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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης 
της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
(2012/2929(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ/Βιρμανία, και ειδικότερα 
εκείνα της 20ής Απριλίου 20121  και της 22ης Νοεμβρίου 20122,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ 
σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία, της 23ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης, Catherine 
Ashton, και του Επιτρόπου Εμπορίου Karel De Gucht της 15ης Ιουνίου 2012, στην οποία 
ζητούν την αποκατάσταση της πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της 
Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ της 6ης Φεβρουαρίου 2013, στην οποία ανακοινώνει την 
ενδεχόμενη σύσταση επιχειρησιακής ομάδας για τη Μιανμάρ/Βιρμανία με στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής COM (2012) 524 για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 552/973 που αναστέλλει τη συμμετοχή της Ένωσης της Μιανμάρ στο σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/20084  του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2008, για την εφαρμογή του τρέχοντος ΣΓΠ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα «για τα μέτρα τα σχετικά με το θέμα της Μιανμάρ, που 
εγκρίθηκαν δυνάμει του άρθρου 33 του καταστατικού της ΔΟΕ», που ενέκρινε η Διεθνής 
Συνδιάσκεψη Εργασίας στις 13 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με 
υπεύθυνες επενδύσεις στη Βιρμανία, της 11ης Ιουλίου 2012,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία στις 25 Σεπτεμβρίου 20125,,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0142

2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0464

3 ΕΕ L 85, 27.3.1997, p.8.

4 ΕΕ  L 211, 6.8.2008, p.1
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία που ψηφίστηκε το 1998 και τις συμφωνίες της 
ΔΟΕ για τα βασικά πρότυπα εργασίας όσον αφορά: την κατάργηση της καταναγκαστικής 
εργασίας (αριθ.29(1930) και 105 (1957))· την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης (αριθ. 87 (1948) και 98 (1949))· την κατάργηση 
της παιδικής εργασίας (αριθ.138(1973) και 182 (1999))· και την κατάργηση των 
διακρίσεων στην απασχόληση (αριθ. 100 (1951) και 111 (1958)),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα1

δικαιώματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης 
Δεκεμβρίου 20092,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2011,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Global Reporting Initiative), και τις κατευθυντήριες γραμμές της για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainability Reporting 
Guidelines)3,

– έχοντας υπόψη τις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις (UNPRI),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο « Δέσμη ‘Υπεύθυνες 
Επιχειρήσεις’» (COM(2011)0685),

– έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
COM(2011)683 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
τροποποιεί την οδηγία 2004/109/ΕΚ (‘οδηγία περί διαφάνειας’) και την πρόταση της 
Επιτροπής COM(2011)684 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/51/ΕΚ (‘οδηγία περί λογοδοσίας’),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες4,,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη5, καθώς και για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά 

                                               
1

"Κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Εφαρμογή του πλαισίου "προστασία, σεβασμός και
αποκατάσταση" των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Ιουνίου 2011, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ  
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
Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα  (G3.1), Μάρτιος 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 ΕΕ C 99E , 3.4.2012, σ. 101–111

5 Ψήφισμα του ΕΚ  της 6ης Φεβρουαρίου 2013, P7_TA(2013)0050
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και βιώσιμη ανάπτυξη1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Thein Sein ανέλαβε φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς τη δημοκρατία και την ειρήνη στη Μιανμάρ/Βιρμανία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες αυτές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν σημαντικές 
δυνατότητες για να αναπτυχθούν βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Μιανμάρ/Βιρμανίας, καθότι συμβάλλουν στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και 
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αποκατάσταση της 
πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή πρόοδο και την θετική αξιολόγηση από 
την ΔΟΕ·

Δ. εκτιμώντας ότι χρειάζεται προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 
Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βιρμανία/Μιανμάρ, 
παραμένουν σοβαρές ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά αυθαίρετες κρατήσεις, εκτοπίσεις πληθυσμού, κατάσχεση γαιών και το 
ασθενές δικαστικό σύστημα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν πολλοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία, όπως τα ορυχεία, η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η 
κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και καταστροφή του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα αποτέλεσαν τη βασική 
πηγή δημοσίων εσόδων της στρατιωτικής κυβέρνησης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ασταθή κράτη και 
ζώνες ασθενούς διακυβέρνησης, όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία, αντιμετωπίζουν αυξημένο 
κίνδυνο να προκαλούν ή να συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ότι για το λόγο αυτό χρειάζονται ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, 
όπως έχει αναγνωριστεί στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
σχετικά με υπεύθυνες επενδύσεις στη Μιανμάρ/Βιρμανία· 

Ζ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις και οι 
υπεργολάβοι τους μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην προώθηση και διάδοση 
κοινωνικών και εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο· 

Η. εκτιμώντας ότι από κάθε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία πρέπει να απαιτείται να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά το σεβασμό των διεθνών προτύπων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως 
εκ τούτου:

α) να συμμορφώνεται προς τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των 
                                               
1 Ψήφισμα του ΕΚ της 6ης Φεβρουαρίου 2013, P7_TA(2013)0049
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων και των 
περιβαλλοντικών κανόνων, 

