
 

AD\1125027LV.docx  PE600.904v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Attīstības komiteja 
 

2016/2301(INI) 

31.5.2017 

ATZINUMS 

Sniegusi Attīstības komiteja 

Starptautiskās tirdzniecības komitejai 

par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz 

globālajām vērtības ķēdēm 

(2016/2301(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Ignazio Corrao 

 



 

PE600.904v02-00 2/9 AD\1125027LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1125027LV.docx 3/9 PE600.904v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

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

demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana; tā kā tās darbībā 

starptautiskajā arēnā, tostarp tirdzniecības politikā, ir jāievēro šie principi1, šī darbība ir 

jāsaskaņo ar attīstības politikas mērķiem un nabadzības izskaušanas mērķi atbilstoši 

principam par politikas saskaņotību attīstības jomā, tai ir jābūt vērstai uz ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu un jābūt pārredzamai; 

B. tā kā globālās vērtības ķēdes (GVĶ) ir kļuvušas par pasaules ražošanas modeļu svarīgu 

elementu; tā kā GVĶ regulējuma trūkums ir viens no faktoriem, kas vājina darba tiesības, 

un tā kā GVĶ sarežģītība nosaka to, ka ir vajadzīga lielāka un proaktīva iesaistīšanās gan 

ES, gan ārvalstīs, lai nodrošinātu GVĶ atbilstīgu pārvaldību iekļaujošas un ilgtspējīgas 

izaugsmes labā; 

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

cilvēktiesību pārkāpumus un 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 ētiskas uzvedības trūkumu uzņēmējdarbībā nosaka arī tādu neitrālu publisko iestāžu 

vājums vai neesamība, kuras darbotos iedzīvotāju vispārējās interesēs; tā kā cita starpā 

eksporta pārstrādes zonām (EPZ), kas ir globālo vērtības ķēžu daļa, bieži vien ir raksturīgi 

izņēmumi no darba tiesībām un atbrīvojumi no nodokļiem un tās veicina nopietnu 

problēmu rašanos saistībā ar pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un arodbiedrību darbības 

ierobežojumiem; 

E. 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 jaunattīstības valstu tiesības 

noteikt regulējumu sabiedrības interešu labā; 

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

tirgum apmaiņā pret darba, vides un sociālo standartu ievērošanu, 

1. 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 izdarīts 

gan ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanā, par kuriem tika 

                                                 
1 Līgums par Eiropas Savienību. 
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panākta vienprātīga vienošanās ANO ar ES dalībvalstu nedalītu atbalstu, gan virzībā uz 

saistošiem korporatīvās atbildības noteikumiem; 

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

pasaules ekonomikā, mazināt nabadzību un radīt darbvietas, vienlaikus palielinot 

ražošanas jaudu cita starpā ar tehnoloģiju un prasmju izplatīšanas palīdzību; tomēr ar 

bažām norāda, ka nestandarta nodarbinātības veidu, neoficiāla darba un atsevišķu 

apakšuzņēmumu līgumslēgšanas veidu izmantošana globālajā piegādes ķēdē ir vājinājusi 

darba koplīgumu ietekmi; nosoda bērnu darba un piespiedu darba izmantošanu dažās 

globālajās piegādes ķēdēs, kas akūti izpaužas ķēdes zemākajos posmos, īpaši tajās 

piegādes ķēžu daļās, kuras saistītas ar ēnu ekonomiku; atgādina arī to, 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; 

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

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

vērtības ķēdē, veicot ekonomikas dažādošanu, kam nepieciešama taisnīgu un attīstībai 

labvēlīgu pasaules tirdzniecības noteikumu pieņemšana; 

4. pauž bažas par to, ka atsevišķas transnacionālas korporācijas savā labā izmanto 

starptautiskās tirdzniecības sistēmu un trūkumus spēkā esošajos tiesību aktos, lai izvairītos 

no atbildības par noziegumiem pret vidi un cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus izraisa to 

darbība; aicina ES tirdzniecības politikā izvairīties no īpašu privilēģiju piešķiršanas 

investoriem, kuri neuzņemas nekādus pienākumus; uzsver, ka ir svarīgi īstenot, piemērot 

vai transponēt spēkā esošos tiesību aktus reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī; 

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

uzņēmumu negatīvas rīcības sekām, korupciju, nodokļu apiešanu, sociālo dempingu un 

bērnu darbu; aicina Komisiju nodrošināt, ka visi ES finansētie attīstības projekti, tostarp 

projekti ar apvienotu finansējumu, ne tikai pilnībā atbilst starptautiski apstiprinātiem 

attīstības efektivitātes principiem, bet tajos tiek pilnībā ievērots arī brīvprātīgas, 

iepriekšējas un uz informāciju pamatotas piekrišanas princips, kas noteikts Starptautiskās 

Darba organizācijas (SDO) Konvencijā Nr. 169; 

