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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai ir 
pienākums nodrošināt konsekvenci starp dažādām savas ārējās darbības jomām, tostarp 
tirdzniecības un cilvēktiesību politiku, tādējādi savstarpēji palielinot šo politikas jomu 
potenciālo efektivitāti; tā kā LES 3. panta 5. punktā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai 
cita starpā jāveicina ilgtspējīga attīstība, nabadzības izskaušana un cilvēktiesību 
aizsardzība,

B. tā kā ES tirdzniecības politikai ir jāpalīdz sekmēt Savienības atbalstītās vērtības, kas 
noteiktas LES 2. pantā, kā arī jāveicina LES 21. pantā uzskaitīto mērķu sasniegšana, 
tostarp demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšana, cilvēktiesību, pamattiesību un 
pamatbrīvību ievērošana, vienlīdzība, cilvēka cieņas respektēšana un vides un sociālo 
tiesību aizsardzība; tā kā vispārējā preferenču sistēma (VPS), VPS+ un “Viss, izņemot 
ieročus” var būt būtiski nozīmīgi instrumenti minēto vērtību ievērošanas veicināšanai, 
un tā kā ir svarīgi, lai šīs sistēmas tiktu efektīvi īstenotas un pārraudzītas;

C. tā kā 2016. gada 5. jūlija rezolūcijā par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem 
un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu1 bija 
ierosināts noteikt VPS regulā (turpmāk “regula”) uzņēmumu sociālo atbildību, 
nodrošināt, ka starptautiskie uzņēmumi ievēro cilvēktiesības un darba tiesības, un 
reformēt PTO noteikumus, lai ieviestu piegādes ķēžu pienācīgas pārbaudes un 
pārredzamības prasības, pamatojoties uz ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai 
un cilvēktiesībām;

D. tā kā VPS ir kļuvusi par instrumentu, ar ko Eiropas Savienība un ES dalībvalstis izdara 
politisku spiedienu uz trešām valstīm, lai iegūtu trešo valstu atbalstu dažādiem to 
starptautisko darba kārtību aspektiem; tā kā Eiropas Savienībai būtu jāvirza citi 
tirdzniecības modeļi, kuri balstīti uz partneru vienlīdzību,

1. norāda, ka ir apliecinājies, ka VPS ir nozīmīgs instruments galveno cilvēktiesību un 
ilgtspējīgas attīstības principu veicināšanā un aizsardzībā; pauž gandarījumu par to, ka 
ir atzīta nepieciešamība uzlabot pārredzamību un pārskatatbildību, jēgpilni iesaistot 
VPS+ noteikto cilvēktiesību jomas saistību efektīvas īstenošanas pārraudzībā pilsonisko 
sabiedrību un citus dalībniekus, piemēram, sociālos partnerus, Parlamentu un Padomi; 
prasa ieviest strukturētu pārraudzības mehānismu, lai nodrošinātu attiecīgo VPS 
konvenciju ievērošanu, kas būtu jāattiecina arī uz VPS vispārējo režīmu un “Viss, 
izņemot ieročus”; aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest pastāvīgākas struktūras 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai, piemēram, izveidojot kopīgas pārraudzības 
komisijas vai vietējas konsultantu grupas, kurās piedalītos vietējā pilsoniskā sabiedrība, 
cilvēktiesību aizstāvji un arodbiedrību pārstāvji;

2. atgādina, ka ir svarīgi turpināt sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām un pārraudzības struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar attiecīgajām 

                                               
1 OV C 101, 16.3.2018., 19. lpp.
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konvencijām, piemēram, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO), ESAO un ANO 
konvencijām, un atbalstīt vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras 
līdzdarbojas marginalizēto iedzīvotāju grupu, tostarp personu ar invaliditāti, interešu 
aizstāvēšanā;

3. uzsver, ka VPS+ pārraudzībā un novērtēšanā būtu jāņem vērā starptautisko pārraudzības 
struktūru, piemēram, ANO, SDO un starptautisko NVO, ziņojumi, kā arī to sniegtie 
ieteikumi katrai valstij saskaņā ar katru konvenciju un jātiecas nodrošināt efektīvu 
regulas īstenošanu;

4. pauž nožēlu par to, ka VPS+ saņēmējvalstu pārraudzībai izmantotie rezultātu pārskati 
joprojām ir slepeni; aicina Komisiju darīt publiski pieejamus VPS+ atbalsttiesīguma 
novērtējumus un rezultātu pārskatus, lai palielinātu sistēmas pārredzamību un 
uzraudzību;

