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Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės Mianmarui (Birmai) naudotis 
bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo
(2012/2929(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro (Birmos), ypač į 2012 m. 
balandžio 20 d.1 ir 2012 m. lapkričio 22 d.2 rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 23 d. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl 
Mianmaro (Birmos),

– atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton ir už prekybą atsakingo 
Komisijos nario Karelo De Juchto 2012 m. birželio 15 d. bendrą pareiškimą, kuriame 
raginama Mianmaro Sąjungai vėl leisti naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais, ir 
į ES vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2013 m. vasario 6 d. pranešimą, kuriame 
nurodoma, kad siekiant stiprinti ekonominį bendradarbiavimą gali būti sudaryta 
Mianmaro ir ES darbo grupė,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą COM (2012) 524 dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/973, laikinai 
Mianmaro Sąjungai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 732/20084 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Tarptautinėje darbo konferencijoje priimtą 
rezoliuciją dėl priemonių, taikomų Mianmarui pagal TDO įstatų 33 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. JAV vyriausybės nustatytus ataskaitų apie atsakingą 
investavimą Birmoje teikimo reikalavimus5, 

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. rugsėjo 25 d. pranešimą dėl žmogaus 
teisių padėties Mianmare (Birmoje),

– atsižvelgdamas į 1998 m. priimtą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaraciją dėl 
pagrindinių principų ir teisių darbe ir TDO konvencijas, kuriose nustatomi pagrindiniai 
darbo standartai, šiais klausimais: dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 29 (1930) ir 
Nr. 105 (1957)), susivienijimų steigimo laisvės ir kolektyvinių derybų teisių 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0142.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0464.
3 OL L 85, 1997 3 27, p. 8.
4 OL L 211, 2008 8 6, p. 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-

Reqs.pdf
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(Nr. 87 (1948) ir Nr. 98 (1949)), vaikų darbo panaikinimo (Nr. 138 (1973) ir 
Nr. 182 (1999)) ir nediskriminavimo darbe (Nr. 100 (1951) ir Nr. 111 (1958)),

– atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus1 ir į 2009 m. gruodžio 
8 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės mėn. atnaujintas EBPO rekomendacijas daugiašalėms 
įmonėms,

– atsižvelgdamas į Visuotinę ataskaitų teikimo iniciatyvą ir tvarumo ataskaitų teikimo 
gaires3,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Paketas „Atsakingos įmonės““ 
(COM(2011) 0685),

– atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl Komisijos pasiūlymo COM(2011) 683 dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2004/109/EB (Skaidrumo direktyva), ir į Komisijos pasiūlymą COM(2011) 684 dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/51/EB 
(Apskaitos direktyva),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 
atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose4,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją „Įmonių socialinė atsakomybė: 
visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ 5 ir į rezoliuciją 
„Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir 
tvarus augimas“6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi prezidento Theino Seino vyriausybė ėmėsi vykdyti plataus užmojo reformų 
programą siekiant demokratijos ir taikos Mianmare (Birmoje);

B. kadangi nuolat vykstant šiems pokyčiams atsiranda svarbių galimybių plėtoti daug 
geresnius Europos Sąjungos ir Mianmaro (Birmos) santykius, padėti vykdyti reformas ir 

                                               
1 „Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai: įgyvendinant Jungtinių Tautų programą „Ginti, gerbti ir 

taisyti“, kurią 2011 m. birželio 16 d. priėmė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba. 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 ir 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.

