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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošos principus uzņēmējdarbībai un 

cilvēktiesībām, ESAO pārskatītās Pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem, SDO 

trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un 

sociālo politiku, Starptautiskās Integrēto pārskatu komitejas satvaru, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Globālā līguma desmit principus un ISO 26000 rekomendējošo standartu 

par sociālo atbildību, 

– ņemot vērā Francijas likumprojektu par uzticamības pārbaudi, kurā veicināti ANO 

Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un priekšsēdētāja Jean-Claude 

Juncker paziņojumu 2015. gada G7 samitā, 

– ņemot vērā projektu „Iegūt ilgtermiņa vērtību uzņēmumiem un investoriem”, ko pašlaik 

īsteno saskaņā ar ANO atbildīgas ieguldīšanas principiem un ANO Globālo līgumu, 

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantā noteikts, ka ES kopējo 

tirdzniecības politiku īsteno, ievērojot Savienības ārējās darbības principus un mērķus; 

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā no jauna apstiprināts, ka ES ārējās 

darbības orientējošie principi ir demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un pamatbrīvību 

universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes 

princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principu 

ievērošana; 

C. tā kā, no vienas puses, tirdzniecības un cilvēktiesību standartu, un, no otras puses, sociālo 

un vides standartu saikne ir kļuvusi par neatņemamu ES ekonomisko un tirdzniecības 

attiecību daļu; tā kā ES cilvēktiesību un demokrātijas politikai trešās valstīs arī turpmāk 

vajadzētu būt integrētai citos ES politikas virzienos, kuriem raksturīgs ārējais aspekts, 

tostarp tirdzniecības politikā; tā kā ES ir jāizmanto tirdzniecības politika, lai tiektos 

izveidot augstus vispasaules standartus cilvēktiesību un sociālo tiesību, patērētāju 

aizsardzības un vides jomā; 

D. tā kā tirdzniecības politika un tālejoši tirdzniecības nolīgumi veicina un stiprina uz 

globāliem noteikumiem balstītu tirdzniecības sistēmu, tā kā pirms tirdzniecības sarunu 

noslēgšanas ir nopietni un pārredzami jāizskata arī cilvēktiesību jautājumi, tā kā ANO 

Vadošo principu uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, kā arī citu būtisku instrumentu, 

tostarp to, kuri sekmē uzņēmumu sociālo atbildību, mērķis ir atbalstīt cilvēktiesību 

noteikumus saistībā ar tirdzniecības politiku;  

E. tā kā 2014. gada 26. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome 

pieņēma rezolūciju attiecībā uz starpvaldību darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu 

uzsākt procesu starptautiska juridiski saistoša instrumenta ieviešanai nolūkā atbilstīgi 

starptautiskajām tiesībām regulēt transnacionālās korporācijas un citas 

uzņēmējsabiedrības; 
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F. tā kā tirdzniecība un cilvēktiesības var stiprināt viena otru un tā kā uzņēmējiem, kaut gan 

viņiem ir pienākums ievērot cilvēktiesības, var būt nozīmīga loma, radot pozitīvus 

stimulus, lai sekmētu cilvēktiesības, demokrātiju, standartus vides jomā un uzņēmumu 

atbildību; tā kā ES ir bijusi vadošā loma, apspriežot un īstenojot vairākas iniciatīvas par 

globālu atbildību, kas ir cieši saistītas ar starptautisko standartu, cita starpā sociālā 

taisnīguma, vides ilgtspējas un cilvēktiesību ievērošanas popularizēšanu un ievērošanu;  tā 

kā tiek atzīts, ka Eiropas uzņēmumi, kas darbojas visā pasaulē un ar savu 

nediskriminējošo uzņēmumu kultūru sniedz piemēru, ilgtermiņā pozitīvi ietekmē 

cilvēktiesības; tā kā tirdzniecības attiecību stiprināšana, kuras pamatā ir cilvēktiesību 

aizsardzība un īstenošana, stiprina savstarpējo sapratni un tādas kopējās vērtības kā 

tiesiskums, laba pārvaldība un cilvēktiesību ievērošana, 

1. atgādina, ka ES ir apņēmusies attiecībās ar trešām valstīm saskaņoti sekmēt un ievērot 

cilvēktiesības un demokrātiju visos savos politikas virzienos, tostarp tirdzniecības politikā, 

un visos atbilstīgajos ES ārējās finansēšanas instrumentos; 

