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Eiropas Parlamenta rezolūcija par vispārējo tarifa preferenču pieejamības atjaunošanu 
attiecībā uz Mjanmu/Birmu
(2012/2929(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu/Birmu, jo īpaši 2012. gada 
20. aprīļa1 un 2012. gada 22. novembra2 rezolūciju,

– ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2012. gada 23. aprīļa secinājumus par Mjanmu/Birmu,

– ņemot vērā ES augstās pārstāves Ketrinas Eštones un ES tirdzniecības komisāra Karela de 
Gihta 2012. gada 15. jūnija kopīgo paziņojumu, kurā aicināts atjaunot tirdzniecības 
preferences Mjanmai/Birmai, kā arī ņemot vērā ES augstās pārstāves referenta 2013. gada 
6. februāra paziņojumu, kurā norādīts uz iespējamo Mjanmas un ES īpašās darba grupas 
izveidi nolūkā nostiprināt ekonomisko sadarbību,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu COM(2012)0524 Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 552/973, ar ko uz laiku atsauc Mjanmas 
Savienības piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/20084 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 2012. gada 13. jūnijā pieņemto 
rezolūciju par pasākumiem, kas attiecībā uz Mjanmu pieņemti saskaņā ar SDO 
konstitūcijas 33. pantu,

– ņemot vērā ASV valdības 2012. gada 11. jūlijā noteiktās ziņošanas prasības par atbildīgu 
ieguldīšanu Birmā5, 

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2012. gada 25. septembra ziņojumu par cilvēktiesību 
stāvokli Mjanmā/Birmā,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 1998. gadā pieņemto Deklarāciju par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā un SDO konvencijas, ar kurām nosaka vispārējus 
darba pamatstandartus attiecībā uz: piespiedu darba aizliegumu (Nr. 29 (1930) un Nr. 105 
(1957)); biedrošanās brīvību un tiesībām slēgt koplīgumus (Nr. 87 (1948) un Nr. 98 
(1949)); bērnu darba aizliegumu (Nr. 138 (1973) un Nr. 182 (1999)) un diskriminācijas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0142.

2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0464.

3 OV L 85, 27.3.1997., 8. lpp.

4 OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf.
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aizliegumu darbā (Nr. 100 (1951) un Nr. 111 (1958)),

– ņemot vērā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus1 un Ārlietu padomes 
2009. gada 8. decembra secinājumus2,

– ņemot vērā ESAO pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem, kas tika atjauninātas 
2011. gada maijā,

– ņemot vērā Vispārējo ziņošanas iniciatīvu un tajā iekļautās Ilgtspējīgas ziņošanas 
pamatnostādnes3,

– ņemot vērā ANO Atbildīgas ieguldīšanas principus (UNPRI),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Dokumentu komplekts „Atbildīgi uzņēmumi”” 
(COM(2011)0685),

– ņemot vērā pašreizējās sarunas par Komisijas priekšlikumu COM(2011)0683 Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK (Atklātības prasību 
direktīvu), un Komisijas priekšlikumu COM(2011)0684 Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/51/EK (Pārskatu direktīvu),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālo 
atbildību starptautiskos tirdzniecības nolīgumos4,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 6. februāra rezolūciju par korporatīvo sociālo atbildību 
— sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu5, kā arī 
par korporatīvo sociālo atbildību — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un 
noturīga izaugsme6,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā prezidenta Thein Sein valdība ir sākusi vērienīgu reformu programmu virzībā uz 
demokrātiju un mieru Mjanmā/Birmā;

B. tā kā šīs pašreizējās pārmaiņas rada nozīmīgas iespējas veidot daudz labākas attiecības 
starp Eiropas Savienību un Mjanmu/Birmu, sniedzot atbalstu reformu procesā un sekmējot 
ekonomisko, politisko un sociālo izaugsmi;

                                               
1

Uzņēmējdarbības pamatprincipi un cilvēktiesības: Apvienoto Nāciju Organizācijas satvara „Aizsargāt, ievērot un labot” īstenošana”, ko 
ANO Cilvēktiesību padome pieņēma 2011. gada 16. jūnijā,
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 un 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
3