3 Tvarumo ataskaitų teikimo gairės (G3.1), 2011 m. kovo mėn. 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx

4 OL C 99E, 2012 4 3, p. 101-111. 
5 2013 m. vasario 6 d. rezoliucija P7_TA(2013)0050.
6 2013 m. vasario 6 d. rezoliucija P7_TA(2013)0049.
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prisidėti prie ekonominio, politinio ir socialinio vystymosi;

C. kadangi Europos Komisija pasiūlė vėl leisti Mianmarui (Birmai) naudotis bendraisiais 
lengvatiniais muitų tarifais atsižvelgus į esamą pažangą ir TDO pateikus teigiamą 
įvertinimą;

D. kadangi būtinas atsargumas atsižvelgiant į tai, kad JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių 
klausimais Mianmare pranešime nurodoma, kad žmogaus teisių klausimai vis dar kelia 
rimtą susirūpinimą, taip pat vykdomi nesankcionuoti sulaikymai, priverstiniai perkėlimai 
ir žemės konfiskavimas, o teismai yra silpni; 

E. kadangi praeityje daugelis Mianmaro (Birmos) ekonominės veiklos sektorių, pavyzdžiui, 
kasybos, medienos, naftos, dujų ir užtvankų statybos, tiesiogiai buvo susiję su rimtais 
žmogaus teisių pažeidimais ir aplinkos niokojimu, tačiau kartu buvo pagrindiniai karinės 
valdžios pajamų šaltiniai;

F. kadangi įmonėms, veikiančioms nestabiliose valstybėse ir zonose, kuriose valdymas yra 
silpnas, pvz., Mianmare (Birmoje), kyla didesnė rizika, kad jos padarys žmogaus teisių 
pažeidimų ar prie jų prisidės, todėl būtinos specialios priemonės, kad būtų išvengta šios 
rizikos, kaip pripažįstama JAV vyriausybės nustatytuose ataskaitų apie atsakingą 
investavimą Mianmare (Birmoje) teikimo reikalavimuose; 

G. kadangi Europos įmonės, jų patronuojamosios įmonės ir subrangovai gali atlikti 
pagrindinį vaidmenį propaguojant ir platinant socialinius ir darbo standartus visame 
pasaulyje; 

H. kadangi visos Mianmare (Birmoje) veikiančios įmonės turėtų vykdyti savo įpareigojimus 
laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų, todėl turėtų:

a) laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisinių įpareigojimų žmogaus teisių, socialinių ir 
darbo standartų ir aplinkosaugos taisyklių srityse, 

b) iš tiesų rūpintis darbuotojų ir, apskritai, gyventojų teisėmis ir gerove, 

c) užtikrinti susivienijimų laisvę ir kolektyvinių derybų teises,

d) pažeidimų atveju greitai ir veiksmingai reaguoti; 

1. pripažįsta veiksmus, kurių ėmėsi prezidentas Thein Sein ir kiti Birmos (Mianmaro) režimo 
reformų iniciatoriai praėjusiais metais siekdami įgyvendinti demokratines reformas, ir 
skatina juos neatidėliojant tęsti šį procesą tam, kad šie pokyčiai būtų negrįžtami;

2. ragina Mianmaro (Birmos) vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus likusius 
politinius kalinius; taip pat ragina vyriausybę gerbti nuomonės ir žodžio laisvę, 
susirinkimų ir susivienijimų laisvę ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su organizacijomis 
tokiomis kaip Tarptautinė darbo organizacija, siekiant panaikinti priverstinį darbą ir 
užtikrinti, kad įstatymų dėl darbo organizacijų ir taikių demonstracijų bei susirinkimų 
įgyvendinimas atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus;
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3. pabrėžia, kad Mianmaro (Birmos) vyriausybė turi nustatyti įmonėms skirtą 
reglamentavimo sistemą, kuri atitiktų tarptautinius įmonių socialinės ir su aplinkos 
apsauga susijusios atsakomybės standartus;

4. pripažįsta, kad atsakinga ir tvari prekyba ir investicijos, įskaitant vykdomas kartu su 
Sąjunga ar Sąjungos vykdomas, gali padėti Mianmarui (Birmai) kovojant su skurdu ir 
užtikrinti, kad priemonių teikiamą naudą pajustų didesnė dalis gyventojų; tačiau pažymi, 
kad minėta veikla turi būti vykdoma skatinant aukščiausių vientisumo ir įmonių socialinės 
atsakomybės standartų praktiką, kaip nustatyta EBPO tarptautinių įmonių gairėse, JT 
verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose ir pačios ES įmonių socialinės 
atsakomybės strategijoje (2011–2014);