6. uzsver, ka uzņēmumiem to starptautiskajā darbībā ir jāņem vērā nepieciešamība ievērot 

pamatvērtības un standartus, īpaši cilvēktiesības, un uzsver nepieciešamību pēc privātā 

sektora iesaistes un GVĶ atbildīgas pārvaldības, lai panāktu iekļaujošu un ilgtspējīgu 

ekonomisko izaugsmi; 

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

rīcība valstu, reģionālajā, Eiropas un pasaules līmenī, lai efektīvi risinātu juridiskās 

problēmas, kas izriet no uzņēmumu un to darbības eksteritoriālā rakstura, un ar to saistīto 

nenoteiktību par to, kas ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem; 

8. šajā sakarībā ņem vērā kopš Bangladešas Ilgtspējības pakta izveides panākto progresu un 

aicina Komisiju izmantot šādus satvarus arī citās nozarēs un veicināt korporatīvās sociālās 

atbildības un obligātas pienācīgas rūpības iniciatīvas, ar kurām tiek paplašināta spēkā 

esošā ES Kokmateriālu regula un jaunā ES regula par konfliktu izrakteņiem, piemērojot 
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tās arī citās nozarēs, piemēram, apģērbu ražošanas nozarē; 

9. 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 vai trešās valstīs, visos gadījumos 

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

cilvēktiesību un vides jomā un atskaitās par to, kā arī nodrošināt, ka tiek veikti pasākumi, 

nosakot 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 dažu pēdējo 

mēnešu laikā gandrīz neko nav darījusi un ka saistībā ar šo Parlamenta rezolūciju nav 

veikti nekādi turpmāki pasākumi; mudina SDO uzņēmumus un citas ieinteresētās personas 

strādāt pie vienu un to pašu mērķu sasniegšanas; 

10. atbalsta visas globālās pret korupciju vērstās iniciatīvas, tostarp Ieguves rūpniecības 

pārredzamības iniciatīvu (EITI), Kimberli procesu, Starptautisko konferenci par Lielo 

ezeru reģionu (ICGLR), principus, kas noteikti ANO Globālajā līgumā par uzņēmumiem, 

ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes 

pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartajām 

un augsta riska teritorijām; atgādina par ražotājvalstu pienākumu jo īpaši īstenot un 

piemērot atbilstošus tiesību aktus, tostarp arī tiesiskuma iedibināšanas un korupcijas 

apkarošanas jomā; 

11. atgādina IAM programmu 2030. gadam un tajā ietvertās ilgtspējīgas ražošanas, ilgtspējīga 

patēriņa un pienācīgas nodarbinātības pieejas un aicina Komisiju ziņojumos pārredzami 

norādīt atsauci uz katru attiecīgo IAM; atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot 

tirdzniecību, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību atbilstoši principiem par 

politikas saskaņotību attīstības jomā; uzsver, ka ES tirdzniecības un investīciju 

nolīgumiem, kas noslēgti ar jaunattīstības valstīm, vajadzētu būt saskaņotiem ar IAM; 

atkārtoti norāda uz jaunattīstības valstu tiesībām regulēt investīcijas tā, lai nodrošinātu, ka 

investori, tostarp ārvalstu investori, pilda savas saistības un pienākumus nolūkā aizsargāt 

cilvēktiesības un darba un vides standartus; 

12. aicina Komisiju arī turpmāk prasības par SDO pamatstandartu ratifikāciju, veselības un 

drošuma inspekciju standartiem un pulcēšanās un biedrošanās brīvību iekļaut sarunās par 

preferenciālās tirdzniecības turpināšanu ar valstīm, kas iesaistītas globālajās piegādes 

ķēdēs, tostarp apģērbu ražošanas nozarē, un stiprināt cilvēktiesības, kā arī darba un vides 

konvencijas vispārējās preferenču sistēmas (VPS) ietvaros, un nodrošināt, ka cilvēktiesību 

nosacījumi, kas ir saistīti ar vienpusējām tirdzniecības preferencēm, piemēram, VPS un 

VPS+, tiek efektīvi īstenoti un uzraudzīti; 

13. šajā nolūkā aicina Komisiju uzraudzības un novērtēšanas darbā lielāku uzmanību pievērst 

SDO ziņojumos iekļautajiem konstatējumiem un tās uzraudzības struktūru secinājumiem, 

kā arī labāk sadarboties ar SDO un ANO vietējām aģentūrām saņēmējvalstī, lai pilnībā 

ņemtu vērā to viedokli un pieredzi; aicina Komisiju gaidāmajā VPS/VPS + noteikumu 

reformā ieviest tarifa preferences tām precēm, par kurām ir pierādīts, ka tās ir ražotas 

ilgtspējīgi; atkārtoti prasa izveidot marķējumu par izgatavošanu bez ļaunprātīgas 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405. 
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izmantošanas; 

