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Az Európai Parlament állásfoglalása az általános tarifális preferenciák Mianmar/Burma 
számára történő visszaállításáról
(2012/2929(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Mianmarról/Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. 
április 20-i1 és a 2012. november 22-i2 állásfoglalására,

– tekintettel az uniós Külügyek Tanácsa Mianmarról/Burmáról szóló, 2012. április 23-i 
következtetéseire,

– tekintettel Catherine Ashton, az EU főképviselője és Karel De Gucht, az EU kereskedelmi 
biztosa 2012. június 15-i közös nyilatkozatára, amelyben az általános tarifális preferenciák 
Mianmar/Burma számára történő visszaállítását kérték, valamint az EU főképviselője 
szóvivőjének 2013. február 6-i nyilatkozatára, amelyben bejelenti egy Mianmar és EU 
közötti, a gazdasági együttműködés erősítését szolgáló munkacsoport lehetséges 
felállítását,

– tekintettel a Mianmartól/Burmától az általános tarifális preferenciák ideiglenes 
megvonásáról szóló 552/97/EK tanácsi rendelet3 hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM (2012)0524),

– tekintettel a jelenlegi GSP-rendszert alkalmazó, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi 
rendeletre4,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Konferenciának az ILO alapokmánya 33. cikkének 
értelmében Mianmarral kapcsolatban elfogadott intézkedésekről szóló, 2012. június 13-i 
állásfoglalására,

– tekintettel a felelősségteljes burmai beruházásokról szóló, az Egyesült Államok 
kormányához intézendő jelentésre vonatkozó 2012. július 11-i követelményekre5, 

– tekintettel az ENSZ különmegbízottjának a mianmari/burmai emberi jogi helyzetről szóló, 
2012. szeptember 25-i jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó 
alapelvekről és alapvető jogokról szóló, 1998-ban elfogadott nyilatkozatára, valamint a 
kényszermunka megszüntetésére (29. (1930) és 105. (1957)), az egyesülési szabadság és a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0142

2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0464

3 HL L 85., 1997.3.27., 8. o.

4 HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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kollektív szerződés jogára (87. (1948) és 98. (1949)), a gyermekmunka megszüntetésére 
(138. (1973) és 182. (1999)) és a foglalkoztatásban történő megkülönböztetésmentességre 
(100. (1951) és 111. (1958)) vonatkozóan egyetemes alapvető munkaügyi normákat előíró 
ILO-egyezményekre,

– tekintettel az üzleti vállalkozásokra és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-
alapelvekre1 és a Külügyek Tanácsának 2009. december 8-i következtetéseire2,

– tekintettel az OECD multinacionális vállalkozások számára szóló, 2011 májusában 
frissített iránymutatásaira,

– tekintettel a globális jelentési kezdeményezésre és annak fenntarthatósági jelentési 
iránymutatásaira3,

– tekintettel az ENSZ felelős beruházásokra vonatkozó elveire (UNPRI),

– tekintettel a „Felelősségteljes vállalkozások csomag” című bizottsági közleményre 
(COM(2011)0685),

– tekintettel a 2004/109/EK irányelv (átláthatósági irányelv) módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2011)0683) és a 
2003/51/EK bizottsági irányelv (számviteli irányelv) módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2011)0684) jelenleg 
zajló tárgyalásokra,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba foglalt vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, 2010. november 25-i állásfoglalására4,

– tekintettel a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, 
valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út” című 2013. február 6-i 
állásfoglalására5, továbbá a „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, 
átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés” című 
állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel Thein Szein elnök kormánya nagyratörő reformprogramba fogott a 
mianmari/burmai demokrácia és béke érdekében;

                                               
1

"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework", 2011. 
június 16., az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jóváhagyásával
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 és 

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

3
Sustainability Reporting Guidelines (G3.1), 2011. március 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 HL C 99E., 2012.4.3., 101–111. o. 
5 Az EP 2013. február 6-i állásfoglalása, P5_TA(2013)0050.
6 Az EP 2013. február 6-i állásfoglalása, P5_TA(2013)0049.
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B. mivel ezek a folyamatban lévő változások jelentős lehetőségeket teremtenek az Európai 
Unió és Mianmar/Burma közötti jobb kapcsolatok kialakításához a reformfolyamat 
támogatásához, a gazdasági, politikai és társadalmi fejlődéshez való hozzájáruláshoz;

