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B8-0473/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO 

instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē 

transnacionālu korporāciju un citu tādu uzņēmumu darbību, kuriem piemīt 

transnacionālas iezīmes 

(2018/2763(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 21. un 23. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. un 208. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2012. gada 25. jūnijā pieņemto ES Stratēģisko satvaru par 

cilvēktiesībām un demokrātiju un Padomes 2015. gada 20. jūlijā pieņemto Rīcības plānu 

cilvēktiesību un demokrātijas jomā (2015–2019), 

– ņemot vērā ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP), ko 

ANO Cilvēktiesību padome apstiprināja 2011. gada 16. jūnija Rezolūcijā Nr. 17/4, 

– ņemot vērā Komisijas stratēģiju “Tirdzniecība visiem”, 

– ņemot vērā Komisijas norādījumus nozarēm, kā īstenot UNGP1, 

– ņemot vērā īpašā referenta reliģijas vai ticības brīvības jautājumos Heiner Bielefeldt 

starpposma ziņojumu ANO Ģenerālajai asamblejai, kurā galvenā uzmanība pievērsta 

reliģiskās neiecietības un diskriminācijas darba vietā novēršanas līdzekļiem2, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2015. gada 14. jūlija darba dokumentu par pašreizējo 

stāvokli ANO Vadošo principu uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām īstenošanā 

(SWD(2015)0144), 

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par 

sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību 

īstenošanu3, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras atzinumu “Uzlabota tiesiskās 

aizsardzības līdzekļu pieejamība uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā ES līmenī”4, 

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2014. gada 26. jūnija Rezolūciju Nr. 26/9, ar 

ko tā nolēma izveidot beztermiņa starpvaldību darba grupu jautājumos par 

transnacionālām korporācijām un citiem uzņēmumiem cilvēktiesību kontekstā ar 

mandātu izstrādāt starptautisku juridiski saistošu instrumentu, ar kura palīdzību 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-

guiding-principles-business-and-hum-0_en 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf  
3 OV C 101, 16.3.2018., 19. lpp. 
4 Pamattiesību aģentūras atzinums – 1/2017 [B-HR]. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf


 

RE\1164613LV.docx 3/6 PE624.151v01-00 

 LV 

starptautisko cilvēktiesību aktos regulēt transnacionālo korporāciju un citu uzņēmumu 

darbību, 

– ņemot vērā ANO Globālo līgumu1, 

– ņemot vērā ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem, 

– ņemot vērā ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas atbildīgai uzņēmējdarbībai, 

– ņemot vērā UNICEF izstrādātos Bērnu tiesību un uzņēmējdarbības principus, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par uzņēmējdarbību un 

cilvēktiesībām, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2016. gada 2. marta ieteikumu dalībvalstīm par 

cilvēktiesībām un uzņēmējdarbību, 

– ņemot vērā 2018. gada 13. marta rezolūciju par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības 

nolīgumos2, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par 2016. gada ziņojumu par 

cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā3, 

– ņemot vērā 2017. gada 16. novembra rezolūciju par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: 

stimuls attīstībai4, 

– ņemot vērā 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu 

ražošanas nozari5, 

– ņemot vērā 2016. gada 14. decembra rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām 

un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā6, 

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības 

politikas īstenošanu7, 

– ņemot vērā 2016. gada 22. novembra rezolūciju par attīstības sadarbības efektivitātes 

palielināšanu8, 

– ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par uzņēmumu atbildību par nopietniem 

cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs9, 

                                                 
1 https://www.unglobalcompact.org/  
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0066.  
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0494. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0448. 
5 OV C 298, 23.8.2018., 100. lpp. 
6 OV C 238, 6.7.2018., 57. lpp. 
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0230. 
8 OV C 224, 27.6.2018., 36. lpp. 
9 OV C 215, 19.6.2018., 125. lpp. 

https://www.unglobalcompact.org/
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– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES 

ārējās attiecībās1, 

– ņemot vērā Cilvēktiesību apakškomitejas pasūtīto pētījumu par Vadošo principu 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām īstenošanu2, 

