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Euroopan parlamentin päätöslauselma yleisten tullietuuksien palauttamisesta 
Myanmarille/Burmalle
(2012/2929(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista/Burmasta ja etenkin 
20. huhtikuuta 20121 ja 22. marraskuuta 20122 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2012 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät 
Myanmarista/Burmasta,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine 
Ashtonin ja EU:n kauppakomissaarin Karel De Guchtin 15. kesäkuuta 2012 antaman 
yhteisen julkilausuman, jossa kehotettiin palauttamaan Myanmarille/Burmalle yleiset 
tullietuudet, ja EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 6. helmikuuta 2013 
antaman julkilausuman, jossa ilmoitettiin Myanmarin ja EU:n työryhmän mahdollisesta 
perustamisesta taloudellisen yhteistyön tehostamiseksi,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen COM(2012)0524 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta 
Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta3,

– ottaa huomioon nykyisen GSP-järjestelmän soveltamista koskevan 22. heinäkuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/20084, 

– ottaa huomioon kansainvälisen työkonferenssin (ILC) 13. kesäkuuta 2012 antaman 
päätöslauselman ILOn peruskirjan 33 artiklan mukaisesti hyväksytyistä Myanmaria 
koskevista toimenpiteistä,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen hallituksen 11. heinäkuuta 2012 antamista vastuullista 
sijoittamista Burmassa koskevista raportointivaatimuksista5,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 25. syyskuuta 2012 antaman raportin 
Myanmarin/Burman ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon vuonna 1998 annetun Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksen 
työhön liittyvistä perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä ILO:n yleissopimukset yleisistä 
työntekijöitä koskevista perusnormeista: pakkotyön poistaminen (yleissopimukset nro 29 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0142.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0464.
3 EYVL L 85, 27.3.1997, s.8.
4 EUVL 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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(1930) ja 105 (1957), järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin 
(yleissopimukset nro 87 (1948) ja 98 (1949), lapsityövoiman poistaminen 
(yleissopimukset nro 138 (1973) ja 182 (1999) ja syrjimättömyys työssä (yleissopimukset 
nro 100 (1951) ja 111 (1958),

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet1 sekä 
8. joulukuuta 2009 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät2,

– ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, jotka 
ajantasaistettiin toukokuussa 2011,

– ottaa huomioon osana Global Reporting Initiative -aloitetta (GRI) vuonna 2006 julkaistun 
kestävän kehityksen raportointia koskevan ohjeiston3,

– ottaa huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "vastuullisen yritystoiminnan" paketista 
(COM(2011)0685),

– ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut komission ehdotuksesta COM(2011)0683 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta 
(avoimuusdirektiivi) ja komission ehdotuksesta COM(2011)0684 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/51/EY muuttamisesta (tilinpäätösdirektiivi),

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa4,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselmat yritysten 
yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen 
edistäminen5 sekä tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentti Thein Seinin hallitus on aloittanut kunnianhimoisen 
uudistusohjelman demokratiaan ja rauhaan siirtymiseksi Myanmarissa/Burmassa;

B. toteaa, että nämä käynnissä olevat muutokset tarjoavat merkittäviä uusia mahdollisuuksia 
                                               
1 "Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat perusperiaatteet: YK:n ihmisoikeusneuvoston 16. kesäkuuta 2011 
antamien suojelemista, kunnioittamista ja korjaamista koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien suuntaviivojen 
täytäntöönpanemiseksi
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 Kestävän kehityksen raportointia koskeva ohjeisto (G3.1), maaliskuu 2011
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 101–111.
5 Päätöslauselma 6. helmikuuta 2013, P5_TA(2013)0050).
6 Päätöslauselma 6. helmikuuta 2013, P5_TA(2013)0049.
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Euroopan unionin ja Myanmarin/Burman suhteiden parantamiseen, uudistusprosessin 
tukemiseen ja taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen;

C. toteaa, että komissio on ehdottanut yleisten tullietuuksien palauttamista 
Myanmarille/Burmalle viimeaikaisen edistyksen ja ILOn myönteisen arvion perusteella;

D. toteaa, että varovaisuuteen on aihetta, sillä Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän 
YK:n erityisraportoijan selonteon mukaan maassa on edelleen vakavia ihmisoikeuksiin 
liittyviä huolenaiheita, mukaan luettuina mielivaltaiset vangitsemiset, pakkosiirrot, 
maiden takavarikointi ja heikko oikeuslaitos;

E. toteaa, että monet liiketoiminnan alat Myanmarissa/Burmassa, kuten kaivostoiminta, 
puuteollisuus, öljy- ja kaasuala sekä padonrakennus, on kytketty suoraan vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristön tuhoutumiseen ja että samaan aikaan ne ovat 
muodostaneet armeijan tärkeimmän tulonlähteen;

F. toteaa, että on yhä suurempi vaara, että epävakaissa valtioissa ja heikosti hallituilla 
alueilla toimivat yritykset aiheuttavat tai edistävät ihmisoikeusrikkomuksia, ja siksi on 
tarpeen ryhtyä erityistoimiin tämän vaaran välttämiseksi, kuten todettiin Yhdysvaltojen 
hallituksen vastuullista sijoittamista Myanmarissa/Burmassa koskevissa 
raportointivaatimuksissa;

G. katsoo, että eurooppalaisilla yrityksillä sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla voi olla 
merkittävä asema, kun pyritään edistämään ja levittämään sosiaalisia ja työnormeja 
maailmanlaajuisesti;