C. mivel az Európai Bizottság az általános tarifális preferenciák Mianmar/Burma számára 
történő visszaállítását javasolja tekintettel a jelenlegi előrelépésekre és az ILO kedvező 
értékelését követően;

D. mivel óvatosságra van szükség, szem előtt tartva, hogy az ENSZ burmai/mianmari emberi 
jogi különmegbízottjának jelentése szerint továbbra is súlyos emberi jogi problémák 
állnak fenn, ideértve az önkényes fogva tartást, a lakóhely elhagyására való kényszerítést, 
a földkisajátítást és a gyenge igazságszolgáltatási rendszert;

E. mivel a múltban Mianmarban/Burmában a gazdaság több ágazata, mint például a 
bányászat, a fakitermelés, az olaj-, a gázágazat és a gátépítés közvetlenül összefüggött az 
emberi jogok súlyos megsértésének eseteivel és a környezetpusztítással, ugyanakkor ezek 
jelentették a katonai kormány legfőbb bevételi forrását;

F. mivel a Mianmarhoz/Burmához hasonló törékeny államokban és erőtlenül irányított 
övezetekben működő vállalatok esetében nagyobb a veszélye annak, hogy megsértik az 
emberi jogokat, illetve hozzájárulnak a jogsértésekhez, ezért a kockázatok elkerülése 
érdekében külön intézkedésekre van szükség, amit a felelősségteljes burmai 
beruházásokról szóló, az Egyesült Államok kormányához intézendő jelentésre vonatkozó 
követelményekben is elismernek;

G. mivel az európai vállalatok és leányvállalataik, valamint alvállalkozóik központi szerepet 
játszhatnak a szociális és munkaügyi normák világszerte történő előmozdításában és 
terjesztésében; 

H. mivel bármely Mianmarban/Burmában működő vállalattól meg kell követelni az emberi 
jogokkal kapcsolatos nemzetközi normák tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettségeinek teljesítését, ennek megfelelően azt, hogy: 

a) teljesítse nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségeit az emberi jogok, a szociális és 
munkaügyi normák és a környezetvédelmi szabályok terén, 

b) őszintén kötelezze el magát munkavállalói és tágabb értelemben az állampolgárok 
jogai, védelme és jólléte mellett, 

c) tartsa tiszteletben az egyesülés szabadságát és a kollektív tárgyaláshoz való jogot,

d) a jogsértéseket gyorsan és hatékonyan vizsgálja ki;

1. elismeri Thein Szein elnök és a burmai rendszer más reformereinek intézkedéseit, 
amelyek célja az elmúlt évek demokratikus reformjainak végrehajtása volt, és bátorítja 
őket a folyamat mielőbbi folytatására, hogy a változást ne lehessen visszafordítani;

2. felhívja a mianmari/burmai kormányt, hogy késedelem és feltételek nélkül valamennyi 
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még fogva tartott politikai foglyot bocsássa szabadon; felszólítja továbbá a kormányt, 
hogy biztosítsa a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadságot, 
folytassa a szoros együttműködést az olyan szervezetekkel, mint az ILO annak érdekében, 
hogy felszámolja a kényszermunkát, és hogy biztosítsa, hogy a munkaügyi szervezetekre, 
valamint a békés felvonulásokra és gyűlésekre vonatkozó jogszabályok végrehajtása 
megfeleljen a nemzetközi emberi jogi normáknak;

3. hangsúlyozza, hogy a mianmari/burmai kormánynak a vállalatokra vonatkozó olyan 
szabályozó keretet kell kidolgoznia, amely összhangban áll a vállalkozások társadalmi és 
környezeti felelősségvállalásának nemzetközi szabályaival;