5. mano, kad informacijos atskleidimas investuotojams ir vartotojams yra vienas iš 
pagrindinių įmonių socialinės atsakomybės skatinimo veiksnių ir kad jis turi būti pagrįstas 
paprastai taikomais ir pamatuojamais socialiniais ir aplinkos apsaugos principais; 
pabrėžia, kad tai taip pat svarbu siekiant apsaugoti ilgalaikį Europos investicijų vertę; 
ragina savo veiksmus tvirtai pagrįsti pritarimu JT atsakingo investavimo principams ir 
integruotų ataskaitų teikimo principui;

6. atkreipia dėmesį į teigiamus pokyčius įgyvendinant dabartinę Skaidrumo direktyvos 
(2004/109/EB) ir Apskaitos direktyvos (2003/51/EB) reformą ir sprendžiant įmonių 
socialinės atsakomybės klausimą, kai kartu derinamas teisėtas siekis užtikrinti skaidrumą 
ir atsakomybę ir įmonėms tenkanti ataskaitų teikimo našta; tvirtai remia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl atskirų šalių ataskaitų rengimo pagal Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) standartus, taip pat dėl pardavimo ir pelno bei 
mokesčių ir pajamų ataskaitų teikimo, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir mokesčių 
vengimui; vis dėlto pažymi, kad būtina pateikti tik informaciją apie mokėjimus 
vyriausybėms ir tai taikytina tik riboto skaičiaus ekonominės veiklos sektoriuose;

7. todėl pabrėžia, kad būtina numatyti specialias priemones Mianmarui (Birmai), kuriam 
Sąjunga nuo 1996 m. taiko specialias ribojamąsias priemones arba sankcijas; ragina 
numatyti specialų mechanizmą, kurį taikydamos Mianmare (Birmoje) vykdančios verslą 
Europos įmonės privalėtų nuolat ir visapusiškai užtikrinti deramą stropumą žmogaus 
teisių srityje, viešai ir reguliariai pateikti informaciją apie verslo sandorius ir santykius, 
taip pat įmonės politiką, praktiką ir veiksmus siekiant apsaugoti ir puoselėti žmogaus 
teises, kaip tai daro JAV įmonės, kurioms jau taikomas šis reikalavimas;

8. mano, kad reikalavimai kasmet teikti ataskaitas dėl įmonių deramo stropumo 
procedūrų turėtų apimti ir poveikio vertinimus, taisomųjų veiksmų planus ir informacijos 
apie verslo sandorius ir santykius pateikimą, įskaitant tiekimo grandines Mianmare 
(Birmoje); 

9. ragina Komisiją efektyviau naudoti skatinamąsias priemones ir būti budresnę 
kontroliuojant ir užtikrinant, kad tarpvalstybinės įmonės, kurių patronuojamosios įmonės 
ar tiekimo grandinės yra įsteigtos šalyse, dalyvaujančiose BLS ir BLS+, nesvarbu, ar jos 
turi registruotą būstinę Sąjungoje, ar jos neturi, taip pat susijusios šalys laikytųsi savo 
tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su įmonių socialine atsakomybe;
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10. ragina Komisiją toliau Mianmare (Birmoje) stebėti pokyčius, susijusius su priverstiniu 
darbu ir kitais sunkiais ir nuolatiniais žmogaus teisių pažeidimais, ir reaguoti į juos 
vadovaujantis galiojančiomis procedūromis ir mechanizmais, įskaitant, jei reikia, 
pakartotinus siūlymus panaikinti prekybos lengvatas;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir 
vyriausybėms ir Mianmaro (Birmos) parlamentui ir vyriausybei.