2. tādēļ iesaka, lai ES tirdzniecības stratēģija būtu instruments, ar kuru veicinātu 

demokrātiskās vērtības trešās valstīs; tādēļ atzinīgi vērtē tirdzniecības nolīgumu un 

tirdzniecības preferenču programmu stiprināšanu, jo tās veicina cilvēktiesības, izskauž 

piespiedu un bērnu darbu un nodrošina pārtikas nekaitīgumu un tiesības uz veselības 

aprūpi, ilgtspējīgu attīstību un augstus drošības un vides standartus, kā arī ekonomiskās 

iespējas visām personām; 

3. atzinīgi vērtē jauno stratēģiju „Tirdzniecība visiem“, kā arī atsauci uz uzņēmumu sociālo 

atbildību, kas pašreiz ir iekļauta visos ES tirdzniecības un citos divpusējos nolīgumos; 

aicina ES ierosināt piemērotus kontroles mehānismus, piemēram, sūdzību mehānismu, un 

novērst iespējamos trūkumus tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos, kā arī atjaunināt tās 

tiesību aktus par divējāda lietojuma preču eksporta kontroli; 

4. atzīmē Komisijas centienus ievērot savas saistības iekļaut cilvēktiesību un ekonomiskās, 

sociālās un vides jomas jautājumus ietekmes novērtējumos attiecībā uz leģislatīviem un 

neleģislatīviem priekšlikumiem, īstenošanas pasākumiem un tirdzniecības nolīgumiem; 

atkārto, ka ietekmes novērtējumu rezultātā ir jāuzlabojas cilvēktiesību aizsardzībai un 

mehānismiem, kas izveidoti tirdzniecības nolīgumos un politikā; tāpat aicina Komisiju 

sistemātiski īstenot šādus ietekmes novērtējumus par cilvēktiesībām un ex-post ietekmes 

novērtējumus un uzlabot to kvalitāti un tvērumu; pauž dziļas bažas, ka Komisija nav 

veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes uz cilvēktiesībām 

novērtējumu un atkārto atbalstu visaptverošam Vjetnamas novērtējumam, kurā būtu 

iekļautas cilvēktiesības un kuru sagatavotu kā daļu no šā nolīguma ex post novērtējuma un 

kā turpinājumu 2009. gadā uzsāktajam ilgtspējas ietekmes novērtējumam;  atzinīgi vērtē 

visus saskaņošanas centienus starptautiskā līmenī, īpaši ar ANO Augsto cilvēktiesību 

komisāra biroju, lai īstenotu visus cilvēktiesību jomā saskaņotos starptautiskos principus 

un parakstītās konvencijas;  

5. atkārtoti pauž atbalstu priekšlikumam sistemātiski ieviest cilvēktiesību nosacījumu 

klauzulas starptautiskajos nolīgumos, tostarp tirdzniecības nolīgumos starp ES un trešām 

valstīm; uzsver, ka nepieciešama politiskā griba, lai patiesi īstenotu trešo valstu 

apņemšanās; aicina Komisiju regulāri sagatavot ziņojumu par to, kā visas ANO 

dalībvalstis īsteno ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; aicina 
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cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm konsekventi atsaukties uz šiem principiem un 

citiem starptautiskajiem uzņēmumu atbildības standartiem; aicina ES atbalstīt pilsonisko 

sabiedrību trešās valstīs, sniedzot ieguldījumu ietekmes novērtējumos; 

6. turklāt aicina Komisiju sistemātiski uzraudzīt cilvēktiesību klauzulu īstenošanu un regulāri 

ziņot Parlamentam par cilvēktiesību ievērošanu partnervalstīs; aicina arī Komisiju izveidot 

nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai novērstu iespējamu negatīvu tirdzniecības 

nolīgumu ietekmi uz cilvēktiesībām un lai ņemtu vērā vietējo padomdevēju grupu un 

kopējo konsultatīvo komiteju ieguldījumu, kā arī izveidotu pienācīgu uzraudzību, sūdzību 

un izpildes mehānismus nolūkā nodrošināt, ka uzņēmumi un ieguldītāji ievēro 

cilvēktiesības; 