Ilgtspējīgas ziņošanas pamatnostādnes (G3.1.), 2011. gada marts, 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.
4 OV C 99E, 3.4.2012., 101.–111. lpp. 
5 Parlamenta 2013. gada 6. februāra rezolūcija, P7_TA(2013)0050.
6 Parlamenta 2013. gada 6. februāra rezolūcija, P7_TA(2013)0049.
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C. tā kā Eiropas Komisija, ņemot vērā pašreizējo progresu un saņemot labvēlīgu SDO 
novērtējumu, ir ierosinājusi atjaunot Mjanmai/Birmai piekļuvi vispārējām tarifa 
preferencēm;

D. tā kā ir jāsaglabā piesardzība, paturot prātā, ka saskaņā ar ANO īpašā cilvēktiesību 
referenta Mjanmā ziņojumu joprojām ir apdraudēta cilvēktiesību ievērošana, tostarp 
konstatēta patvaļīga aizturēšana, piespiedu pārvietošana, zemes konfiskācija un vāja tiesu 
sistēma; 

E. tā kā iepriekš vairākas Mjanmas/Birmas saimnieciskās darbības nozares, piemēram, 
kalnrūpniecība, kokmateriālu, naftas un gāzes ieguve un dambju izbūve, bija tieši saistītas 
ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un vides iznīcināšanu, kā arī vienlaikus bija 
militārās valdības ieņēmumu galvenais avots;

F. tā kā uzņēmumiem, kas darbojas ekonomiski nestabilās valstīs un vāji pārvaldītās zonās, 
kā, piemēram, Mjanmā/Birmā, ir lielāks risks izdarīt vai veicināt cilvēktiesību 
pārkāpumus, un tāpēc ir vajadzīgi īpaši pasākumi, ar kuriem novērst šo risku, kā tas atzīts 
ASV valdības noteiktajās ziņošanas prasībās par atbildīgu ieguldīšanu Mjanmā/Birmā; 

G. tā kā Eiropas uzņēmumiem, to meitasuzņēmumiem un apakšuzņēmējiem var būt liela 
nozīme sociālo un darba standartu veicināšanā un izplatīšanā visā pasaulē; 

H. tā kā ir jāprasa, lai ikviens uzņēmums, kas darbojas Mjanmā/Birmā, pildītu savus 
pienākumus ievērot starptautiskos cilvēktiesību standartus un līdz ar to:

a) ievērotu tiem izvirzītās valsts un starptautiskās juridiskās prasības cilvēktiesību, sociālo 
un darba standartu jomā, kā arī vides tiesību aktus; 

b) demonstrētu īstenu apņemšanos ievērot nodarbināto personu un pārējo iedzīvotāju 
tiesības, aizsardzību un labjutību; 

c) atbalstītu biedrošanās brīvību un tiesības slēgt koplīgumus;

d) ikvienu pārkāpumu izskatītu nekavējoties un efektīvi,

1. atzinīgi vērtē prezidenta Thein Sein un citu Birmā pastāvošā režīma reformu atbalstītāju 
pasākumus pagājušajā gadā, kas veikti, lai īstenotu demokrātiskas reformas, un mudina 
viņus steidzami turpināt šo procesu, lai pārmaiņas kļūtu neatgriezeniskas;

2. aicina Mjanmas/Birmas valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus atlikušos 
politieslodzītos; turklāt aicina valdību nodrošināt vārda un uzskatu, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvības ievērošanu un turpināt ciešo sadarbību ar tādām organizācijām kā 
SDO, lai izskaustu piespiedu darbu un nodrošinātu, ka tiesību akti par arodorganizācijām 
un miermīlīgām demonstrācijām un pulcēšanos atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem;

3. uzsver, ka Mjanmas/Birmas valdībai ir jāizveido uzņēmumu regulatīvā sistēma, kas 
atbilstu starptautiskajiem standartiem par korporatīvo sociālo atbildību un ekoloģisko 
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atbildību;

