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Resolucija Evropskega parlamenta o obnovitvi dostopa Mjanmara/Burme do splošnih 
tarifnih preferencialov
(2012/2929(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru/Burmi, zlasti resolucij z dne 
20. aprila 20121 in 22. novembra 20122,

– ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 23. aprila 2012 o 
Mjanmaru/Burmi,

– ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton in komisarja EU 
za trgovino Karla De Guchta z dne 15. junija 2012, v kateri pozivata k ponovni 
vzpostavitvi trgovinskih preferencialov za Mjanmar/Burmo, kot tudi izjave predstavnika 
visoke predstavnice EU z dne 6. februarja 2013 o morebitni organizaciji projektne skupine 
Mjanmar-EU za okrepitev gospodarskega sodelovanja,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 552/973 o začasnem umiku dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih 
preferencialov (COM (2012)0524),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 20084 o uporabi sheme 
splošnih tarifnih preferencialov,

– ob upoštevanju resolucije o ukrepih v zvezi z Mjanmarom, sprejetimi v skladu s členom 
33 ustave Mednarodne organizacije dela, ki jo je 13. junija 2012 sprejela Mednarodna 
konferenca dela,

– ob upoštevanju zahtev za poročanje vlade ZDA o odgovornih naložbah v Burmi z dne 11. 
julija 20125,

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o položaju človekovih 
pravic v Mjanmaru/Burmi z dne 25. septembra 2012,

– ob upoštevanju Deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah 
pri delu, sprejete leta 1998, in konvencij Mednarodne organizacije dela, ki vzpostavljajo 
splošne temeljne delovne standarde v zvezi z odpravo prisilnega dela (št. 29 (1930) in št. 
105 (1957)); svobodo združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj (št. 87 (1948) in št. 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0142.

2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0464.

3 UL L 85, 27.3.1997, str. 8.

4 UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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98 (1949)); odpravo otroškega dela (št. 138 (1973) in št. 182 (1999)); ter nediskriminacijo 
pri zaposlovanju (št. 100 (1951) in št. 111 (1958)),

– ob upoštevanju vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah1 ter sklepov 
Sveta za zunanje zadeve z dne 8. decembra 20092,

– ob upoštevanju smernic OECD za večnacionalna podjetja, ki so bile posodobljene leta 
2011,

– ob upoštevanju smernic za trajnostno poročanje Pobude za globalno poročanje3,

– ob upoštevanju načel ZN za odgovorne naložbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Sveženj „Odgovorna podjetja“ 
(COM(2011)0685),

– ob upoštevanju potekajočih pogajanj o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
(COM(2011)0683) o spremembi Direktive Sveta 2004/109/ES (direktiva o preglednosti) 
in predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/51/ES 
(računovodska direktiva) (COM(2011)0684),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2013 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju5 kot tudi o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno 
in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast6,

– ob upoštevanju člena 110(2) in (4) Poslovnika,

A. ker se je vlada predsednika Theina Seina lotila ambicioznega programa reform na poti k 
demokraciji in miru v Mjanmaru/Burmi;

B. ker aktualne spremembe ponujajo pomembne priložnosti za razvoj zelo izboljšanih 
odnosov med Evropsko unijo in Mjanmarom/Burmo, pomagajo pri procesu reform ter 
prispevajo k ekonomskemu, političnemu in socialnemu razvoju;

                                               
1

„Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov „varovanje, spoštovanje in pomoč“, ki ga je 
16. junija 2011 sprejel Svet Združenih narodov za človekove pravice
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 in

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

3
Smernice za trajnostno poročanje (G3.1), marec 2011

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 UL C 99E, 3.4.2012, str. 101–111.
5 Resolucija EP z dne 6. februarja 2013, P7_TA(2013)0050.
6 Resolucija EP z dne 6. februarja 2013, P7_TA(2013)0049.
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C. ker je Evropska komisija zaradi sedanjega napredka in na podlagi pozitivne ocene 
Mednarodne organizacije dela predlagala obnovitev dostopa Mjanmara/Burme do 
splošnih tarifnih preferencialov;

D. ker je potrebna previdnost, če upoštevamo, da glede na poročilo posebnega poročevalca 
Združenih narodov za človekove pravice v Mjanmaru ostaja velika zaskrbljenost glede 
človekovih pravic, vključno s samovoljnimi odvzemi prostosti, prisilnimi preseljevanji, 
zaplembami zemlje in šibkim pravosodnim sistemom;

E. ker so bili v preteklosti mnogi sektorji gospodarstva v Mjanmaru/Burmi, kot so rudarstvo, 
lesna industrija, naftna in plinska industrija ter gradnja jezov, neposredno povezani z 
resnimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave, hkrati pa so bili glavni vir 
državnih prihodkov za vojsko;

F. ker so podjetja, ki delujejo v nestabilnih državah in na področjih s slabim upravljanjem, 
kot je Mjanmar/Burma, soočena z velikim tveganjem, da povzročajo kršitve človekovih 
pravic oziroma k njim prispevajo, kar je razlog, zakaj potrebujemo posebne ukrepe, da se 
izognemo temu tveganju, kakor je bilo ugotovljeno v zahtevah za poročanje vlade ZDA o 
odgovornih naložbah v Burmi;

G. ker evropska podjetja in njihove hčerinske družbe ter podizvajalci lahko igrajo ključno 
vlogo pri spodbujanju in širjenju socialnih in delovnih standardov po vsem svetu;