β) να επιδεικνύει πραγματική δέσμευση όσον αφορά τα δικαιώματα, την προστασία και 
την ευημερία των εργαζομένων τους και των πολιτών γενικά, 

γ) να στηρίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης,

δ) να αντιμετωπίζει τις ενδεχόμενες παραβιάσεις άμεσα και αποτελεσματικά·

1. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβαν ο Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι μεταρρυθμιστές του 
βιρμανικού καθεστώτος για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων το τελευταίο 
έτος και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε οι 
αλλαγές να γίνουν αμετάκλητες·

2. καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να προβεί χωρίς αναβολή στην άνευ όρων 
απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων· καλεί περαιτέρω την 
κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και να συνεχίσει να συνεργάζεται 
στενά με οργανώσεις όπως η ΔΟΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί η καταναγκαστική εργασία 
και να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των νόμων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
ειρηνικές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα είναι σύμφωνή με τα διεθνή πρότυπα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. τονίζει την ανάγκη να θεσπίσει η κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας κανονιστικό 
πλαίσιο για τις εταιρείες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την εταιρική 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη·

4. αντιλαμβάνεται ότι οι βιώσιμες και υπεύθυνες εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις -
μεταξύ άλλων και με την Ένωση - μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας να καταπολεμήσει την φτώχεια και να επιτρέψει σε ευρύτερα 
στρώματα του πληθυσμού να επωφεληθούν από τα μέτρα αυτά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχτεί προωθώντας την πρακτική των υψηλότερων 
προδιαγραφών ακεραιότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως καθορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
στην στρατηγική της ίδιας της ΕΕ για το 2011-2014 σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη (ΕΚΕ)·

5. θεωρεί ότι η πρακτική της γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και τους καταναλωτές 
αποτελεί κινητήρια δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές αρχές που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και να εκτιμηθούν· 
υπογραμμίζει τη σημασία της πτυχής αυτής υπό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης αξίας 
των ευρωπαϊκών επενδύσεων· ζητεί να βασίζεται σταθερά η εν λόγω συνεργασία στις 
αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις καθώς και στην αρχή των ενοποιημένων 
απολογισμών (IR)·
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6. επισημαίνει την πρόοδο στην τρέχουσα μεταρρύθμιση της οδηγίας περί διαφάνειας και 
της οδηγίας περί λογοδοσίας όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της ΕΚΕ, στο 
πλαίσιο της οποίας αναζητείται ισορροπία μεταξύ αφενός της νόμιμης απαίτησης για 
διαφάνεια και ευθύνη και αφετέρου της υποχρέωσης των εταιριών να δημοσιοποιούν 
στοιχεία· υποστηρίζει ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα με βάση τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών 
Βιομηχανιών (EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα κέρδη καθώς και τους φόρους και 
τα έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της διαφθοράς και την πρόληψη της 
φοροαποφυγής· επισημαίνει εντούτοις ότι απαιτεί μόνο την γνωστοποίηση πληρωμών σε 
κυβερνήσεις, και μόνο σε επιλεγμένο αριθμό οικονομικών τομέων·

7. τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για την Μιανμάρ/Βιρμανία, 
όπου ειδικά περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις της Ένωσης έχουν επιβληθεί από το 1996· 
ζητεί τη θέσπιση ενός κεντρικού μηχανισμού, στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία, κατά το  
παράδειγμα της υποχρέωσης που ήδη υφίσταται για τις επιχειρήσεις στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, θα είναι υποχρεωμένες να επιδεικνύουν ενδελεχώς και πάντοτε 
τη δέουσα επιμέλεια ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
κοινοποιούν τακτικά τις επιχειρηματικέ τους δραστηριότητες και σχέσεις καθώς και τις 
εταιρικές τους πολιτικές, πρακτικές και δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό την 
προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8. είναι της άποψης ότι οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή ετησίων εκθέσεων σχετικά 
με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου, σχέδια αποκατάστασης και τη γνωστοποίηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αλυσίδων 
εφοδιασμού εντός της Μιανμάρ/Βιρμανίας· 

9. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο μέτρα που 
βασίζονται στην παροχή κινήτρων και να επαγρυπνεί περισσότερο, έτσι ώστε να 
παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι υπερεθνικές εταιρείες των οποίων οι θυγατρικές 
ή οι εταιρείες εφοδιασμού είναι εγκατεστημένες σε χώρες που συμμετέχουν στον 
κανονισμό ΣΓΠ και ΣΓΠ+, είτε έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είτε όχι, καθώς και στις ενδιαφερόμενες χώρες, συμμορφώνονται προς τις διεθνείς 
τους υποχρεώσεις όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μιανμάρ/Βιρμανία 
όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία και οιεσδήποτε άλλες σοβαρές και 
συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να αντιδρά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες και μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου, εν ανάγκη, με την 
υποβολή νέων προτάσεων για την απόσυρση εμπορικών προτιμήσεων·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και 
την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ/Βιρμανίας.
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