H. katsoo, että kaikkia Myanmarissa/Burmassa toimivia yrityksiä olisi vaadittava 
noudattamaan ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä standardeja ja näin ollen

a) noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakisääteisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien, 
sosiaalisten ja työelämän normien ja ympäristölainsäädännön alalla,

b) osoittamaan aitoa sitoutumista työntekijöidensä ja yleisesti ottaen kansalaisten 
oikeuksiin, suojeluun ja hyvinvointiin,

c) säilyttämään järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus,

d) käsittelemään mahdolliset rikkomukset ripeästi ja tehokkaasti;

1. antaa tunnustusta presidentti Thein Seinin ja muiden burmalaishallinnon uudistajien 
kuluneen vuoden aikana toteuttamille toimille demokraattisten uudistusten 
aikaansaamiseksi ja kehottaa heitä jatkamaan prosessia pikaisesti niin, että muutoksesta 
tulee peruuttamaton;

2. kehottaa Myanmarin/Burman hallitusta vapauttamaan kaikki vangittuina edelleen olevat 
poliittiset vangit viipymättä ja ehdoitta; kehottaa hallitusta takaamaan mielipiteen- ja 
ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja jatkamaan tiivistä 
yhteistyötä ILOn ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa pakkotyön kitkemiseksi ja jotta 
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varmistetaan, että ammattijärjestöjä, rauhanomaisia mielenosoituksia ja kokoontumisia 
koskevat lait ovat kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisia;

3. korostaa, että Myanmarin/Burman hallituksen on vahvistettava yritysten sosiaalista ja 
ympäristövastuuta koskevien kansainvälisten standardien mukaiset sääntelykehykset 
yrityksille;

4. toteaa, että vastuullinen ja kestävä kauppa ja investoinnit, myös unionin kanssa, voivat 
tukea Myanmarin/Burman pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja varmistaa, että toimet 
hyödyttävät laajempia väestönosia; panee kuitenkin merkille, että tämä on tehtävä 
edistämällä rehellisyyttä ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia tiukkoja vaatimuksia 
monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen, YK:n liike-elämän ja 
ihmisoikeuksien perusperiaatteiden ja EU:n oman yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
vuosien 2011–2014 strategian mukaisesti;

5. katsoo, että tietojen julkistaminen sijoittajille ja kuluttajille on keskeinen yritysten 
yhteiskuntavastuuta lisäävä tekijä, ja sen on pohjauduttava sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin periaatteisiin, joita on helppo soveltaa ja mitata; korostaa, että tämä on myös 
tärkeää, jotta voidaan suojella eurooppalaisten investointien arvoa pitkällä aikavälillä; 
pyytää perustamaan tämän yhteistoiminnan tiukasti YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden ja integroitua raportointia koskevan periaatteen tukemiseen;

6. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin ja tilinpäätösdirektiivin käynnissä olevassa 
tarkistamisessa saavutetut edistysaskeleet, jotka koskevat yritysten yhteiskuntavastuun 
käsittelyä ja joilla tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja vastuupyrkimyksiä ja 
toisaalta yrityksille raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; kannattaa voimakkaasti 
lainsäädäntöehdotusta kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen 
(EITI) normeihin perustuvasta maakohtaisesta raportoinnista, jossa annetaan tiedot 
myynnistä ja voitoista sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan ehkäistä korruptiota ja estää 
veronkierto; panee kuitenkin merkille, että siinä vaaditaan esittämään tiedot vain 
hallituksille suoritetuista maksuista ja vain joillakin valituilla toimialoilla;

7. korostaa, että Euroopan unioni on soveltanut rajoittavia toimenpiteitä eli pakotteita 
Myanmarissa/Burmassa vuodesta 1996; vaatii keskitettyä järjestelmää, jolla 
Myanmarissa/Burmassa toimivia EU:n yrityksiä vaadittaisiin, samalla tavalla kuin 
yhdysvaltalaisia yrityksiä, ryhtymään perinpohjaiseen ja pysyvään prosessiin, jolla 
valvotaan ihmisoikeusnormien noudattamista, ja että ne ilmoittavat julkisesti ja 
säännöllisesti liiketoimistaan ja suhteistaan sekä yrityksen toimintatavoista, käytännöistä 
ja toimista ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

8. katsoo, että vuotuisiin raportointivelvollisuuksiin yritysten asianmukaisen huolellisuuden 
prosesseista pitäisi kuulua vaikutustenarvioinnit, kunnostamissuunnitelmat sekä ilmoitus 
liiketoimista ja suhteista, mukaan lukien toimitusketjut Myanmarissa/Burmassa;

9. kehottaa komissiota käyttämään kannustinperusteisia toimia tehokkaammin ja olemaan 
tarkkaavaisempi valvoessaan ja varmistaessaan, että monikansalliset yritykset, joiden 
tytäryhtiöt tai toimitusketjut sijaitsevat GSP- ja GSP+-järjestelmään kuuluvissa maissa –
riippumatta siitä, onko monikansallisten yritysten kotipaikka Euroopan unionissa vai ei –
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sekä asianomaisissa maissa, noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla;

10. kehottaa komissiota seuraamaan edelleen pakkotyöhön ja kaikkiin muihin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvää kehitystä Myanmarissa/Burmassa ja 
reagoitava kehitykseen voimassa olevien menettelyjen ja mekanismien mukaisesti ja 
ehdottamaan tarvittaessa uudestaan kauppaetuuksien peruuttamista;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Myanmarin/Burman hallitukselle ja parlamentille.