4. atzīst, ka atbildīga un ilgtspējīga tirdzniecība un ieguldījumi — tostarp iesaistoties 
Savienībai, — var atbalstīt Mjanmas/Birmas centienus cīņā pret nabadzību un nodrošināt, 
ka pasākumi ietver plašākas iedzīvotāju grupas; tomēr norāda, ka šādi pasākumi jāīsteno, 
popularizējot augstāko integritātes un korporatīvās sociālās atbildības standartu praksi, kā 
noteikts ESAO pamatnostādnēs starptautiskiem uzņēmumiem, ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipos un ES Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) stratēģijā 
2011.–2014. gadam;

5. uzskata, ka informācijas sniegšana ieguldītājiem un patērētājiem ir galvenais KSA 
virzītājspēks un tās pamatā jābūt viegli piemērojamiem un izmērāmiem sociāliem un 
ekoloģiskiem principiem; uzsver, ka tas ir arī svarīgi nolūkā ilgtermiņā aizsargāt Eiropas 
ieguldījumu vērtību; prasa šīs apņemšanās pamatā stingri noteikt ANO izvirzītos 
atbildīgas ieguldīšanas principus un integrētās ziņošanas principu;

6. atzīmē konstruktīvos pasākumus, kas veikti saistībā ar pašreizējo Atklātības prasību 
direktīvas un Pārskatu direktīvas reformu KSA jautājuma risināšanā, vienlaikus likumīgos 
centienus nodrošināt atklātību un atbildību līdzsvarojot ar slogu, ko uzņēmumiem rada 
ziņošanas pienākums; stingri atbalsta likumdošanas priekšlikumu, ar ko paredz ziņojumu 
sagatavošanu atsevišķi par katru valsti, pamatojoties uz Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīvas standartiem, ziņojumus par pārdošanu un peļņu, kā arī par 
nodokļiem un ieņēmumiem, lai nepieļautu korupciju un novērstu nodokļu apiešanu; tomēr 
norāda, ka šī iniciatīva prasa atklāt tikai maksājumus valdībām un tikai konkrētās 
ekonomikas nozarēs;

7. tāpēc uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi Mjanmai/Birmai, kurai Savienības īpašie 
ierobežojošie pasākumi vai sankcijas tikušas uzliktas kopš 1996. gada; prasa ieviest 
centralizētu mehānismu, ar ko Eiropas uzņēmumiem, kuri darbojas Mjanmā/Birmā, 
saskaņā ar prasību, kas jau izvirzīta ASV uzņēmumiem, būtu jāapņemas pienācīgi veikt 
cilvēktiesību ievērošanas padziļinātu un pastāvīgu novērtējumu un regulāri publiskot 
uzņēmējdarbības operācijas un attiecības, kā arī uzņēmumu politiku, praksi un pasākumus, 
ar kuriem aizsargāt un veicināt cilvēktiesību ievērošanu;

8. uzskata, ka uzņēmumiem izvirzītajās prasībās sniegt gada ziņojumu par uzticamības 
pārbaudes procesiem ir jāiekļauj ietekmes novērtējumi, kompensēšanas pasākumi un 
uzņēmējdarbības operāciju un attiecību izklāsts, norādot piegādes ķēdes Mjanmā/Birmā; 

9. aicina Komisiju efektīvāk izmantot stimulējošus pasākumus un rūpīgāk uzraudzīt un 
nodrošināt, lai pārrobežu uzņēmumi, kuru meitasuzņēmumi vai piegādes ķēdes atrodas 
VPS un VPS+ dalībvalstīs — neatkarīgi no tā, vai šie uzņēmumi ir vai nav reģistrēti 
Savienībā —, kā arī iesaistītās valstis ievērotu savas starptautiskās saistības attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību;

10. aicina Komisiju arī turpmāk uzraudzīt notikumu gaitu Mjanmā/Birmā attiecībā uz 
piespiedu darbu un visiem citiem smagiem un sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
un reaģēt uz tiem saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām un mehānismiem, tostarp 
vajadzības gadījumā atjaunojot priekšlikumus par tirdzniecības preferenču atcelšanu;
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11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai 
pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, 
kā arī Mjanmas/Birmas parlamentam un valdībai.


