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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przywrócenia dostępu Republiki 
Związku Mjanmy do ogólnych preferencji taryfowych
(2012/2929(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swe poprzednie rezolucje w sprawie Republiki Związku Mjanmy, w 
szczególności rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r.1 oraz z dnia 22 listopada 2012 r.2,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Republiki 
Związku Mjanmy z dnia 23 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton i 
komisarza ds. handlu Karela De Guchta z dnia 15 czerwca 2012 r., w którym wezwano do 
przywrócenia Republice Związku Mjanmy preferencji handlowych, a także oświadczenie 
rzecznika wysokiej przedstawiciel UE z dnia 6 lutego 2013 r. o ewentualnym 
zorganizowaniu grupy zadaniowej Mjanma-UE w celu zacieśnienia współpracy 
gospodarczej pomiędzy stronami,

– uwzględniając wniosek Komisji COM(2012)0524 w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 552/973 tymczasowo 
wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.4
wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych,

– uwzględniając rezolucję dotyczącą środków wobec Mjanmy przyjętych na podstawie art. 
33 Konstytucji MOP przyjętą przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 
13 czerwca 2012 r.

– uwzględniając Wymogi sprawozdawcze rządu USA dotyczące odpowiedzialnych 
inwestycji w Birmie z dnia 11 lipca 2012 r.5,

– uwzględniając raport specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw 
człowieka w Republice Związku Mjanmy z dnia 25 września 2012 r.,

– uwzględniając deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą 
podstawowych zasad i praw w pracy przyjętą w 1998 r. oraz konwencje MOP 
ustanawiające podstawowe uniwersalne normy pracy w odniesieniu do: zniesienia pracy 
przymusowej – konwencje nr 29 (1930 r.) i 105 (1957 r.), wolności zrzeszania się i prawa 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0142.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0464.
3 Dz.U. L 85 z 27.3.1997, s. 8.
4 Dz.U. L 211 z 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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do rokowań zbiorowych – konwencje nr 87 (1948 r.) i 98 (1949 r.), zniesienia pracy dzieci 
– konwencje nr 138 (1973 r.) i 182 (1999 r.) oraz niedyskryminacji w zatrudnieniu –
konwencje nr 100 (1951 r.) i 111 (1958 r.),

– uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka1 oraz konkluzje Rady 
do Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2009 r.2,

– uwzględniając Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zaktualizowane w 
maju 2011 r.,

– uwzględniając Globalną Inicjatywę Sprawozdawczą i jej wytyczne dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie trwałego rozwoju3,

– uwzględniając zasady odpowiedzialnego inwestowania ONZ,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Pakiet »Odpowiedzialne 
przedsiębiorstwa«” (COM(2011)0685),

– uwzględniając toczące się aktualnie negocjacje nad wnioskiem Komisji 
(COM(2011)0683) w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2004/109/WE (dyrektywa w sprawie przejrzystości) oraz uwzględniając 
wniosek Komisji (COM(2011)0684) w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/51/WE (dyrektywa o rachunkowości),

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych4,

– uwzględniając swe rezolucje z dnia 6 lutego 2013 r.: w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu5, a także w sprawie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i 
drogi do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia 
gospodarki6,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że rząd prezydenta Thein Seina przyjął ambitny program reform 
mających przynieść Republice Związku Mjanmy demokrację i pokój;

                                               
1 Zasady przewodnie dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie ram ONZ „Ochrona, poszanowanie i 
naprawa”, przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w dniu 16 czerwca 2011 r.,
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 i
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.

3 Sustainability Reporting Guidelines (G3.1), marzec 2011 r. 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 101-111.
5 Rezolucja z dnia 6 lutego 2013 r., P7_TA(2013)0050.
6 Rezolucja z dnia 6 lutego 2013 r., P7_TA(2013)0049.
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B. mając na uwadze, że zachodzące zmiany stwarzają znaczne możliwości rozwoju i 
poprawy stosunków pomiędzy Unią Europejską a Republiką Związku Mjanmy, co 
wesprze proces reform oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego, politycznego i 
społecznego;

C. mając na uwadze, że Komisja Europejska wysunęła wniosek w sprawie przywrócenia 
dostępu Republiki Związku Mjanmy do ogólnych preferencji taryfowych ze względu na 
aktualne postępy i po wydaniu przez MOP pozytywnej oceny;

D. mając na uwadze potrzebę zachowania ostrożności i pamiętając o tym, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w Republice
Związku Mjanmy w państwie tym nadal istnieją poważne problemy w tym zakresie, m.in. 
bezpodstawne aresztowania, przymusowe wysiedlenia, konfiskaty ziemi oraz niewydolny 
wymiar sprawiedliwości;

E. mając na uwadze, że w przeszłości liczne sektory działalności gospodarczej w Republice 
Związku Mjanmy, takie jak górnictwo, przemysł drzewny, przemysł naftowy i gazowy 
oraz budowa tam, były bezpośrednio łączone z przypadkami poważnego łamania praw 
człowieka i z niszczeniem środowiska, a jednocześnie stanowiły główne źródło dochodów 
rządu wojskowego;

F. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność w państwach niestabilnych 
oraz w strefach słabych rządów, takich jak Republika Związku Mjanmy, ryzykują łamanie 
praw człowieka lub przyczynianie się do niego, dlatego też potrzebne są specjalne środki 
gwarantujące unikanie tego ryzyka, co uznano w Wymogach sprawozdawczych rządu 
USA dotyczących odpowiedzialnych inwestycji w Birmie;

G. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa europejskie i ich jednostki zależne oraz
podwykonawcy mogą odegrać kluczową rolę w propagowaniu i rozpowszechnianiu norm 
socjalnych i norm pracy na całym świecie;