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos Komisijai un Padomei uzdotos jautājumus par ES 

ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību 

ievērošanas viedokļa regulē transnacionālu korporāciju un citu tādu uzņēmumu darbību, 

kuriem piemīt transnacionālas iezīmes (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-

000075/2018 – B8-0403/2018 un O-000078/2018 – B8-0404/2018), 

– ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā ES ir dibināta, pamatojoties uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņas ievērošana, 

brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana; tā kā tās rīcībai 

starptautiskā mērogā (tostarp tās attīstības un tirdzniecības politikā) ir jāvadās pēc 

minētajiem principiem; 

B. tā kā tiesību uz domu, pārliecības un ticības brīvību ievērošana nozīmē, ka to 

korporāciju darba kultūra, ko vada reliģiskās organizācijas (FBO), būtu jārespektē un 

jāaizsargā un ka tām nebūtu jāpiemēro prasības, kas ir pretrunā to pamatvērtībām un 

ētikas principiem vai tos apdraud; tā kā tas nozīmē arī to, ka FBO vajadzētu būt 

tiesībām pieprasīt saviem darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem ievērot to 

pamatvērtības un ētikas principus un tos nepārkāpt, kā arī neradīt kaitējumu to darba 

procesam vai profesionālajai darbībai; 

C. tā kā ir pierādījies, ka brīva tirdzniecība un ieguldījumi būtiski veicina nabadzības 

samazināšanu; 

D. tā kā attīstībai ir jābūt cieši saistītai ar sociālo progresu un labu pārvaldību un tā kā 

attīstība, brīva tirdzniecība un cilvēktiesības var ietekmēt un pat pastiprināt cita citu; 

E. tā kā valstīm būtu skaidri jānosaka, ka visiem uzņēmumiem visās to darbībās ir jāievēro 

cilvēktiesības; 

F. tā kā ANO Globālajā līgumā korporācijas tiek aicinātas to ietekmes robežās ievērot, 

sekmēt un īstenot pamatvērtību kopumu cilvēktiesību, darba standartu, vides un cīņas 

pret korupciju jomā, brīvprātīgi apņemoties īstenot minētās vērtības un integrējot tās 

savā uzņēmējdarbībā; 

G. tā kā korporācijas ir vieni no lielākajiem dalībniekiem ekonomikas globalizācijas, 

finanšu pakalpojumu un starptautiskās tirdzniecības procesos un to pienākums ir ievērot 

visus piemērojamos tiesību aktus un spēkā esošos starptautiskos līgumus, kā arī 

cilvēktiesības; tā kā minētie uzņēmumi dažkārt var izraisīt vai sekmēt cilvēktiesību 

                                                 
1  OV C 101, 16.3.2018., 47. lpp. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf vai 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578031
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pārkāpumus un tiem var būt arī nozīmīga loma, piedāvājot pozitīvus stimulus 

cilvēktiesību, demokrātijas, vides standartu un korporatīvās sociālās atbildības 

veicināšanai; 

H. tā kā ES ir bijusi vadošā loma, apspriežot un īstenojot vairākas globālās atbildības 

iniciatīvas, kas ir cieši saistītas ar starptautisko standartu veicināšanu un ievērošanu 

attiecībā uz uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām; 

I. tā kā ir atzīts, ka Eiropas uzņēmumi, kas darbojas globāli un ar savu nediskriminējošo 

korporatīvo kultūru ir paraugs citiem, ilgtermiņā pozitīvi ietekmē cilvēktiesības; 

J. tā kā Cilvēktiesību apakškomitejas 2017. gadā pasūtītais pētījums par Vadošo principu 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām īstenošanu skaidri parāda, ka ES dalībvalstis ANO 

UNGP īstenošanā ir guvušas vislielākos panākumus pasaulē, jo īsteno visvairāk valsts 

rīcības plānu šajā jomā; 

