnocení 
dopadu, plány nápravy a zveřejňování obchodních operací a vztahů, a to včetně 
dodavatelských řetězců v rámci Myanmaru/Barmy; 

9. vyzývá Komisi, aby účinněji využívala opatření založená na pobídkách a aby byla 
obezřetnější při monitorování a zajistila, aby nadnárodní korporace, jejichž dceřiné 
společnosti či dodavatelské řetězce sídlí v zemích, které jsou zapojeny do systému GSP
a GSP+, ať už mají nebo nemají registrované sídlo v Unii, a také v dotčených zemích 
dodržovaly své mezinárodní povinnosti, pokud jde o sociální odpovědnost podniků;
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10. vyzývá Komisi, aby pokračovala v monitorování vývoje v Myanmaru/Barmě, pokud jde
o situaci v oblasti nucené práci a jakéhokoli dalšího systematického porušování lidských 
práv, a aby reagovala na tyto jevy v souladu s platnými postupy a mechanismy, a to
i případně formou nového návrhu na odejmutí obchodních preferencí;

11. vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce 
Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, parlamentům a vládám členských států
a parlamentu a vládě Myanmaru/Barmy. 


