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Uznesenie Európskeho parlamentu o obnovení prístupu k všeobecným colným 
preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko
(2012/2929(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia 
z 20. apríla 20121 a 22. novembra 20122,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Barme/Mjanmarsku z 23. apríla 2012,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej a
komisára EÚ pre obchod Karla de Guchta z 15. júna 2012, v ktorom vyzvali na obnovenie 
obchodných preferencií pre Barmu/Mjanmarsko, ako aj na vyhlásenie hovorcu vysokej 
predstaviteľky EÚ zo 6. februára 2013 informujúce o možnom vytvorení pracovnej 
skupiny Mjanmarska a EÚ s cieľom posilniť hospodársku spoluprácu,

– so zreteľom na Komisiou predložený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 552/973 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným 
colným preferenciám Mjanmarskému zväzu COM(2012)0524,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 20084, ktorým sa uplatňuje 
súčasný systém všeobecných colných preferencií,

– so zreteľom na uznesenie o opatreniach vo veci Mjanmarsko prijatých podľa článku 33 
Ústavy ILO, ktoré prijala Medzinárodná konferencia práce 13. júna 2012,

– so zreteľom na požiadavky vlády USA na podávanie správ o zodpovednom investovaní v 
Barme z 11. júla 20125, 

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 25. septembra 2012 o situácii 
v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

– so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných 
zásadách a právach pri práci, ktorá bola prijatá v roku 1998, a na dohovory MOP 
stanovujúce univerzálne základné pracovné normy s ohľadom na: zrušenie nútenej práce 
(č. 29(1930) a č. 105(1957)), slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (č. 
87 (1948) a č. 98 (1949)), zrušenie detskej práce (č.138 (1973) a č.182 (1999)) a 
nediskrimináciu v zamestnaní (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.

2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0464.

3 Ú. v. ES L 85, 27.3.1997, s. 8.

4 Ú. v. EÚ L 211, 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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– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv1 a na závery 
Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 20092,

– so zreteľom na Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, ktoré boli aktualizované 
v máji 2011,

– so zreteľom na globálnu iniciatívu pre podávanie správ a jej usmernenia pre podávanie 
správ o udržateľnosti3,

– so zreteľom na zásady OSN pre zodpovedné investície (UNPRI),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Balík „Zodpovedné podniky” 
(COM(2011)0685),

– so zreteľom na pokračujúce rokovania o Komisiou predloženom návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady COM(2011)0683, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/109/ES (smernica o transparentnosti), a na Komisiou predložený návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady COM(2011)684, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/51/ES (smernica o účtovníctve),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov 
v medzinárodných obchodných dohodách4,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: 
podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove5, ako aj o 
sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov 
a udržateľný rast6,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže vláda prezidenta Theina Seina sa podujala realizovať ambiciózny program reforiem 
v záujme demokracie a mieru v Barme/Mjanmarsku;

B. keďže tieto pokračujúce zmeny vytvárajú dôležité príležitosti na rozvoj oveľa lepšieho 
vzťahu medzi Európskou úniou a Barmou/Mjanmarskom, na pomoc pri reformnom 
procese a na prispenie k hospodárskemu, politickému a sociálnemu rozvoju;

                                               
1

Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať, ktorý prijala 
Rada OSN pre ľudské práva 16. júna 2011
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 and

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

3
Usmernenia pre podávanie správ o udržateľnosti (G3.1), marec 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.
4 Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 101 – 111.
5 Uznesenie EP zo 6. februára 2013, P7_TA(2013)0050.
6 Uznesenie EP zo 6. februára 2013, P7_TA(2013)0049.
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C. keďže Európska komisia navrhla obnoviť vzhľadom na súčasný pokrok a po pozitívnom 
hodnotení zo strany MOP prístup k všeobecným colným preferenciám pre 
Barmu/Mjanmarsko;

D. keďže je potrebné zachovať opatrnosť, pretože podľa správy osobitného spravodajcu OSN 
pre ľudské práva v Mjanmarsku pretrvávajú v súvislosti s ľudskými právami vážne obavy 
vyvolané okrem iného svojvoľným zadržiavaním, núteným vysídľovaním, konfiškáciou 
pôdy a slabým súdnictvom; 

E. keďže mnohé odvetvia hospodárskej činnosti v Barme/Mjanmarsku, ako sú banské, 
drevárske, ropné a plynárenské odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli v minulosti 
priamo spojené s vážnym porušovaním ľudských práv a ničením životného prostredia, 
a zároveň boli hlavným zdrojom príjmov vojenského režimu;

F. keďže podniky pôsobiace v nestabilných štátoch a oblastiach so slabou správou, ako je 
Barma/Mjanmarsko, sú vystavené zvýšenému riziku, že spôsobia porušovanie ľudských 
práv alebo k nemu prispejú, čo je dôvod, prečo sú nevyhnutné osobitné opatrenia, aby sa 
tomuto riziku predišlo, ako sa uznáva v požiadavkách vlády USA na podávanie správ o 
zodpovednom investovaní v Barme/Mjanmarsku; 

G. keďže európske podniky a ich dcérske spoločnosti a subdodávatelia môžu hrať kľúčovú 
úlohu pri presadzovaní a šírení sociálnych a pracovných noriem na celom svete; 