5. atzīst, ka VPS+ ir nozīmīga loma starptautisko darba tiesību, cilvēktiesību, labas 
pārvaldības un vides aizsardzības standartu veicināšanā saņēmējvalstīs, ne tikai sniedzot 
stimulus minēto standartu ievērošanai, bet arī izveidojot platformu regulāram dialogam 
jomās, uz kurām attiecas konvencijas, un veicinot iesaistīšanos būtiskās reformās;

6. atgādina par VPS+ režīma potenciālu uzlabot situāciju cilvēktiesību, ilgtspējīgas 
attīstības un labas pārvaldības jomā, tostarp saistībā ar darba ņēmēju tiesībām, bērnu 
darba un piespiedu darba izskaušanu, dzimumu līdztiesības veicināšanu, nāvessoda 
ierobežošanu, ievērojot visus starptautiskās konvencijās noteiktos pienākumus, 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, reliģijas brīvību un vārda brīvību, kā arī vides 
aizsardzību; atgādina, ka sistēmas potenciāls var tikt pilnībā īstenots tikai tad, ja tiks 
uzlabotas ziņošanas prasības un pārraudzības mehānismi attiecībā uz VPS+ 
tirdzniecības preferenču piešķiršanai prasītajās 27 konvencijās noteikto pienākumu 
efektīvu īstenošanu un ja līdztekus tirdzniecības preferenču stimulam tiks piedāvāti citi 
atbalsta pasākumi, pamatojoties uz visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu 
saistošo pienākumu ievērošanu; uzsver, ka ir vajadzīgs ietekmes novērtējums 
cilvēktiesību un darba tiesību jomā, un tas veicams, apspriežoties ar pilsonisko 
sabiedrību;

7. aicina Komisiju spēcīgāk sadarboties ar saņēmējvalstīm, Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD), ES delegācijām, dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, 
starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, lai nodrošinātu labāku informācijas ieguvi un padziļinātu pārraudzības 
analīzi un tādējādi radītu iespēju skaidri novērtēt visu sistēmas aspektu īstenošanu;

8. prasa iekļaut SDO Konvenciju Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām starp 
saistošajām pamatkonvencijām, kuras ir priekšnoteikums tirdzniecības preferenču 
piešķiršanai;

9. uzsver, ka daudzās saņēmējvalstīs progress īstenošanas līmenī vēl neatbilst progresam 
likumdošanas līmenī;

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju vietēja iesaistīšanās ir būtiski svarīga, lai 
efektīvi aizstāvētu intereses, un aicina Komisiju rezultātu pārskatos un VPS+ dialogos 
objektīvi un salīdzināmā veidā pārbaudīt pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju 
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samazināšanos un risināt jautājumus saistībā ar draudiem neatkarīgām arodbiedrībām, 
riskiem un draudiem, kam pakļauti cilvēktiesību aizstāvji, un šķēršļiem ES sniegtajam 
finansējumam NVO, jo šie jautājumi ir tieši saistīti ar juridiskajām saistībām, kas izriet 
no Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Starptautiskās 
Darba organizācijas pamatkonvenciju attiecīgajiem noteikumiem; atkārtoti mudina 
Komisiju turpināt finansēt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas pārrauga šīs sistēmas 
īstenošanu;

11. uzsver, ka cilvēktiesību aizstāvjiem būtu jāspēj veikt savu uzdevumu brīvi un netraucēti 
un ka, novērtējot atbilstību VPS+, būtu jāvērtē apstākļi, kādos viņiem jāstrādā, izvirzot 
attiecīgus kritērijus;

12. iesaka, veicot regulas pārskatīšanu, paplašināt patlaban VPS+ piemērojamo konvenciju 
saraksta tvērumu, attiecinot to arī uz “Viss, izņemot ieročus” un VPS saņēmējvalstīm; 
atkārtoti prasa iekļaut Starptautiskās Krimināltiesas Romas Statūtus VPS+ statusa 
saņemšanai prasīto konvenciju sarakstā;

13. atgādina, ka ir svarīgi noteikt skaidrus kritērijus, kas atbilst katras valsts problēmām un 
nepilnībām, lai varētu novērtēt 27 starptautisko konvenciju īstenošanas efektivitāti, un 
pēc vajadzības sistemātiski iekļaut šos kritērijus valstu cilvēktiesību stratēģijas 
dokumentos, lai nodrošinātu politikas saskaņotību;

