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Resolução do Parlamento Europeu sobre o restabelecimento do acesso de 
Mianmar/Birmânia às preferências pautais generalizadas
(2012/2929(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre Mianmar/Birmânia, nomeadamente as 
de 20 abril 20121 e 22 novembro 20122,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Negócios Estrangeiros da UE, de 23 de abril 
de 2012, sobre Mianmar/Birmânia,

– Tendo em conta a declaração conjunta da Alta Representante da União, Catherine Ashton, 
e do Comissário responsável pelo Comércio, Karel De Gucht, de 15 de junho de 2012, a 
favor do restabelecimento das preferências pautais de Mianmar/Birmânia, bem como a 
declaração do porta-voz da Alta Representante da União, de 6 de fevereiro de 2013, 
anunciando a possível constituição de um grupo de trabalho Mianmar-UE a fim de 
reforçar a cooperação económica,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM (2012) 524) de um regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o Regulamento (CE) n.º 552/973 do 
Conselho, que suspendeu temporariamente o benefício das preferências pautais 
generalizadas de Mianmar/Birmânia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 732/2008 do Conselho, de 22 de julho de 20084, 
que aplica o atual sistema SPG,

– Tendo em conta a Resolução «relativa às medidas respeitantes à questão de Mianmar 
adotadas ao abrigo do artigo 33.º da Constituição da OIT», adotada pela Conferência 
Internacional do Trabalho (ILC) em 13 de junho de 2012, 

– Tendo em conta os Requisitos de Informação sobre Investimento Responsável na 
Birmânia do Governo dos EUA, de 11 de julho de 20125, 

– Tendo em conta o relatório do Relator Especial das Nações Unidas sobre a situação dos 
direitos humanos em Mianmar/Birmânia, de 25 de setembro de 2012,

– Tendo em conta a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa 
aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, adotada em 1998, e as convenções da 
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OIT que estabelecem normas laborais fundamentais universais em matéria de abolição do 
trabalho forçado (convenções n.ºs 29  (1930) e 105 (1957)), de liberdade de associação e 
direito à negociação coletiva (convenções n.ºs 87 (1948) e 98 (1949)), de abolição do 
trabalho infantil (convenções n.ºs 138 (1973) e 182 (1999)) e de não discriminação no 
emprego (convenções n.ºs 100 (1951) e 111 (1958)),

– Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos1 e as conclusões do Conselho Negócios Estrangeiros de 8 de dezembro de 
20092,

– Tendo em conta as Orientações da OCDE para Empresas Multinacionais, atualizadas em 
maio de 2011,

– Tendo em conta a «Global Reporting Initiative» e as suas Diretrizes para Relatório de 
Sustentabilidade3,

– Tendo em conta os Princípios de Investimento Responsável das Nações Unidas (UNPRI),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Pacote “Empresas 
responsáveis”» (COM(2011)0685),

– Tendo em conta as negociações em curso sobre a proposta da Comissão (COM(2011)683) 
de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/109/CE 
(Diretiva sobre transparência) e a proposta da Comissão (COM(2011)684) de uma diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/51/CE (Diretiva 
contabilística), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre a responsabilidade 
social das empresas nos acordos de comércio internacionais4,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 6 de fevereiro de 2013, sobre a responsabilidade 
social das empresas: promoção dos interesses da sociedade e via para uma retoma 
sustentável e inclusiva5, bem como sobre a responsabilidade social das empresas: 
comportamento responsável e transparente das empresas e crescimento sustentável6,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.ºs 2 e 4, do seu Regimento,

A. Considerando que o governo do Presidente Thein Sein empreendeu um programa 
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Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementação do quadro de referência «Proteger, Respeitar e Reparar» das 
Nações Unidas, aprovado pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU
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 e
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3
Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade (G3.1), março de 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 JO C 99E de 3.4.2012, pp. 101–111. 
5 Resolução de 6 de fevereiro de 2013 P7_TA(2013)0050
6 Resolução de 6 de fevereiro de 2013, P7_TA(2013)0049
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ambicioso de reformas para a democracia e paz em Mianmar/Birmânia;

B. Considerando que as mudanças em curso criam oportunidades importantes para 
desenvolver uma relação muito melhorada entre a União Europeia e a Birmânia/Mianmar, 
ajudar ao processo de reformas e contribuir para o desenvolvimento económico, político e 
social;

C. Considerando que a Comissão Europeia propôs restabelecer o acesso às preferências 
pautais generalizadas de Mianmar/Birmânia, atendendo ao progresso atual e após uma 
avaliação positiva da OIT;

D. Considerando que é necessário prudência, tendo em conta que, segundo o relatório do 
Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Mianmar, subsistem 
sérias preocupações com os direitos humanos, nomeadamente detenções arbitrárias, 
deslocações forçadas, confiscação de terras e poder judicial débil; 

E. Considerando que no passado muitos setores de atividade económica de 
Mianmar/Birmânia, como o setor mineiro, madeireiro, petrolífero, do gás e da construção 
de barragens, estiveram diretamente ligados a abusos graves dos direitos humanos e à 
destruição ambiental e foram, ao mesmo tempo, a principal fonte de receita do Estado dos 
militares;

F. Considerando que as empresas que operam em Estados frágeis e zonas de governação 
fraca, como Mianmar/Birmânia, incorrem num risco redobrado de causar ou contribuir 
para violações de direitos humanos, razão por que são necessárias medidas especiais para 
evitar este risco, como reconhecido pelos Requisitos de Informação sobre Investimento 
Responsável em Mianmar/Birmânia do Governo dos EUA; 

