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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā globālo vērtības ķēžu (GVĶ) īpatsvars pasaules ražošanas un tirdzniecības modeļos 

turpina pieaugt, radot gan iespējas, gan arī problēmas; tā kā globalizācijai būtu jādarbojas 

kā svirai, kas veicina ekonomikas attīstību un jaunattīstības valstu integrāciju pasaules 

ekonomikā, lai celtu vispārēju labklājību un stiprinātu cilvēktiesības saskaņā ar ES 

pricipiem un mērķiem, kuri virza tās ārpolitiku un ES politikas saskaņotību attīstībai; tā kā 

ES būtu aktīvāk jārīkojas, lai nodrošinātu globālo vērtības ķēžu atbilstošu, taisnīgu, 

pārredzamu un ilgtspējīgu pārvaldību un lai mazinātu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām, 

tostarp darba tiesību vājināšanu; 

B. tā kā ES un tās dalībvalstis, kopā ņemot, ir pasaules lielākais tirgus un galvenais 

palīdzības tirdzniecībai sniedzējs, tās var un tām vajadzētu izmantot šo pozīciju, lai GVĶ 

padarītu ilgtspējīgākas un iekļaujošākas un lai veicinātu tādas vērtības kā ilgtspējīga 

attīstība, cilvēktiesības un taisnīga un ētiska tirdzniecība, īpaši visnabadzīgākajiem 

iedzīvotājiem; tā kā tirdzniecības nolīgumos būtu jāatzīst tiesības noteikt regulējumu 

sabiedrības interešu labā; 

C. tā kā vairāku starptautisku konvenciju, vadlīniju un noteikumu mērķis ir novērst 

cilvēktiesību pārkāpumus; tā kā valstīm ir pienākums tos īstenot un radīt pienācīgus 

juridiskos un ekonomiskos apstākļus, lai uzņēmumi varētu darboties un atrast vietu 

globālajās piegādes ķēdēs; 

D. tā kā VPS un VPS+ tirdzniecības stimuli nodrošina jaunattīstības valstīm labāku pieeju 

tirgum apmaiņā pret darba, vides un sociālo standartu ievērošanu; 

E. tā kā ētiskas uzvedības trūkumu uzņēmējdarbībā rada arī labas pārvaldības trūkums, tādu 

neitrālu publisko iestāžu vājums vai neesamība, kuras darbotos iedzīvotāju vispārējās 

interesēs; tā kā korupcijai, GVĶ pārredzamības trūkumam un darba tiesību izņēmumiem 

un atbrīvojumiem no nodokļiem eksporta pārstrādes zonās (EPZ) varētu būt negatīva 

ietekme uz cilvēktiesībām, īpaši samazinot pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un vājinot 

arodbiedrības, 

1. uzsver, ka tirdzniecība un cilvēktiesības pastiprina viena otru un ka darījumu aprindām ir 

svarīga loma pozitīvu stimulu piedāvāšanā saistībā ar cilvēktiesību, demokrātijas un 

korporatīvās sociālās atbildības veicināšanu; atzinīgi vērtē to, ka sievietes tiek uzskatītas 

par būtisku globālo vērtības ķēžu daļu un vienu no galvenajiem labuma guvējiem no 

GVĶ, kā rezultātā veidojas iekļaujošākas sabiedrības; 

2. uzsver, ka GVĶ sniedz vienreizēju iespēju panākt ilgtspējīgu progresu, īpaši jaunattīstības 

valstīs; 

3. atkārtoti norāda, ka savstarpēji aizvien vairāk saistītā pasaulē stipra ES un vērienīga 

tirdzniecības politika ir būtiski faktori, lai ietekmētu globalizāciju un stiprinātu globālo 

noteikumos balstīto sistēmu; uzsver, ka pasaules ekonomikā notiekošo izmaiņu dēļ aizvien 

svarīgāk kļūst tas, lai Eiropas uzņēmumi varētu piekļūt trešo valstu tirgiem uz taisnīgiem 
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un līdztiesīgiem pamatiem; 

4. uzsver, ka vērtības ķēžu globalizācija var palīdzēt jaunattīstības valstīm integrēties 

pasaules ekonomikā, mazināt nabadzību un radīt darbvietas; ar bažām norāda, ka 

regulējuma trūkums, nestandarta nodarbinātības veidu, neoficiāla darba un 

apakšuzņēmumu nelikumīgu līgumslēgšanas veidu izmantošana globālajā piegādes ķēdē ir 

vājinājusi darba koplīgumu slēgšanas sarunu un nolīgumu ietekmi; nosoda bērnu darba un 

piespiedu darba izmantošanu dažās globālajās piegādes ķēdēs; 

