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Euroopa Parlamendi resolutsioon Myanmari/Birma üldiste tariifsete soodustuste 
taastamise kohta
(2012/2929(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari/Birma kohta, eelkõige 20. aprilli 
2012. aasta1 ja 22. novembri 2012. aasta2 resolutsioone,

– võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta järeldusi 
Myanmari/Birma kohta,

– võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni ja ELi kaubandusvoliniku Karel De 
Guchti 15. juuni 2012. aasta ühisavaldust, milles kutsutakse üles taastama 
Myanmari/Birma üldised tariifsed soodustused, ning samuti ELi kõrge esindaja 
pressiesindaja 6. veebruari 2013. aasta avaldust võimaliku Myanmari ja ELi töörühma 
asutamise kohta, et tugevdada majanduslikku koostööd;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut COM (2012) 524, millega tunnistatakse kehtetuks 
Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/973 ajutiselt antud üldiste tariifsete 
soodustuste peatamine,

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008, millega 
kohaldatakse praegust üldist tariifsete soodustuste kava4,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Töökonverentsi poolt 13. juunil 2012 vastu võetud 
resolutsiooni, mis käsitleb ILO põhikirja artikli 33 alusel vastu võetud Myanmari suhtes 
kohaldatavaid meetmeid,

– võttes arvesse USA valitsuse poolt 11. juulil 2012. vastu võetud aruandluse nõudeid 
vastutustundliku investeerimise kohta Birmas5, 

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 25. märtsi 2012. aasta aruannet inimõiguste olukorra 
kohta Myanmaris/Birmas,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1998. aastal vastu võetud 
deklaratsiooni aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl ning ILO konventsioone, millega 
kehtestatakse üldised põhilised tööalased standardid: konventsioonid sunniviisilise töö 
kaotamise kohta (nr 29 (1930) ja nr 105 (1957)), konventsioonid ühinemisvabaduse ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0142.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0464.
3 EÜT L 85, 27.3.1997, lk 8.
4 ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-
Reqs.pdf.
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organiseerumisõiguse kaitse kohta (nr 87 (1948) ja nr 98 (1949)), konventsioonid lapsele 
sobimatu töö keelustamise kohta (nr 138 (1973) ja nr 182 (1999)) ja konventsioonid 
mittediskrimineerimise kohta töö saamisel (nr 100 (1951) ja nr 111 (1958)),

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid1 ning välisasjade nõukogu 
8. detsembri 2009. aasta järeldusi2,

– võttes arvesse OECD 2011. aasta mais ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele 
ettevõtetele,

– võttes arvesse globaalse aruandluse algatuse (Global Reporting Initiative) säästva arengu 
aruandluse suuniseid3,

– võttes arvesse ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtteid,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Pakett „Vastutustundlikud ettevõtted”” 
(COM(2011)0685),

– võttes arvesse toimuvaid läbirääkimisi komisjoni ettepaneku (COM(2011)683) üle võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2004/109/EÜ (läbipaistvuse direktiiv), ning komisjoni ettepaneku (COM(2011)684) üle 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/51/EÜ (aruandlusdirektiiv),

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes4,

– võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse, 
ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele,5 ning 
resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku 
ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta6,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et president Thein Seini juhitav valitsus on algatanud ambitsioonikad reformid 
demokraatia ja rahu saavutamiseks Myanmaris/Birmas;

B. arvestades, et toimuvad muutused loovad olulised võimalused märkimisväärselt paremate 
                                               
1 ÜRO inimõiguste nõukogu vastu võetud „Ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja heastada” 
elluviimine”, 16. juuni 2011.
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  ja 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
3 Säästva arengu aruandluse suunised (G 3), märts 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.
4 ELT C 99E, 3.4.2012, lk 101-111.
5 Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2013. aasta resolutsioon, P7_TA(2013)0050.
6 Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2013. aasta resolutsioon, P7_TA(2013)0049.
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suhete väljakujundamiseks Euroopa Liidu ja Myanmari/Birma vahel, reformiprotsessi 
toetamiseks ning majandusliku, poliitilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks;

C. arvestades, et Euroopa Komisjon, võttes arvesse seniseid edusamme ja ILO positiivset 
hinnangut, on otsustanud taastada Myanmari/Birma üldised tariifsed soodustused;

D. arvestades, et ettevaatuseks on põhjust, sest ÜRO Myanmari inimõiguste eriraportööri 
aruande kohaselt on riigis endiselt tõsiseid inimõiguste rikkumisi, sealhulgas omavoliliselt 
kinnipidamine, sunniviisiline ümberasustamine, maa konfiskeerimine ja nõrk 
kohtusüsteem; 

E. arvestades, et minevikus olid Myanmari/Birma paljud majandussektorid, nagu 
kaevandussektor, puidutööstus, nafta- ja gaasitööstus ning tammiehitus otseselt seotud 
tõsiste inimõiguste rikkumisega ja keskkonna hävitamisega, ning need majandussektorid 
on olnud samal ajal sõjaväe jaoks peamine valitsussektori tuluallikas;

F. arvestades, et on üha suurem oht, et sellistes nõrkades riikides ja nõrga valitsusega 
piirkondades nagu Myanmar/Birma tegutsevad ettevõtted põhjustavad või soodustavad 
inimõiguste rikkumisi, mistõttu on vaja võtta erimeetmeid sellise ohu vältimiseks, nagu on 
märgitud USA valitsuse aruandluse nõuetes vastutustundliku investeerimise kohta 
Myanmaris/Birmas; 

G. arvestades, et Euroopa ettevõtetel ning nende tütarettevõtetel ja alltöövõtjatel võib olla 
oluline roll sotsiaalsete ja töönormide edendamisel ning levitamisel kogu maailmas; 