H. ker je treba od vsakega podjetja, ki deluje v Mjanmaru/Burmi, zahtevati, da spoštuje 
mednarodne standarde na področju človekovih pravic in torej:

a) izpolnjuje nacionalne in mednarodne zakonske obveznosti na področju človekovih 
pravic, socialnih in delovnih standardov ter okoljskih predpisov,

b) je resnično zavezano pravicam, varstvu in dobremu počutju delovne sile in državljanov 
na splošno,

c) podpira svobodo združevanja in pravice do kolektivnih pogajanj,

d) hitro in učinkovito obravnava morebitne kršitve;

1. priznava ukrepe, ki so jih sprejeli predsednik Thein Sein in drugi reformatorji v 
burmanskem režimu, za izvajanje demokratičnih reform v preteklem letu, ter jih spodbuja 
k nujnemu nadaljevanju tega procesa, da se spremembam ne bo več mogoče izogniti;

2. poziva vlado Mjanmara/Burme, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse preostale 
politične zapornike; dodatno poziva vlado, naj zagotovi spoštovanje svobode mnenja in 
izražanja, združevanja in zbiranja, ter naj še naprej tesno sodeluje z organizacijami kot je 
Mednarodna organizacija dela, da se izkorenini prisilno delo in zagotovi, da bo izvajanje 
zakonodaje s področja delavskih organizacij in mirnih demonstracij ter zbiranja v skladu z 
mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic;

3. poudarja, da mora vlada Mjanmara/Burme vzpostaviti regulativni okvir za podjetja, ki bo 
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v skladu z mednarodnimi standardi za družbeno in okoljsko odgovornost gospodarskih 
družb;

4. priznava, da odgovorna in trajnostna trgovina ter naložbe, vključno z Unijo in iz Unije,
lahko podprejo prizadevanja Mjanmara/Burme za spopadanje z revščino in za zagotovitev, 
da ukrepi koristijo širši skupini prebivalcev; vendar pa ugotavlja, da je to treba storiti s 
spodbujanjem prakse najvišjih standardov integritete in družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, kot je določeno v smernicah OECD za večnacionalna podjetja, 
vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter v strategiji 
EU 2011–2014 za družbeno odgovornost gospodarskih družb;

5. meni, da je razkritje vlagateljem in potrošnikom gonilna sila družbene odgovornosti 
gospodarskih družb in da mora temeljiti na socialnih in okoljskih načelih, ki se lahko 
preprosto uporabijo in so merljiva; poudarja, da je to pomembno tudi za varovanje 
dolgoročne vrednosti evropskih naložb; poziva, naj se to sodelovanje trdno opira na načela 
ZN za odgovorne naložbe in načelo celovitega poročanja;

6. je seznanjen s pozitivnimi ukrepi iz sedanje reforme direktive o preglednosti in 
računovodske direktive pri obravnavanju vprašanja družbene odgovornosti gospodarskih 
družb ob hkratnem vzpostavljanju ravnovesja med upravičenim prizadevanjem za 
preglednost in odgovornost gospodarskih družb ter bremenom poročanja za podjetja; 
odločno podpira zakonodajni predlog za poročanje po posameznih državah, ki temelji na 
standardih pobude za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI), na podlagi katerega se 
bo poročalo o prodaji in dobičkih, pa tudi o davkih in prihodkih, da bi tako odvračali od 
korupcije in preprečili izogibanje davkom; vendar ugotavlja, da to zahteva samo razkritje 
plačil vladam in še to zgolj v omejenem številu gospodarskih sektorjev;

7. zato poudarja, da potrebujemo posebne ukrepe za Mjanmar/Burmo tam, kjer Unija od leta 
1996 nalaga posebne omejevalne ukrepe ali sankcije; poziva k vzpostaviti centraliziranega 
mehanizma, s čimer bi morala evropska podjetja, ki poslujejo v Mjanmaru/Burmi, v 
skladu s tem, kar je že obvezno za podjetja v Združenih državah Amerike, začeti 
poglobljen in trajen postopek skrbnega spoštovanja človekovih pravic ter javno in redno 
razkrivati poslovne operacije ter odnose kot tudi politike podjetja, prakse in ukrepe za 
zaščito in spodbujanje človekovih pravic;

8. meni, da bi morale zahteve za letno poročanje o postopku skrbnega ravnanja podjetja 
vključiti presojo vpliva, načrte za odpravljanje napak in razkrivanje poslovnih operacij in 
odnosov, vključno z dobavnimi verigami v Mjanmaru/Burmi;

9. poziva Komisijo, naj učinkoviteje uporablja spodbujevalne ukrepe, pazljiveje spremlja, ali 
nadnacionalne družbe, katerih hčerinske družbe ali dobavne verige so v državah, ki 
sodelujejo v sistemu GSP in GSP Plus – ne glede ne to, ali imajo sedež v EU ali ne –, in 
zadevne države izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti glede družbene odgovornosti 
gospodarskih družb;

10. poziva Komisijo, naj še naprej spremlja razvoj dogodkov v Mjanmaru/Burmi glede 
prisilnega dela in drugih resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic, ter se nanje 
odzove v skladu z veljavnimi postopki in mehanizmi, po potrebi tudi z novimi predlogi za 
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odvzem trgovinskih preferencialov;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav 
članic ter parlamentu in vladi Mjanmara/Burme.