K. tā kā ANO patlaban tiek apspriesta uzņēmumu atbildības par cilvēktiesību 

pārkāpumiem sistēma, 

1. norāda, ka uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu globalizācija un pieaugošā 

internacionalizācija palielina korporāciju lomu cilvēktiesību ievērošanā un rada 

situāciju, kurā starptautiskās normas un noteikumi ir izšķiroši svarīgi, lai nepieļautu 

cilvēktiesību pārkāpumus trešās valstīs; 

2. stingri tic, ka privātais sektors ir nozīmīgs partneris centienos sasniegt ilgtspējīgas 

attīstības mērķus (IAM) un piesaistīt papildu resursus attīstībai; uzsver — ņemot vērā 

privātā sektora dalībnieku aizvien nozīmīgāku lomu attīstības sadarbībā, tiem ir 

jāpielāgojas attīstības efektivitātes principiem un visā projektu dzīves cikla laikā 

jāievēro korporatīvās pārskatatbildības principi; 

3. atbalsta UNGP īstenošanu pilnā apmērā un aicina visas valstis izstrādāt un pieņemt 

valsts rīcības plānus minēto principu ātrai, efektīvai un visaptverošai īstenošanai; 

4. norāda, ka joprojām trūkst vispārējas pieejas attiecībā uz to, kādā veidā transnacionālās 

korporācijas ievēro cilvēktiesības; 

5. atkārtoti apstiprina, ka ir steidzami, efektīvi un saskaņoti jārīkojas visos līmeņos, tostarp 

valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī, lai efektīvi risinātu problemātiku saistībā ar 

transnacionālu korporāciju cilvēktiesību pārkāpumiem un juridiskās problēmas, kas 

izriet no uzņēmējdarbības starptautiskās dimensijas; 

6. atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē sākto starpvaldību darba grupas 

darbu ar mērķi izveidot transnacionālām korporācijām un citiem uzņēmumiem 

paredzētu potenciāli saistošu ANO instrumentu cilvēktiesību jomā un uzskata, ka tas ir 

nepieciešams solis, lai veicinātu cilvēktiesību popularizēšanu un aizsardzību; uzsver, ka 

atbildībai par cilvēktiesību ievērošanu un par to pārkāpšanu nevajadzētu būt atkarīgai no 

uzņēmuma juridiskās formas vai līdzdalības veida; uzsver, ka jebkādi papildu 

pienākumi, ko ar juridisku instrumentu palīdzību uzliek uzņēmumiem, būtu jāpielāgo 

uzņēmumu lielumam un spējām tos pildīt; 
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7. norāda, ka vairākas valstis nepiedalās minētajā procesā; uzsver, ka ES un tās 

dalībvalstīm vajadzētu pievienoties jaunajam, potenciāli juridiski saistošajam 

instrumentam tikai tad, ja instrumentā ir pienācīgi integrēti tās pamatprincipi; turklāt 

uzsver — lai šāds saistošs līgums efektīvi darbotos visā pasaulē, lielai daļai valstu tas ir 

jāratificē un jāievēro; 

8. uzskata, ka tādēļ, ka ES plāno pievienoties šim ANO juridiski saistošajam 

instrumentam, tam nevajadzētu paredzēt stingrākas normas par tām, kas ir juridiski 

iedibinātas ES; 

9. atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis patiesi un konstruktīvi iesaistīties šajās 

starpvaldību sarunu procesā; 

10. aicina ANO dalībvalstis nodrošināt, ka sarunas, kuru rezultātā tiks noslēgts minētais 

līgums, norit pārredzamā un informatīvā veidā, apspriežoties ar plašu ieinteresēto 

personu loku, kuras līgums potenciāli skars; 

11. aicina ES nodrošināt, ka jebkura pārskatīšana vai nākotnes stratēģijas dokuments, kas 

saistīts ar ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā, 

ietver skaidrus mērķus un izmērāmus kritērijus ES dalībai ANO sarunās par attiecīgā 

līguma noslēgšanu; 

12. nolemj turpināt cieši sekot starpvaldību darba grupas sarunu procesam; 

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās 

darbības dienestam. 