H. arvestades, et kõigilt Myanmaris/Birmas tegutsevatelt ettevõtetelt tuleks nõuda 
rahvusvaheliste inimõiguste alaste normide täitmist ja seega peaksid ettevõtted tegema 
järgmist:

a) täitma oma riiklikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi inimõiguste, sotsiaalsete ja 
töönormide ning keskkonnaeeskirjade valdkonnas; 

b) näitama tõelist pühendumust oma töötajate ja üldiselt kodanike õigustele, kaitsele ja 
heaolule; 

c) säilitama ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse;

d) käsitama võimalikke rikkumisi kiiresti ja tõhusalt;

1. tunnustab president Thein Seini ja teiste Birma režiimi reformijate samme demokraatlike 
reformide elluviimisel eelmisel aastal ning ergutab neid seda kiireloomulist protsessi 
jätkama, et muutused oleksid pöördumatud;

2. kutsub Myanmari/Birma valitsust üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik 
poliitilised vangid; kutsub lisaks valitsust üles tagama mõtte-ja sõnavabadust, kogunemis-
ja ühinemisvabadust ning jätkama tihedat koostööd ILO ja teiste sarnaste 
organisatsioonidega sunniviisilise töö vastu võitlemiseks, ning samuti tagama selle, et 
ametiühinguid ja rahumeelseid meeleavaldusi ning kogunemisvabadust käsitlevad 
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seadused on kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega;

3. rõhutab, et Myanmari/Birma valitsus peab looma ettevõtete jaoks nende sotsiaalset ja 
keskkonnaalast vastutust reguleeriva raamistiku, mis vastab rahvusvahelistele normidele;

4. märgib, et vastutustundlik ja säästev kaubandus ja investeeringud, sealhulgas koos 
Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidust tehtavad investeeringud, võivad toetada 
Myanmari/Birma jõupingutusi võitluses vaesusega, ja tagada, et need meetmed toovad 
kasu laiemale elanikkonnale; märgib siiski, et seda tuleb teha terviklikkuse ja ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alaste kõige kõrgemate normide edendamise abil, nagu on sedastatud 
OECD rahvusvaheliste ettevõtete suunistes, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetes ning ELi ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegias 2011–2014;

5. on seisukohal, et teabe avalikustamine investoritele ja tarbijatele on ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse peamiseks edasiviivaks jõuks ja see peab rajanema koheselt kohaldatavatel ja 
mõõdetavatel sotsiaalsetel ja keskkonnaalastel põhimõtetel; rõhutab, et see on tähtis ka 
Euroopa investeeringute väärtuse pikaajaliseks kaitseks; nõuab, et kõnealune dialoog 
põhineks kindlalt ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtete ja integreeritud 
aruandluse põhimõtte toetamisel;

6. märgib, et läbipaistvusdirektiivi ja raamatupidamisdirektiivi käimasoleva reformimisega 
tehti ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimusega tegelemisel edusamme, püüdes 
tasakaalustada läbipaistvuse ja ettevõtte vastutusega seotud õigustatud nõudeid ja ettevõtte 
aruandluskoormust; avaldab tugevat toetust seadusandliku ettepaneku tegemisele riikide 
kaupa aruandluse kohta, mis põhineb mäetööstuse läbipaistvuse algatuse standarditel, ning 
müügi ja tulu, aga ka maksude ja sissetuleku aruandlusel, et vältida korruptsiooni ja 
maksudest kõrvalehoidmist; märgib siiski, et see nõuab mõnes valitud majandussektoris 
tehtavate maksete avalikustamist valitsusele;

7. rõhutab seepärast vajadust võtta erimeetmeid Myanmari/Birma suhtes, kellele Euroopa 
Liit rakendab piiravaid meetmeid või sanktsioone alates 1996. aastast; nõuab 
tsentraliseeritud mehhanismi loomist, mille raames nõutakse Myanmaris/Birmas 
tegutsevatelt Euroopa Liidu ettevõtetelt juba Ameerika Ühendriikide ettevõtetele 
kohustuslikuks tehtud põhjalikku ja pidevat inimõiguste järgimise hindamist ning 
äritehingute ja -suhete ning ettevõtte poliitika, tavade ja tegevuse korrapärast 
avalikustamist, et kaitsta ja edendada inimõigusi;

8. on seisukohal, et iga-aastase ettevõtete hoolsuskohustuse hindamise aruandlusnõuded 
peaksid hõlmama mõju hindamist, heastamiskavasid ning äritehingute ja -tavade, 
sealhulgas Myanmari/Birma siseste tarneahelate avalikustamist; 

9. kutsub komisjoni üles kasutama tulemuslikumalt algatuspõhiseid meetmeid, viima läbi 
hoolikamat järelevalvet ja tagama, et rahvusvahelised korporatsioonid, kelle 
tütarettevõtted või tarneahelad asuvad üldises soodustuste süsteemis või säästvat arengut 
ja head valitsemistava stimuleerivas erikorras osalevates riikides, järgiksid sõltumata 
sellest, kas nende registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus või mitte, oma rahvusvahelisi 
kohustusi seoses ettevõtja sotsiaalse vastutusega;
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10. kutsub komisjoni üles jätkuvalt jälgima hoolikalt kõiki arenguid, mis leiavad 
Myanmaris/Birmas aset seoses sunniviisilise tööga ja muude tõsiste ja süstemaatiliste 
inimõiguste rikkumisega, ning reageerima neile kehtivate menetluste ja vahendite abil, 
mis hõlmavad vajaduse korral uuesti ettepanekute tegemist kaubandussoodustuste 
tühistamiseks;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele ning Myanmari/Birma valitsusele ja parlamendile.