G. Considerando que as empresas europeias e as suas filiais e os seus subcontratantes podem 
desempenhar um papel fundamental na promoção e difusão de normas sociais e laborais a 
nível mundial; 

H. Considerando que qualquer empresa que opera em Mianmar/Birmânia deve estar adstrita a 
cumprir as suas obrigações de respeitar as regras internacionais em matéria de direitos 
humanos e, portanto:

a) Respeitar as suas obrigações legais, nacionais e internacionais, nas áreas dos direitos 
humanos, das normas sociais e laborais e das regras ambientais; 

b) Mostrar um empenho genuíno nos direitos, na proteção e no bem-estar dos seus 
trabalhadores e dos cidadãos em geral, 

c) Sustentar a liberdade de associação e os direitos à negociação coletiva,

d) Tratar rápida e eficazmente de qualquer infração;

1. Reconhece as medidas empreendidas no ano passado pelo Presidente Thein Sein e por 
outros reformadores do regime birmanês para efetuar reformas democráticas e encoraja-os 
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a prosseguirem com urgência este processo, para que as mudanças se tornem irreversíveis;

2. Convida o Governo de Mianmar/Birmânia a libertar sem demora e sem condições todos os 
presos políticos restantes; convida além disso o Governo a assegurar o respeito pela 
liberdade de opinião e expressão, de reunião e de associação, e a prosseguir a cooperação 
próxima com organizações como a OIT, a fim de erradicar o trabalho forçado e assegurar 
que a execução das leis sobre organizações de trabalhadores e manifestações e reuniões 
pacíficas é coerente com as normas internacionais de direitos humanos;

3. Salienta a necessidade de o Governo de Mianmar/Birmânia estabelecer um quadro 
regulador das empresas consentâneo com as normas internacionais sobre responsabilidade 
social e ambiental das empresas;

4. Reconhece que o comércio e investimento responsáveis e sustentáveis – nomeadamente 
com a União e desta proveniente – podem apoiar os esforços de Mianmar/Birmânia para 
lutar contra a pobreza e para assegurar que as medidas beneficiam segmentos mais amplos 
da população;  nota, contudo, que isto tem que ser feito através da promoção da prática 
das normas mais elevadas de integridade e responsabilidade social das empresas, como 
previsto nas Orientações da OCDE para Empresas Multinacionais, nos Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e na Estratégia da 
União sobre Responsabilidade Social das Empresas (2011-2014);

5. Considera que a divulgação aos investidores e consumidores é uma mola essencial da 
responsabilidade social das empresas e deve basear-se em princípios sociais e ambientais 
facilmente aplicáveis e mensuráveis; sublinha que isto é também importante para proteger 
o valor a longo prazo dos investimentos europeus; deseja que este empenho assente 
firmemente no apoio aos Princípios de Investimento Responsável das Nações Unidas e ao 
princípio dos relatórios integrados;

6. Toma nota da evolução positiva registada na reforma em curso da Diretiva sobre 
transparência e da Diretiva contabilística na abordagem da questão da responsabilidade 
social das empresas, equilibrando ao mesmo tempo a procura legítima de transparência e 
responsabilidade com a carga da apresentação de relatórios pelas empresas; apoia 
energicamente a proposta legislativa sobre apresentação de relatórios por país fundada nas 
regras da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas e a apresentação de 
relatórios sobre vendas e lucros, assim como impostos e receitas, a fim de desencorajar a 
corrupção e prevenir o planeamento fiscal; constata, contudo, que ela apenas obriga à 
divulgação dos pagamentos a governos e tão-só num número restrito de setores 
económicos;

7. Salienta portanto a necessidade de medidas especiais para Mianmar/Birmânia, que é 
objeto de medidas restritivas ou sanções especiais da União desde 1996; requer um 
mecanismo centralizado que, como já é o caso para as empresas dos Estados Unidos da 
América, obrigue as empresas europeias a empreenderem um processo exaustivo e 
contínuo de devida diligência pelos direitos humanos e a divulgarem regularmente ao 
público as operações e relações de negócios assim como as políticas, práticas e ações das 
empresas destinadas a proteger e promover os direitos humanos;



PE504.362v01-00 6/6 RE\926587PT.doc

PT

8. Considera que os requisitos de apresentação de relatórios anuais sobre processos de 
devida diligência das empresas devem incluir avaliações de impacto, planos de reparação 
e a divulgação de operações e relações de negócios, nomeadamente as cadeias de 
abastecimento no território de Mianmar/Birmânia; 

9. Convida a Comissão a utilizar de forma mais eficaz as medidas baseadas em incentivos e 
a ser mais vigilante ao controlar e assegurar que as empresas transnacionais cujas filiais 
ou cadeias de abastecimento estão situadas em países participantes no SPG e SPG+ –
independentemente de terem a sua sede na União ou não – assim como os países em 
questão, cumprem as suas obrigações internacionais no que diz respeito à 
responsabilidade social das empresas;

10. Convida a Comissão a continuar a acompanhar a evolução da situação em 
Mianmar/Birmânia no que respeita ao trabalho forçado e a quaisquer outras violações 
graves e sistemáticas dos direitos humanos, e a reagir-lhes em conformidade com os 
procedimentos e mecanismos em vigor, incluindo, se necessário, novas propostas de 
suspensão de preferências comerciais,

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, aos 
parlamentos e governos dos Estados-Membros e ao Parlamento e Governo de 
Mianmar/Birmânia.