14. prasa VPS sistēmas ietvaros izveidot neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu un 
struktūru, kas ļautu visām ieinteresētajām pusēm, tostarp vietējām ieinteresētajām 
personām, iesniegt sūdzības saistībā ar varbūtējiem darba tiesību un cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus izdarījušas valstis vai uzņēmumi, kas izmanto regulā paredzētās 
tirdzniecības preferences;

15. aicina Komisiju pievērsties darba standartiem, tostarp darba koplīgumu slēgšanas 
sarunām un biedrošanās brīvībai, eksporta pārstrādes zonās (EPZ), kuras atrodas 
tagadējās vai potenciālajās saņēmējvalstīs; turklāt aicina Komisiju nodrošināt darba 
tiesību aizsardzības izņēmumu atcelšanu EPZ un izveidot ilgtermiņa ceļvedi ar 
attiecīgajām partnervalstīm;

16. pauž bažas par ziņojumiem, ka VPS+ režīms varētu būt veicinājis zemes sagrābšanu un 
citus cilvēktiesību pārkāpumus; aicina Komisiju efektīvi pievērsties šādu negatīvu seku 
novēršanai un nodrošināt, ka tiek veikti adekvāti seku mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumi;

17. atbalsta apņēmīgāku pievēršanos nopietnu un sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu 
novēršanai un risināšanai vismazāk attīstītajās valstīs režīma “Viss, izņemot ieročus” 
ietvaros; šajā sakarībā aicina paplašināt režīma “Viss, izņemot ieročus” rezultātu 
pārskata sistēmu; uzskata, ka līdztekus draudiem atcelt tirdzniecības preferences ir 
nepieciešamas piemērotas politiskās iniciatīvas un palīdzība, lai nodrošinātu, ka 
saņēmējvalstis patiešām ievēro starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā;

18. uzskata, ka ikvienam lēmumam par preferenču apturēšanu ir jābūt pilnīgā saskaņā ar 
vispārējo nabadzības mazināšanas mērķi un ka gadījumā, ja tiek izvēlēta daļējas 
apturēšanas metode, risinājums būtu jāizstrādā tā, lai maksimāli mazinātu negatīvo 
ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem; uzsver, ka tirdzniecības preferenču atcelšana būtu 
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jāuzskata par galējo līdzekli, kas izmantojams tikai gadījumos, kad vērojami nopietni 
trūkumi starptautisko konvenciju efektīvā īstenošanā un ja “Viss, izņemot ieročus” 
saņēmējvalsts nepārprotami neizrāda gatavību un apņēmību risināt šos trūkumus;

19. atzinīgi vērtē Komisijas nesenos lēmumus uzsākt procesu, lai atceltu “Viss, izņemot 
ieročus” preferences Kambodžai, un nosūtīt augsta līmeņa ES ārkārtas misiju uz 
Mjanmu, reaģējot uz cilvēktiesību situāciju abās valstīs; gaida, ka Komisija turpinās 
sniegt Parlamentam aktuālo informāciju un iesaistīs to turpmākajās darbībās, tostarp 
attiecībā uz preferenču apturēšanu;

20. uzskata, ka ES būtu jānodrošina politikas saskaņotība, mudinot citus starptautiskos 
dalībniekus, piemēram, starptautiskos uzņēmumus, pilnībā piedalīties cilvēktiesību, 
sociālo tiesību un vides standartu uzlabošanā visā pasaulē, it sevišķi liekot ekonomikas 
dalībniekiem ieviest pienācīgas pārbaudes saskaņā ar ANO Vadošajiem principiem 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu, lai 
nodrošinātu cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanu globālajās vērtību ķēdēs, un ziņot, 
kā tiek īstenota Parlamenta 2016. gada rezolūcija par Parlamenta ieteikumiem par 
sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību, tostarp 
Parlamenta ierosinājums paredzēt VPS regulā uzņēmumu sociālo atbildību un reformēt 
PTO noteikumus, lai ieviestu piegādes ķēžu pienācīgas pārbaudes un pārredzamības 
prasības, pamatojoties uz ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām;

21. aicina Komisiju izveidot starpiestāžu darba grupu uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
jautājumos un nekavējoties uzsākt likumdošanas iniciatīvu obligātu ES pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktu ieviešanai;

22. aicina Komisiju jaunajā regulā laikposmam pēc 2023. gada ieviest izmaiņas standarta 
VPS un “Viss, izņemot ieročus” režīmos, lai būtu atļauts veidot “melno sarakstu” ar 
uzņēmumiem, kuri vēlas eksportēt uz ES un ir atbildīgi par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem.
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