4. elismeri, hogy a felelős és fenntartható kereskedelem és beruházás – többek között az 
Európai Unióval való kereskedelem, illetve az Európai Unióból származó beruházás –
segítheti Mianmar/Burma a szegénység leküzdése és annak biztosítása érdekében tett 
erőfeszítéseit, hogy az intézkedések a lakosság minél szélesebb rétegeinek javát 
szolgálják; hozzáteszi azonban, hogy mindezt az integritás és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás legmagasabb szintű normái alkalmazásának elősegítésével kell 
megvalósítani az OECD multinacionális vállalkozások számára szóló iránymutatásaival, 
az üzleti vállalkozásokra és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekkel és az 
EU saját, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló, 2011–2014-es stratégiájával 
összhangban;

5. úgy véli, hogy a beruházók és a fogyasztók tájékoztatása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kulcsfontosságú mozgatórugója, amelyet könnyen alkalmazható és 
mérhető szociális és környezetvédelmi elvekre kell alapozni; hangsúlyozza, hogy mindez 
az európai beruházások hosszú távú értékének védelme érdekében is fontos; kéri, hogy e 
törekvés alapja egyértelműen a felelősségteljes befektetésre vonatkozó ENSZ-elvek és az 
integrált beszámolás elvének támogatása legyen;

6. tudomásul veszi az átláthatósági irányelv és a számviteli irányelv jelenlegi reformja 
kapcsán a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyében tett előrelépést, amely reform 
során egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság és felelősségvállalás iránti jogos igény, 
illetve a vállalatok jelentéstételi kötelezettsége között; határozottan támogatja a 
nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésen (EITI) alapuló 
országonkénti jelentésre irányuló jogalkotási javaslatot, amely a korrupció visszaszorítása 
és az adókikerülés megelőzése érdekében beszámolási kötelezettséget ír elő az eladások és 
a nyereségek, valamint az adók és a bevételek tekintetében; megállapítja ugyanakkor, 
hogy a javaslat szerint csak a kormányok számára és csak néhány kiválasztott gazdasági 
szektorban eszközölt kifizetésekről kell beszámolni;

7. hangsúlyozza ezért, hogy Mianmar/Burma esetében, ahol 1996 óta érvényben vannak az 
Unió speciális korlátozó intézkedései és szankciói, egyedi intézkedésekre van szükség; 
olyan központosított mechanizmus alkalmazását kéri, amelynek révén a 
Mianmarban/Burmában üzleti tevékenységet folytató európai vállalatokat – hasonlóan az 
egyesült államokbeli vállalatokra háruló kötelezettséghez – arra kötelezik, hogy az emberi 
jogok terén a kellő gondosságot szolgáló alapos és állandó folyamatot indítsanak el, 
továbbá az emberi jogok védelmének és elősegítésének érdekében rendszeresen hozzák 
nyilvánosságra üzleti műveleteiket és kapcsolataikat, valamint vállalati politikáikat, 
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gyakorlataikat és tevékenységeiket;

8. úgy véli, hogy a kellő gondosságot szolgáló vállalati folyamatokról szóló éves 
jelentéstételre vonatkozó előírásoknak magukban kell foglalniuk a hatástanulmányokat, a 
korrekciós terveket és az üzleti műveletek és kapcsolatok, többek között a 
mianmari/burmai ellátási láncok nyilvánosságra hozatalát; 

9. felszólítja a Bizottságot az ösztönzőkön alapuló intézkedések hatékonyabb alkalmazására, 
továbbá arra, hogy legyen éberebb annak ellenőrzése és biztosítása során, hogy a GSP-ben 
vagy a GSP+-ban részt vevő országokban leányvállalatokkal vagy ellátási láncokkal 
rendelkező transznacionális vállalatok – függetlenül attól, hogy létesítő okirat szerinti 
székhelyük az Unióban van-e – , valamint maguk az érintett országok eleget tegyenek a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeiknek;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a kényszermunkával és az emberi jogok 
megsértésének bármely más súlyos és rendszeres eseteivel összefüggő mianmari/burmai 
fejlemények ellenőrzését, és e fejleményekre a hatályban lévő eljárásoknak és 
mechanizmusoknak megfelelően reagáljon, szükség esetén akár megújítva a 
kereskedelemi preferenciák visszavonására irányuló javaslatait;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, a tagállamok parlamentjeinek és 
kormányainak, valamint Mianmar/Burma parlamentjének és kormányának.