5. atgādina, ka pieaug strādājošo sieviešu skaits, bet pārāk daudz sieviešu joprojām ir 

nodarbinātas nekvalificētos un zemi atalgotos darbos, ka viņām nav pieejami sociālās 

aizsardzības pasākumi, tostarp maternitātes aizsardzība, un ka viņas pārāk bieži cieš no 

diskriminācijas un seksuālas uzmākšanās; 

6. norāda, ka aizvien pieaugošā globalizācija un vērtības ķēžu sarežģītība palielina 

korporāciju nozīmi cilvēktiesību, tostarp bērna tiesību, izmantošanā un ievērošanā un 

vides ilgtspējības nodrošināšanā; turklāt norāda, ka uzņēmumu rīcība var būtiski ietekmēt 

attīstību un cilvēku labjutību gan pozitīvā, gan negatīvā veidā; tomēr ar bažām norāda, ka 

starptautiskajās tiesībās iekļautie tiesībaizsardzības standarti, principi un mehānismi 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā joprojām ir sadrumstaloti un ka ļoti maz ir panākts 

gan ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanā, par kuriem tika 

panākta vienprātīga vienošanās ANO ar ES dalībvalstu nedalītu atbalstu, gan virzībā uz 

saistošiem korporatīvās atbildības noteikumiem; 

7. norāda, ka droša piekļuve izejvielām ir svarīga globālajai konkurētspējai, un vienlaikus 

uzsver, ka viens no grūtākajiem jaunattīstības valstu uzdevumiem ir pakāpties GVĶ, 

veicot ekonomikas dažādošanu, kam nepieciešami taisnīgi un attīstībai labvēlīgi pasaules 

tirdzniecības noteikumi; 

8. pauž lielas bažas par gadījumiem, kad dažu korporāciju vadības lēmumu rezultātā ir 

notikuši cilvēktiesību pārkāpumi un ir apdraudēta vides ilgtspēja; 

9. aicina Komisiju turpmāk veicināt vairāku starptautisku vadlīniju, konvenciju un 

noteikumu uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, tādu kā SDO pamatkonvencijas, ANO 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi, ANO Globālais līgums attiecībā uz 

uzņēmumiem, Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīva un Kimberli process 

ratifikāciju un efektīvu īstenošanu, īpaši pievēršot uzmanību bērnu darba, piespiedu darba, 

cilvēku tirdzniecības, korupcijas un neētiskudarba apstākļu izskaušanai, kā arī sekmēt 

dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju un biedrošanās brīvību; 

10. aicina Komisiju nodrošināt, ka Eiropas un starptautiskie uzņēmumi ievēro ESAO 

vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem un konkrētām nozarēm paredzētas ESAO 

vadlīnijas, piemēram, Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām 

izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām teritorijām; iesaka stiprināt ESAO 

nacionālo kontaktpunktu lomu un to sadarbību ar neatkarīgām valsts un reģionālām 

cilvēktiesību iestādēm ar mērķi uzlabot GVĶ pārvaldību; 

11. mudina Komisiju izstrādāt ES mēroga obligātu pienācīgas pārbaudes sistēmu un uz ANO 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem balstītu obligātu un īstenojamu 

tiesisko regulējumu par to, kā korporācijām ir jāievēro cilvēktiesības, kā arī to 
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pienākumiem attiecībā uz sociālajiem un vides standartiem, un aicina ES dalībvalstis 

savos valsts un reģionālajos rīcības plānos uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā īstenot 

attiecīgus tiesību aktus un iekļaut pasākumus pienācīgas pārbaudes stiprināšanai 

globālajās vērtības ķēdēs; 

12. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus paplašināt esošās kokmateriālu regulas un jaunās 

konfliktu izrakteņu regulas darbības jomu, attiecinot to arī uz citām nozarēm un īpaši tām, 

kurās notiek cilvēktiesību pārkāpumi; 

13. uzsver, ka dalībvalstīm, kuras veicina taisnīgākas un ilgtspējīgākas GVĶ, ir svarīgi 

apmainīties ar informāciju un paraugpraksi pienācīgas pārbaudes un pārredzamības jomā; 

aicina uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības ikdienas komercdarbībā integrēt un īstenot 

pienācīgas pārbaudes principus cilvēktiesību jomā; 