H. mając na uwadze, że każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w Republice 
Związku Mjanmy powinno mieć obowiązek przestrzegania międzynarodowych norm 
dotyczących praw człowieka, a co za tym idzie;

a) stosowania się do swych krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych w 
dziedzinie praw człowieka, norm socjalnych i norm pracy oraz zasad ochrony środowiska,

b) wykazywania się rzeczywistym zaangażowaniem w przestrzeganie praw, ochronę oraz 
gwarantowanie dobrobytu swej siły roboczej oraz ogólnie wszystkich obywateli,

c) chronienia swobody zrzeszania się oraz prawa do rokowań zbiorowych,

d) szybkiego i skutecznego eliminowania wszelkich naruszeń;

1. uznaje kroki poczynione w ciągu ostatniego roku przez prezydenta Thein Seina i innych 
reformatorów w reżimie birmańskim zmierzające do wprowadzenia reform 
demokratycznych i zachęca ich do kontynuacji tego procesu w trybie pilnym, tak aby 
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zmian nie dało się już odwrócić;

2. wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do bezzwłocznego i bezwarunkowego 
uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów politycznych; wzywa ponadto rząd do 
zagwarantowania poszanowania wolności opinii, słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, a 
także do dalszej ścisłej współpracy z takimi organizacjami jak MOP, aby zlikwidować 
zjawisko pracy przymusowej oraz zagwarantować, by wdrażanie przepisów dotyczących 
organizacji pracowników i pokojowych demonstracji oraz zgromadzeń było spójne z 
międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka;

3. podkreśla, że rząd Republiki Związku Mjanmy powinien stworzyć ramy regulacyjne dla 
przedsiębiorstw zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi społecznej i 
środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

4. uznaje, że odpowiedzialny i zrównoważony handel i inwestycje – w tym handel z Unią i 
inwestycje pochodzące z Unii – mogą wesprzeć wysiłki Związku Republiki Mjanmy na 
rzecz walki z ubóstwem oraz zapewnić, że szersze grupy społeczeństwa skorzystają z 
podejmowanych środków; zwraca jednak uwagę, że należy tego dokonać, wspierając 
stosowanie się do najwyższych standardów uczciwości i odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw określonych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz strategii 
samej UE w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na lata 2011-2014;

5. jest zdania, że ujawnianie informacji inwestorom i konsumentom jest głównym 
czynnikiem warunkującym społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i musi opierać 
się na łatwych do stosowania i mierzalnych zasadach społecznych i środowiskowych; 
podkreśla, że ma to także znaczenie w kwestii ochrony długoterminowej wartości 
inwestycji europejskich; apeluje, by zaangażowanie to zdecydowanie bazowało na 
poparciu zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego inwestowania oraz zasady 
zintegrowanej sprawozdawczości;

6. odnotowuje pozytywne działania poczynione w trakcie prowadzonego aktualnie przeglądu 
dyrektywy w sprawie przejrzystości oraz dyrektywy o rachunkowości w dziedzinie 
uwzględniania kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
równoważeniu uzasadnionego dążenia do przejrzystości i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw z koniecznością składania przez nie sprawozdań; zdecydowanie popiera 
wniosek ustawodawczy w sprawie przedstawiania sprawozdań z podziałem na 
poszczególne kraje w oparciu o normy Inicjatywy Przejrzystości w Branżach 
Wydobywczych (EITI), obejmujących sprzedaż i zyski, a także podatki i dochody, w celu 
powstrzymania korupcji i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania; zwraca jednak 
uwagę, że wymaga to jedynie ujawnienia płatności na rzecz rządów i tylko w wybranych 
sektorach gospodarki;

7. podkreśla zatem potrzebę środków specjalnych dla Republiki Związku Mjanmy, na którą 
od 1996 r. Unia nakłada specjalne środki ograniczające lub sankcje obowiązujące po dziś 
dzień; domaga się scentralizowanego mechanizmu, w ramach którego przedsiębiorstwa 
europejskie prowadzące działalność gospodarczą w tym kraju – podobnie jak 
przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki – będą musiały przechodzić 
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szczegółowy i stały proces badania due diligence w dziedzinie praw człowieka, a także 
regularnie informować opinię publiczną o prowadzonej działalności oraz relacjach 
handlowych, a także polityce przedsiębiorstwa, stosowanych praktykach oraz działaniach 
na rzecz ochrony i propagowania praw człowieka;

8. jest zdania, że wymogi dotyczące sprawozdawczości rocznej z procesów kontroli due 
diligence powinny obejmować oceny wpływu, plany naprawcze oraz informowanie o 
prowadzonej działalności, a także relacjach biznesowych, w tym łańcuchach dostaw w 
Republice Związku Mjanmy;

9. wzywa Komisję do skuteczniejszego stosowania środków opierających się na systemie 
zachęt, a także do zachowania większej czujności w procesie monitorowania korporacji 
międzynarodowych, których jednostki zależne lub łańcuchy dostaw znajdują się w krajach 
uczestniczących w GSP i GSP+ (niezależnie od tego, czy posiadają one siedzibę w Unii), i 
zainteresowanych krajów, a także do dołożenia starań, aby spełniały one zobowiązania 
międzynarodowe w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw;

10. wzywa Komisję, aby nadal monitorowała rozwój sytuacji w Republice Związku Mjanmy 
pod kątem pracy przymusowej oraz wszelkich innych poważnych i systematycznych 
naruszeń praw człowieka, a także by reagowała na nie zgodnie z obowiązującymi 
procedurami i mechanizmami, w tym w razie potrzeby wysuwała ponowne wnioski w 
sprawie wycofania preferencji handlowych;

11. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki 
Związku Mjanmy.


