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Europa-Parlamentets beslutning om genindførelse af Myanmar/Burmas adgang til 
generelle toldpræferencer
(2012/2929(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, særlig beslutningerne af 
20. april 20121 og af 22. november 20122;

– der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. april 2012 om Burma/Myanmar;

– der henviser til fælles erklæring af 15. juni 2012 fra EU's højtstående repræsentant, 
Catherine Ashton, og EU's handelskommissær, Karel De Gucht, af 15. juni 2012, der slår 
til lyd for genindførelse af handelspræferencerne for Myanmar/Burma, samt til erklæring 
af 6. februar 2013 fra EU's højtstående repræsentants talsmand om den mulige oprettelse 
af en Myanmar-EU-task force med henblik på at styrke det økonomiske samarbejde;

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/973 om midlertidig tilbagetrækning af 
Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (COM(2012)0524); 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 20084 om anvendelse af 
den nuværende GSP-ordning;

– der henviser til Den Internationale Arbejdskonferences resolution af 13. juni 2012 om 
foranstaltninger vedrørende Myanmar vedtaget i henhold til artikel 33 i ILO's statut; 

– der henviser til den amerikanske regerings "Reporting Requirements on Responsible 
Investment in Burma" af 11. juli 20125; 

– der henviser til rapport af 25. september 2012 fra FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Myanmar/Burma,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, som blev vedtaget i 1998, og 
til ILO-konventionerne om universelle grundlæggende arbejdsnormer med hensyn til: 
afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 29 (1930) og 105 (1957)), foreningsfrihed og retten til at 
føre kollektive forhandlinger (nr. 87 (1948) og 98 (1949)), afskaffelse af børnearbejde (nr. 
138 (1973) og 182 (1999)) og ligebehandling i beskæftigelsen (nr. 100 (1951) og 111 
(1958));

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0142.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0464.
3 OJ L 85, 27.3.1997, p.8.

4 EUT L 211 af 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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– der henviser til FN's vejledende principper om virksomheder og menneskerettigheder og 
til Udenrigsrådets konklusioner af 8. december 2009;

– der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ajourført i maj 
2011;

– der henviser til Global Reporting-initiativet og dets retningslinjer for rapportering om 
bæredygtighed1,

– der henviser til FN's principper for ansvarlige investeringer;

– der henviser til Kommissionens meddelelse om pakken for "ansvarlige virksomheder" 
(COM(2011)0685);

– der henviser til de igangværende forhandlinger om Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF 
("gennemsigtighedsdirektivet") (COM(2011)0683) og til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/51/EF 
("regnskabsdirektivet") (COM(2011)0684); 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i 
internationale handelsaftaler2;

– der henviser til sine beslutninger af 6. februar 2013 om virksomheders sociale ansvar: 
fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning3 samt om 
virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt 
bæredygtig vækst4;

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4;

A. der henviser til, at præsident Thein Seins regering har iværksat et ambitiøst 
reformprogram, der skal bane vej for demokrati og fred i Myanmar/Burma;

B. der henviser til, at disse igangværende forandringer skaber betydelige muligheder for at 
udvikle stærkt forbedrede forbindelser mellem Den Europæiske Union og 
Myanmar/Burma, for at bistå reformprocessen og bidrage til den økonomiske, politiske og 
sociale udvikling; 

C. der henviser til, at Europa-Kommissionen har foreslået, at Myanmar/Burmas adgang til 
generelle toldpræferencer genindføres på baggrund af de nuværende fremskridt og efter en 
positiv vurdering fra ILO; 

                                               
1 Sustainability Reporting Guidelines (G3.1), marts 2011. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
2 EUT C 99E af 3.4.2012, s. 101-111.
3 Beslutning af 6. februar 2013 (P7_TA-PROV(2013)0050).
4 Beslutning af 6. februar 2013 (P7_TA-PROV(2013)0049).
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D. der henviser til, at det er nødvendigt med forsigtighed, da der ifølge rapporten fra FN's 
særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar fortsat består alvorlige 
bekymringer med hensyn til menneskerettighederne, bl.a. vilkårlige tilbageholdelser, 
tvangsforflytninger, beslaglæggelse af jord og et svagt retsvæsen; 

E. der henviser til, at mange økonomiske sektorer i Burma/Myanmar såsom minedrift, 
tømmer-, olie- og gasindustri samt dæmningsbyggeri tidligere har været direkte forbundet 
med alvorlige menneskerettighedskrænkelser og miljømæssige ødelæggelser, samtidig 
med at de udgjorde militærets største kilde til offentlige indtægter;

F. der henviser til, at selskaber, der opererer i skrøbelige stater og områder med en svag 
regering som Myanmar/Burma, risikerer at forårsage eller bidrage til 
menneskerettighedskrænkelser, hvorfor der er behov for særforanstaltninger for at undgå 
denne risiko, som det påpeges i den amerikanske regerings "Reporting requirements on 
responsible investment in Myanmar/Burma"; 

G. der henviser til, at europæiske selskaber såvel som deres eventuelle datterselskaber og 
underentreprenører kan spille en nøglerolle for fremme og udbredelse af sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder i hele verden; 

