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Rezoluția Parlamentului European referitoare la restabilirea accesului Myanmarului/ 
Birmaniei la preferințele tarifare generalizate
(2012/2929(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania, în special 
rezoluția din 20 aprilie 20121 și cea din 22 noiembrie 20122,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 aprilie 2012 cu privire la 
Myanmar/Birmania,

– având în vedere declarația comună a Înaltului Reprezentant al UE, dna Catherine Ashton, 
și a Comisarului pentru comerț, dl Karel De Gucht, din 15 iunie 2012, în care se solicită 
restabilirea accesului Myanmarului /Birmaniei la preferințele tarifare generalizate, precum 
și declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE din 6 februarie 2013, în 
care se anunța posibila organizare a unui grup de acțiune Myanmar-UE în vederea 
consolidării cooperării economice,

– având în vedere propunerea Comisiei COM (2012)524 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 552/97 al Consiliului3

de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate al 
Myanmar/Birmania,

– având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 732/2008 din 22 iulie 20084 de 
aplicare a actualului sistem de preferințe tarifare generalizate,

– având în vedere Rezoluția privind măsurile adoptate în privința Myanmar în temeiul 
articolului 33 din Constituția OIM, adoptată de Conferința Internațională a Muncii la 13 
iunie 2012,

– având în vedere cerințele de informare ale guvernului SUA privind investițiile 
responsabile în Birmania din 11 iulie 20125, 

– având în vedere raportul prezentat la 25 septembrie 2012 de raportorul special al ONU 
pentru drepturile omului în Myanmar/Birmania,

– având în vedere Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile 
și drepturile fundamentale la locul de muncă, adoptată în 1998, și convențiile OIM prin 
care se instituie norme fundamentale universale de muncă cu privire la: abolirea muncii 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0142.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0464
3 JO L 85, 27.3.1997, p.8.
4 JO L 211, 6.8.2008, p. 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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forțate (nr. 29 (1930) și 105 (1957)); libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă 
(nr. 87 (1948) și nr. 98 (1949)); abolirea muncii copiilor (nr. 138 (1973) și nr. 182 (1999)), 
și nediscriminarea la angajare (nr. 100 (1951) și nr. 111 (1958)),

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și 
drepturile omului1 și Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 8 decembrie 20092,

– având în vedere Liniile directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale, 
actualizate în mai 2011,

– având în vedere Inițiativa de raportare globală și Orientările pentru elaborarea rapoartelor 
privind dezvoltarea durabilă3,

– având în vedere Principiile ONU pentru investiții responsabile (UNPRI),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pachetul «Întreprinderi responsabile»” 
(COM(2011)0685),

– având în vedere negocierile în curs cu privire la propunerea Comisiei COM(2011)683 de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2004/109/CE (Directiva privind transparența) și propunerea Comisiei COM(2011)684 de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/51/CE 
(Directiva contabilă),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială 
a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale4,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și 
favorabilă incluziunii5, precum și referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: 
un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică 
durabilă6,

– având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât guvernul Președintelui Thein Sein s-a angajat într-un program ambițios de 
reforme pentru democrație și pace în Myanmar/Birmania;

                                               
1

Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului: aplicarea cadrului de referință „protecție, respect și remediere” din 
16 iunie 2011 adoptat de Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite
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 și 

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

3
Orientări pentru elaborarea rapoartelor privind dezvoltarea durabilă (G3.1), martie 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 JO C 50E, 3.4.2012, p. 101-111 
5 Rezoluția PE din 6 februarie 2013, P7_TA(2013)0050
6 Rezoluția PE din 6 februarie 2013, P7_TA(2013)0049
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B. întrucât aceste evoluții creează o ocazie importantă de stabilire a unei relații mai bune 
între Uniunea Europeană și Myanmar/Birmania, prin sprijinirea procesului de reformă și 
contribuirea la dezvoltarea economică, politică și socială;

C. întrucât, în lumina progreselor în curs și în urma unei evaluări pozitive din partea OIM, 
Comisia Europeană a propus restabilirea accesului Birmaniei/Myanmarului la preferințele 
tarifare generalizate;

D. întrucât trebuie să se acționeze cu prudență, având în vedere că, conform raportului 
raportorului special al ONU pentru drepturile omului în Myanmar/Birmania, persistă 
îngrijorări grave cu privire la drepturile omului, în special cu privire la detenția arbitrară, 
deplasările forțate, confiscarea terenurilor și absența unui sistem judiciar puternic; 

E. întrucât, în trecut, numeroase sectoare economice din Myanmar/Birmania, cum ar fi 
sectorul mineritului, al prelucrării lemnului, al petrolului, al gazelor naturale și al 
construcției de baraje, au fost direct implicate în încălcări grave ale drepturilor omului și 
în distrugerea mediului înconjurător și au fost totodată principala sursă de venituri publice 
pentru conducerea militară;

F. întrucât întreprinderile care își desfășoară activitatea în state fragile și în zone cu o 
guvernanță slabă, precum Myanmar/Birmania, se confruntă cu un risc sporit de a provoca 
sau de a contribui la încălcări ale drepturilor omului, motiv pentru care sunt necesare 
măsuri speciale pentru a evita acest risc, astfel cum se precizează în cerințele de informare 
ale guvernului SUA privind investițiile responsabile în Myanmar/Birmania;  

G. întrucât întreprinderile europene și filialele și subcontractanții acestora pot juca un rol-
cheie în promovarea și diseminarea standardelor sociale și de muncă în întreaga lume; 