14. mudina Komisiju izstrādāt ES mēroga obligātu pienācīgas pārbaudes sistēmu un aicina ES 

dalībvalstis savos valsts rīcības plānos uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā iestrādāt 

pasākumus, ar kuriem stiprināt pienācīgu pārbaudi globālajās vērtības ķēdēs; atkārtoti 

aicina ES un dalībvalstis, kas minētas 2016. gada oktobrī ar pārliecinošu balsu vairākumu 

apstiprinātajā rezolūcijā par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību 

pārkāpumiem trešās valstīs1, nodrošināt, ka lieli uzņēmumi un to apakšuzņēmēji, kas 

darbojas to piegādes ķēdē dalībvalstu jurisdikcijā, kā arī trešās valstīs, visos gadījumos 

konstatē, novērš un mazina savu darbību un piegādes ķēžu izraisītu negatīvu ietekmi 

cilvēktiesību un vides jomā un atskaitās par to, arī ieviešot saistošus noteikumus un 

novēršot tiesiskuma nodrošināšanas šķēršļus dalībvalstu tiesās ierosinātās lietās par 

iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veikuši uzņēmumi, kuriem ir jebkāda saistība 

ar ES; pauž nožēlu par to, ka Komisija šo mēnešu laikā gandrīz neko nav darījusi un ka 

Parlamentam nav ziņots par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar minēto rezolūciju; 

mudina SDO uzņēmumus un citas ieinteresētās personas strādāt pie vienu un to pašu 

mērķu sasniegšanas; 

15. aicina ES un dalībvalstis pastiprināt dialogu ar trešām valstīm par ANO uzņēmējdarbības 

un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu, tostarp mudinot vairāk valstu pieņemt valsts 

rīcības plānus; 

16. atkārtoti aicina visas valstis, tostarp ES un tās dalībvalstis konstruktīvi piedalīties 

starpvaldību darba grupas par ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību līgumu trešajā 

sesijā, kas notiks 2017. gada oktobrī, un aktīvi iesaistīties diskusijās par būtiskākajiem 

līguma elementiem, tostarp par šī ANO līguma saikni ar tirdzniecības nolīgumiem, 

pienācīgu pārbaudi cilvēktiesību jomā, īstenošanu un piekļuvi tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem, kā arī korporāciju lomu šāda līguma izstrādē; 

17. aicina dalībvalstis aizsargāt indivīdus pret uzņēmumu veiktiem starptautisko tiesību 

pārkāpumiem, uzlabot tiesisko regulējumu, izveidot uzraudzības mehānismus un aktīvi 

veicināt uzlabojumus valstu tiesību aktos cilvēktiesību jomā, kā arī nodrošināt politikas 

saskaņotību; 

18. aicina Komisiju nodrošināt, ka cilvēktiesību nosacījumi, kas ir saistīti ar tirdzniecības 

preferencēm, piemēram, VPS un VPS+, tiek efektīvi īstenoti un uzraudzīti; šajā nolūkā 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0405. 
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aicina Komisiju uzraudzības un novērtēšanas darbā lielāku uzmanību pievērst SDO 

ziņojumiem un tās uzraudzības struktūru secinājumiem, kā arī attiecīgo ANO cilvēktiesību 

mehānismu ziņojumiem; 

19. norāda, ka ES tirdzniecības politika var kalpot kā instruments cīņā pret valstu un 

uzņēmumu negatīvas rīcības sekām, kā arī korupciju, nodokļu apiešanu, sociālo dempingu 

un bērnu darbu; atgādina, ka ES ir uzņēmusies vadību, lai tirdzniecību un ilgtspējīgu 

attīstību iekļautu tirdzniecības nolīgumos, un tās rīcībā ir virkne uz stimuliem pamatotu 

instrumentu, piemēram, vispārējā preferenču shēma, tirdzniecības sasaistīšanai ar attīstību, 

ilgtspējīgu izaugsmi un vērtībām; 

20. aicina Komisiju visos ES tirdzniecības un investīciju nolīgumos sistemātiski iekļaut 

stingras cilvēktiesību klauzulas, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti starptautiski atzīti principi 

un pamatnostādnes, kā paredzēts ES Rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā 