H. der henviser til, at det af alle virksomheder, der opererer i Myanmar/Burma, bør kræves, 
at de overholder deres forpligtelser til at respektere internationale standarder vedrørende 
menneskerettigheder og således: 

a) overholder deres nationale og internationale retlige forpligtelser inden for 
menneskerettigheder, sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder og 
miljøbestemmelser, 

b) udviser et ægte engagement i de rettigheder samt den beskyttelse og velfærd, der 
tilkommer deres arbejdsstyrke og borgerne generelt, 

c) værner om foreningsfrihed og ret til kollektive overenskomstforhandlinger, 

d) hurtigt og effektivt tager sig af eventuelle krænkelser;

1. anerkender de skridt, som præsident Thein Sein og andre reformatorer i det burmesiske 
styre har taget for at gennemføre demokratiske reformer i det forløbne år, og opfordrer 
dem til uden tøven at fortsætte denne proces, således at ændringen bliver irreversibel;

2. opfordrer Myanmar/Burmas regering til at frigive alle tilbageværende politiske fanger 
omgående og betingelsesløst;  opfordrer desuden regeringen til at sikre respekt for 
menings- og ytrings- samt forsamlings- og foreningsfriheden og til at fortsætte det tætte 
samarbejde med organisationer som ILO for at få udryddet tvangsarbejde og sikre, at 
lovene om arbejdstagerorganisationer og fredelige demonstrationer og forsamlinger 
gennemføres i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder;

3. understreger, at Myanmar/Burmas regering bør udarbejde en lovramme for virksomheder, 
der er på linje med internationale standarder om virksomhedernes sociale og 
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miljømæssige ansvar;

4. anerkender, at en ansvarlig og bæredygtig handel og investering - herunder sammen med 
og fra Unionen - kan støtte Myanmar/Burmas indsats for at bekæmpe fattigdom og for at 
sikre, at bestræbelserne gavner de bredere lag i befolkningen; bemærker imidlertid, at 
dette bør ske ved at fremme anvendelsen af de højeste standarder for integritet og 
virksomhedernes sociale ansvar, således som de fremgår af OECD's retningslinjer for
multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder og EU's egen strategi (2011-2014) for virksomhedernes sociale 
ansvar (VSA);

5. bemærker, at åbenhed over for investorer og forbrugere er en vigtig drivkraft for VSA og 
skal være baseret på letanvendelige og målbare sociale og miljømæssige principper; 
understreger, at dette også er vigtigt for at kunne sikre europæiske investeringer en 
langsigtet værdi; opfordrer til, at dette engagement baseres solidt på støtte til FN-
principperne om ansvarlig investering og princippet om integreret rapportering;

6. bemærker de positive skridt, der i den igangværende reform af direktivet om 
gennemsigtighedskrav og af regnskabsdirektivet gøres i forbindelse med VSA, da der 
tilstræbes en balance mellem på den ene side det legitime ønske om gennemsigtighed og 
ansvarlighed og på den anden virksomhedernes rapporteringsbyrde; støtter kraftigt 
forslaget til retsakt om rapporteringskrav for det enkelte land baseret på standarderne i 
initiativet til fremme af åbenhed inden for udvindingsindustrien (EITI) og rapportering om 
salg og fortjenester samt om skatter/afgifter og indtægter med henblik på at bremse 
korruption og forhindre skatteunddragelse; bemærker imidlertid, at det kun stiller krav om 
åbenhed om betalinger til myndighederne og kun inden for et begrænset antal sektorer;

7. understreger derfor, at der er behov for særforanstaltninger for Myanmar/Burma, som har 
været pålagt særlige restriktive foranstaltninger eller sanktioner fra Unionens side siden 
1996;  slår til lyd for en central mekanisme, som - på linje med de krav, der allerede 
gælder for virksomheder i USA - skal stille krav til europæiske virksomheder, der driver 
forretning i Myanmar/Burma, om løbende at føre grundig kontrol med, at der udvises den 
nødvendige omhu i forbindelse med menneskerettighederne, og om regelmæssigt at give 
offentligheden indsigt i deres transaktioner og forbindelser samt i deres virksomheds 
politik, praksis og foranstaltninger til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne;

8. mener, at kravene om årlig rapportering om kontrollen med virksomhedernes nødvendige 
omhu med menneskerettighederne bør omfatte indvirkningsvurderinger, planer for 
forbedringer og oplysninger om virksomhedernes transaktioner og forbindelser, herunder 
forsyningskæder inden for Myanmar/Burma; 

9. opfordrer Kommissionen til at benytte incitamentbaserede foranstaltninger mere effektivt 
og til at være mere omhyggelig med overvågningen og sikringen af, at transnationale 
selskaber, der har datterselskaber eller forsyningskæder i andre lande, der deltager i GSP 
og GSP+ - uanset om de har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen eller ej -  såvel 
som de berørte lande opfylder deres internationale forpligtelser med hensyn til 
virksomhedernes sociale ansvar;
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10. opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge udviklingen i Myanmar/Burma med 
hensyn til tvangsarbejde og enhver anden alvorlig og systematisk krænkelse af 
menneskerettighederne og til at reagere herpå i overensstemmelse med de gældende 
procedurer og mekanismer, herunder om nødvendigt med nye forslag om tilbagetrækning 
af handelspræferencer;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter 
og regeringer og Myanmar/Burmas parlament og regering.