H. întrucât orice întreprindere care își desfășoară activitatea în Myanmar/Birmania ar trebui 
să fie obligată să își îndeplinească obligațiile de respectare a normelor internaționale 
privind drepturile omului și, prin urmare, ar trebui să fie obligată:

a) să respecte obligațiile sale juridice naționale și internaționale în domeniul drepturilor 
omului, al standardelor sociale și de muncă și al normelor privind mediul, 

b) să dovedească un angajament real în ceea ce privește drepturile, protecția și bunăstarea 
angajaților săi și ale cetățenilor în general, 

c) să sprijine libertatea de asociere și drepturile de negociere colectivă,

d) să abordeze orice încălcări ale acestor drepturi și libertăți în mod rapid și eficient;

1. ia act de măsurile luate în ultimul an de președintele Thein Sein și de alți reformatori din 
cadrul regimului aflat la putere pentru a pune în aplicare reforme democratice și îi 
încurajează să continue de urgență acest proces, astfel încât schimbările să devină 
ireversibile;

2. îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să elibereze fără întârziere și în mod 
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necondiționat toți prizonierii politici care nu au fost încă eliberați; îndeamnă, în plus, 
guvernul să asigure respectarea libertății de opinie și de expresie, de adunare și de 
asociere, precum și să continue cooperarea strânsă cu organizații precum OIM pentru a 
eradica munca forțată și a se asigura că punerea în aplicare a legislației privind 
organizațiile sindicale și adunările și manifestările pașnice respectă standardele 
internaționale privind drepturile omului;

3. subliniază necesitatea ca guvernul din Myanmar/Birmania să stabilească un cadru 
regulamentar pentru întreprinderi în conformitate cu normele internaționale privind 
responsabilitatea socială și ecologică a întreprinderilor;

4. recunoaște că existența unui comerț și a unor investiții responsabile și durabile (inclusiv 
cu Uniunea și din partea Uniunii), poate sprijini eforturile întreprinse de 
Myanmar/Birmania pentru a combate sărăcia și pentru a garanta că măsurile luate sunt în 
beneficiul unor segmente mai largi ale populației; indică, totuși, că acest lucru trebuie 
făcut prin promovarea aplicării celor mai înalte standarde de integritate și de 
responsabilitate socială a întreprinderilor, astfel cum este stabilit în Liniile directoare ale 
OCDE pentru întreprinderile multinaționale, în Principiile directoare ale ONU privind 
activitățile întreprinderilor și drepturile omului și în strategia UE (2011-2014) pentru 
responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI);

5. consideră că publicarea informațiilor pentru investitori și consumatori este unul dintre 
elementele determinante cu rol de forță motrice ale RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii sociale și de mediu ușor de aplicat și de măsurat; subliniază că acest lucru este 
important, de asemenea, pentru a proteja valoarea pe termen lung a investițiilor europene; 
solicită ca această implicare să se bazeze ferm pe sprijinul acordat Principiilor ONU 
pentru investiții responsabile și principiului raportării integrate (RI);

6. ia act de progresele înregistrate în cadrul actualei reforme a Directivei privind transparența 
și a Directivei contabile în ceea ce privește abordarea problematicii RSI, în condițiile în 
care reforma ține seama în egală măsură de obiectivul transparenței și responsabilității și 
de sarcina de raportare care le revine întreprinderilor; sprijină în mod ferm elaborarea unei 
propuneri legislative privind raportarea defalcată pe țări, bazată pe Inițiativa pentru 
transparență în industriile extractive (ITIE), și raportarea privind vânzările și profiturile, 
precum și taxele și veniturile, pentru a descuraja corupția și a combate evaziunea fiscală; 
indică însă că acest lucru presupune doar informarea guvernelor cu privire la plățile 
efectuate, și aceasta doar în anumite sectoare economice;

7. subliniază, prin urmare, necesitatea existenței unor măsuri speciale pentru 
Myanmar/Birmania, unde Uniunea impune măsuri restrictive sau sancțiuni din 1996;  
solicită instituirea unui mecanism centralizat, prin care întreprinderile europene care fac 
afaceri în Myanmar/Birmania să fie obligate, în conformitate cu obligațiile existente deja 
pentru întreprinderile din Statele Unite ale Americii, să se angajeze într-un proces 
permanent și minuțios de diligență cuvenită în ceea ce privește drepturile omului și să facă 
publice în mod periodic operațiunile și relațiile lor comerciale, precum și politicile, 
practicile și acțiunile lor de protejare și promovare a drepturilor omului;

8. consideră că cerințele de informare anuală cu privire la procedurile de diligență cuvenită 
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ale întreprinderilor ar trebui să includă evaluări de impact, planuri de remediere și 
divulgarea operațiunilor și relațiilor comerciale, inclusiv a lanțurilor de alimentare, din 
Myanmar/Birmania; 

9. îndeamnă Comisia să utilizeze măsurile bazate pe stimulente în mod mai eficient și să fie 
mai vigilentă atunci când urmărește și se asigură că întreprinderile transnaționale ale căror 
filiale sau lanțuri de aprovizionare sunt situate în țări care participă la SPG și SPG+, fie că 
își au sau nu sediul în Uniune, precum și țările în cauză, își îndeplinesc obligațiile 
internaționale în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor;

10. îndeamnă Comisia să continue să monitorizeze evoluțiile din Myanmar/Birmania în ceea 
ce privește munca forțată și orice alte încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului 
și să reacționeze la acestea în conformitate cu procedurile și mecanismele în vigoare,
inclusiv, dacă este necesar, prin noi propuneri de retragere a preferințelor comerciale;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și 
guvernelor statelor membre, precum și parlamentului și guvernului din 
Myanmar/Birmania.