25. punkta d) apakšpunktā; norāda, ka būtiska nozīme ir politiskajai gribai attiecīgajā 

gadījumā reāli izmantot šīs klauzulas; uzstāj uz visaptverošu ex ante un ex post 

tirdzniecības ilgtspējības ietekmes novērtējumu sistemātisku izmantošanu, tostarp 

attiecībā uz cilvēktiesībām; 

21. prasa Komisijai atbalstīt un stiprināt VPS+ saņēmēju saistību efektīvu īstenošanu, izpildi 

un uzraudzību, tostarp izmantojot daudzu ieinteresēto personu projektus un pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalību; uzstāj, ka rezultātu pārskati ir jāpublisko un VPS+ dialogiem jābūt 

pārredzamiem, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanu un līdzdalību; 

prasa izveidot mehānismu, ko varētu izmantot gan atsevišķas personas, gan grupas, kuras 

cietušas no VPS, VPS+ un “Viss, izņemot ieročus” sistēmu īstenošanas; 

22. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes veicināt ilgtspējīgu 

publisko iepirkumu, piegādātājiem un to starptautiskajām piegādes ķēdēm izvirzot 

konkrētas prasības par cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanu, īpaši attiecībā uz 

dzimumu līdztiesības veicināšanu un Eiropas konkurences noteikumiem, un 

pārredzamību; 

23. aicina Komisiju uzsākt iniciatīvu ar mērķi uzlabot tiesību aktus visaptverošu marķēšanas 

pasākumu noteikšanai, lai garantētu patērētājiem sīkāku un pieejamāku informāciju par 

ES tirgū tirgoto preču saturu, izcelsmi un ražošanas metodēm; uzsver sabiedrības 

izpratnes veicināšanas kampaņu svarīgumu cilvēktiesību pārkāpumu novēršanā un 

apkarošanā visos GPĶ posmos, lai palielinātu sabiedrības izpratni un mainītu patērētāju 

uzvedību, orientējot to uz “nekaitīgu” iepirkšanos; 

24. uzsver, ka visā vērtības ķēdē starp uzņēmumiem un to piegādātājiem ir jāparedz saistošas 

līgumiskas vienošanās, kuras tiek izpildītas ar tiesiskiem līdzekļiem, par cilvēktiesībām un 

vides aizsardzības pasākumiem; uzsver, ka ir svarīgi paredzēt efektīvu izpildi ar tiesiskiem 

līdzekļiem, tostarp pienācīgu un atbilstošu aizsardzības līdzekļu pieejamību cietušajām 

personām; aicina Komisiju, apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību, rūpīgi izpētīt 

pastāvošos tiesiskuma nodrošināšanas šķēršļus dalībvalstu tiesās ierosinātās lietās par 

iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus veikuši ES bāzēti uzņēmumi vai kuri 

notikuši to piegādes ķēdēs trešās valstīs; 

25. atkārtoti apstiprina, ka ir steidzami nepieciešama nepārtraukta, efektīva un saskaņota 

rīcība valstu, reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī, lai efektīvi risinātu juridiskās 
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problēmas, kas izriet no uzņēmumu un to darbības eksteritoriālā rakstura, un ar to saistīto 

nenoteiktību par to, kas ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem; 

26. ar bažām konstatē, ka vairākās EPZ, kuras ir GVĶ daļa, tiek īstenoti izņēmumi no darba 

tiesībām un atbrīvojumi no nodokļiem, kā arī vērojamas nopietnas problēmas, kas saistītas 

ar pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, un ierobežojumi, kas attiecināti uz arodbiedrībām; 

atgādina, ka uzņēmumiem būtu jāizveido operatīvā līmeņa sūdzību izskatīšanas 

mehānismi darbiniekiem, kurus ietekmējusi to darbība, tostarp EPZ; atkārtoti aicina ES un 

dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu juridiskos, procesuālos un 

institucionālos šķēršļus, kas traucē saņemt efektīvu tiesisko aizsardzību. 
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Tonino Picula, Victor Boştinaru 

VERTS/ALE Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Tamás Meszerics 
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ECR 
Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen, Bas Belder, Charles Tannock, 

Geoffrey Van Orden, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko 

EFDD James Carver 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 

PPE Cristian Dan Preda 
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PPE 

Andrey Kovatchev, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Francisco José 

Millán Mon, Jaromír Štětina, Julia Pitera, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Luis de 

Grandes Pascual, Michèle Alliot-Marie, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, 

Tunne Kelam 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