H. keďže od všetkých podnikov pôsobiacich v Barme/Mjanmarsku by sa malo vyžadovať, 
aby plnili svoje záväzky týkajúce sa dodržiavania medzinárodných noriem v oblasti 
ľudských práv, a teda aby: 

a) dodržiavali svoje vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv, 
sociálnych a pracovných noriem a environmentálnych predpisov, 

b) preukázali skutočnú angažovanosť, pokiaľ ide o práva, ochranu a blaho svojich 
pracovníkov a občanov všeobecne, 

c) podporovali slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie,

d) rýchlo a účinne riešili akékoľvek porušenie noriem;

1. uznáva kroky, ktoré v minulom roku podnikol prezident Thein Sein a ďalší reformátori 
barmského režimu s cieľom realizovať demokratické reformy, a nabáda ich, aby v tomto 
procese bezodkladne pokračovali tak, aby sa zmena stala nezvratnou;

2. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých 
zvyšných politických väzňov; ďalej vyzýva vládu, aby zabezpečila dodržiavanie slobody 
presvedčenia a prejavu, zhromažďovania a združovania a aby pokračovala v úzkej 
spolupráci s organizáciami, ako je MOP, s cieľom odstrániť nútenú prácu a zabezpečiť, 
aby implementácia právnych predpisov týkajúcich sa pracovných organizácií a pokojných 
demonštrácií a zhromažďovania bola v súlade s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv;



RE\926587SK.doc 5/6 PE504.362v01-00

SK

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda Barmy/Mjanmarska vytvorila regulačný rámec pre 
podniky, ktorý bude v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa sociálnej a 
environmentálnej zodpovednosti podnikov;

4. uznáva, že zodpovedný a udržateľný obchod a investície – a to aj s Úniou a z nej – môžu 
podporiť úsilie Barmy/Mjanmarska bojovať proti chudobe a zabezpečiť, aby opatrenia 
boli v prospech širších vrstiev obyvateľstva; poznamenáva však, že sa tak musí diať 
podporou používania najvyšších noriem integrity a sociálnej zodpovednosti podnikov, ako 
sa stanovuje v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky, hlavných zásadách OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv a  stratégii EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov 
na obdobie rokov 2011 – 2014;

5. domnieva sa, že zverejňovanie údajov pre investorov a spotrebiteľov je hlavnou hnacou 
silou sociálnej zodpovednosti podnikov a musí sa zakladať na ľahko uplatniteľných 
a merateľných sociálnych a environmentálnych zásadách; zdôrazňuje, že to je dôležité aj v 
záujme ochrany dlhodobej hodnoty európskych investícií; žiada, aby sa toto angažovanie 
pevne zakladalo na podpore zásad OSN pre zodpovedné investovanie a zásady 
integrovaného podávania správ;

6. berie na vedomie pozitívne kroky v rámci aktuálnej revízie smernice o transparentnosti 
a smernice o účtovníctve, pokiaľ ide o riešenie otázky sociálnej zodpovednosti podnikov, 
pri súčasnom zabezpečení rovnováhy medzi legitímnym úsilím o transparentnosť 
a zodpovednosť a zaťažením spoločností súvisiacim s podávaním správ; dôrazne 
podporuje legislatívny návrh týkajúci sa podávania správ podľa jednotlivých krajín, ktoré 
bude vychádzať z noriem iniciatívy v oblasti transparentnosti ťažobného priemyslu 
(EITI), a podávania správ o predaji a ziskoch, ako aj o daniach a príjmoch, s cieľom 
odrádzať od korupcie a predchádzať daňovým únikom; poznamenáva však, že sa vyžaduje 
len zverejňovanie platieb vládam a len vo vybranej skupine hospodárskych odvetví;

7. zdôrazňuje preto potrebu osobitných opatrení pre Barmu/Mjanmarsko, v prípade ktorého 
Únia prijímala od roku 1996 reštriktívne opatrenia alebo sankcie;   požaduje zavedenie 
centralizovaného mechanizmu, v rámci ktorého sa od európskych podnikov pôsobiacich v 
Barme/Mjanmarsku bude v súlade s tým, čo už je povinné pre podniky v Spojených 
štátoch amerických, vyžadovať, aby začali dôkladný a nepretržitý proces náležitej 
starostlivosti, pokiaľ ide o ľudské práva, a pravidelne zverejňovali obchodné operácie a 
vzťahy, ako aj podnikové politiky, postupy a opatrenia na ochranu a presadzovanie 
ľudských práv;

8. domnieva sa, že požiadavky na výročné podávanie správ o procesoch náležitej 
starostlivosti zo strany podnikov by mali zahŕňať posúdenia vplyvu, plány nápravy a 
zverejňovanie obchodných operácií a vzťahov vrátane dodávateľských reťazcov v rámci 
Barmy/Mjanmarska; 

9. vyzýva Komisiu, aby účinnejšie využívala opatrenia založené na stimuloch a aby bola 
obozretnejšia pri monitorovaní a zabezpečovaní toho, že nadnárodné korporácie, ktorých 
dcérske spoločnosti alebo dodávateľské reťazce sídlia v krajinách zapojených do systému 
GSP a GSP+ – či už majú alebo nemajú registrované sídlo v Únii –, ako aj príslušné 
krajiny plnia svoje medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov;
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10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní vývoja v Barme/Mjanmarsku so 
zreteľom na nútenú prácu a akékoľvek ďalšie závažné a systematické porušovanie 
ľudských práv a aby na ne reagovala v súlade s platnými postupmi a mechanizmami, 
v prípade potreby aj prostredníctvom obnovených návrhov na odňatie obchodných 
preferencií;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam 
členských štátov a parlamentu a vláde Barmy/Mjanmarska.