7. atzinīgi vērtē Komisijas centienus atbalstīt ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

pamatprincipu, ANO Globālā līguma, pārskatīto ESAO vadlīniju daudznacionāliem 

uzņēmumiem, SDO trīspusējās deklarācijas par principiem attiecībā uz daudznacionāliem 

uzņēmumiem un sociālo politiku un ISO 26000 rekomendējošā standarta par sociālo 

atbildību īstenošanu un vienlaikus sekmēt, palīdzēt un uzraudzīt, kā visi tirdzniecības 

partneri ievēro šos starptautiskos principus; uzskata, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļu 

pieejamības aspekts ir jāpastiprina valstu rīcības plānos un ES stratēģijā saskaņā ar ANO 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem; atkārto, ka ir svarīgi efektīvi īstenot 

šos principus un Globālo līgumu; atzinīgi vērtē līdzšinējo starpvaldību darba grupas 

(IGWG) darbu un aicina visas ANO dalībvalstis, tostarp ES dalībvalstis, konstruktīvi 

iesaistīties sarunās; atzinīgi vērtē pētījumu par nopietniem uzņēmumu cilvēktiesību 

pārkāpumiem, kas tika veikts kā Augstā cilvēktiesību komisāra biroja īstenots tiesiskās 

aizsardzības līdzeklis; 

8. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunā Vispārējā preferenču sistēma 

(VPS) (Regula (ES) Nr. 978/2012); atgādina, ka partnervalstīm ir jāīsteno VPS regulā 

uzskaitītās 27 starptautiskās pamatkonvencijas par cilvēktiesībām un darba standartiem; 

uzsver, ka Komisijai ir jāuzrauga un jāziņo par to, kā šīs konvencijas īsteno VPS+ 

saņēmējvalstis; aicina turpināt dialogu ar VPS+ valstīm, jo tādā veidā ES varētu panākt 

lielāko ietekmi saistībā ar cīņu pret cilvēktiesību pārkāpumiem, un var būt gatava apturēt 

VPS+ priekšrocības smagākajos cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos; 

9. atzinīgi vērtē to, ka ES Direktīvā par nefinanšu informācijas atklāšanu ir iekļauta lielu 

uzņēmumu ziņošana par cilvēktiesībām, un aicina strauji īstenot šo direktīvu; pauž 

atbalstu ESAO pamatnostādnēm, kuras ir līdzeklis cilvēktiesību noteikumu stiprināšanai 

saistībā ar tirdzniecību; šajā sakarībā uzsver pārredzamības mehānismu un tiesiskās valstu 

sadarbības nozīmi; pievērš uzmanību ziņojumu izstrādei par ANO Vadošajiem 

principiem, Uzņēmumu cilvēktiesību kritērijiem un integrētās ziņošanas mērķim un aicina 

visas ieinteresētās personas ievērot iepriekš minēto direktīvu; 

10. uzsver, ka ES stratēģijā “Tirdzniecība visiem” ir noteiktas saistības pastiprināt uzņēmumu 

sociālās atbildības iniciatīvas un uzsver, ka tam ir jānozīmē jaunus darbības veidus ES 

līmenī, tostarp jauna ES uzņēmumu sociālās atbildības rīcības plāna panākšanu līdz 2020. 

gadam; 

11. aicina Komisiju piemērot rezultātus, kas tiks iegūti projektā „Iegūt ilgtermiņa vērtību 

uzņēmumiem un investoriem”, ko pašlaik veic saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 

atbildīgas ieguldīšanas principiem un ANO Globālo līgumu, ES Stratēģisko investīciju 
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fondam (ESIF), dialogam ar ieguldītājiem un ilgtspējīgas kapitāla tirgu Savienības 

koncepcijas atbalstam. 
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