14. mudina Komisiju un dalībvalstis brīvās tirdzniecības nolīgumos ar jaunattīstības valstīm 

iekļaut saistošus pasākumus, lai atbalstītu to sociālos un vides standartus, kā arī 

cilvēktiesības un darba tiesības, tostarp SDO Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 

programmu; uzsver, ka ir jāuzlabo divpusējos un reģionālos nolīgumos iekļauto sociālo un 

vides nosacījumu efektivitāte, vairāk iesaistot sociālos partnerus un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjus un apspriežoties ar viņiem sarunu laikā, īstenojot darba tiesību 

aktus un sistemātiski izmantojot visaptverošus ex ante un ex post tirdzniecības ilgtspējības 

ietekmes novērtējumus, tostarp attiecībā uz cilvēktiesībām; 

15. atzinīgi vērtē praksi iekļaut atbildību par cilvēktiesību ievērošanu saistošās līgumu 

prasībās starp uzņēmumiem un to klientiem un piegādātājiem; norāda, ka šādu prasību 

izpildi vairumā gadījumu var panākt ar juridiskiem līdzekļiem; 

16. atzinīgi vērtē daudzās daudzsološās privātā sektora iniciatīvas, piemēram, rīcības 

kodeksus, marķējumus, pašnovērtējumus un sociālās revīzijas, un atzīst, ka ANO 

Globālais līgums, ISO 26000 standarts par sociālo atbildību, SDO trīspusējā deklarācija 

par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku un ESAO 

vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem ir instrumenti, kas var palielināt uzņēmumu 

atbildību saimnieciskajā darbībā; aicina Eiropas un citus uzņēmumus īstenot pienācīgas 

rūpības principus cilvēktiesību jomā un integrēt gūtos secinājumus iekšējās politikas 

pasākumos un procedūrās, attiecīgi sadalot resursus un kompetences un pienācīgi tos 

īstenojot; uzsver, ka šajā nolūkā ir jāpiešķir pietiekami resursi; uzsver, ka pārredzamībai 

un informēšanai par pasākumiem, kas veikti cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai trešās 

valstīs, ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu pienācīgu demokrātisko pārraudzību un ļautu 

patērētājiem veikt uz faktiem balstītu izvēli; 

17. pauž dziļas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem un vides ilgtspējības apdraudējumiem, 

kurus izraisījuši atsevišķu korporāciju vadības lēmumi, kā arī par to, ka šīs korporācijas 

gūst labumu no cilvēktiesību pārkāpumiem, tādiem kā zemes sagrābšana vai iedzīvotāju 

pārvietošana, ko veic arī trešās puses; 

18. atgādina, ka uzņēmumiem būtu jāizveido operatīvā līmeņa sūdzību izskatīšanas 

mehānismi darbiniekiem, kurus ietekmējusi to darbība, tostarp eksporta pārstrādes zonās 

(EPZ), un atkārtoti prasa atcelt visus šķēršļus, ar kuriem saskaras no cilvēktiesību 

pārkāpumiem cietušās personas, vēršoties pēc tiesiskās aizsardzības; šajā sakarībā 

atkārtoti aicina ES un dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu juridiskos, 

procesuālos un institucionālos šķēršļus, kas traucē šīm cietušajām personām saņemt 

efektīvu tiesisko aizsardzību; 

19. ļoti atzinīgi vērtē saistoša ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību līguma izstrādi nolūkā 

noteikt obligātu un īstenojamu tiesisko regulējumu par to, kā valdībām un uzņēmumiem ir 

jāaizsargā un jāievēro cilvēktiesības, kā arī to pienākumiem attiecībā uz sociālajiem un 

vides standartiem visos piegādes ķēdes posmos neatkarīgi no tā, kurā valstī notiek 

ražošana, un neatkarīgi no uzņēmuma valstspiederības; 

20. atkārtoti aicina dalībvalstis un pašu ES veicināt šo procesu un proaktīvi piedalīties tajā; 

aicina Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu ar mērķi noteikt saistošus pienācīgas 

rūpības pienākumus piegādes ķēdēm, kas atbilst ESAO vadlīnijām daudznacionāliem 
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uzņēmumiem un vairākām konkrētām nozarēm paredzētām ESAO vadlīnijām, un noteikt 

visaptverošus marķēšanas pasākumus, lai visā piegādes ķēdē garantētu patērētājiem 

sīkāku informāciju par ES tirgū tirgoto galaproduktu saturu un izcelsmi; 

21. aicina dalībvalstis un Komisiju likt uzņēmumiem, kas izmanto izejvielas vai preces, kuru 

izcelsme varētu būt konfliktu skartajās zonās, atklāt šādu materiālu izcelsmi un 

izmantošanu un pārredzami nodrošināt to izsekojamību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē nesen 

pieņemto jauno regulu par konfliktu izrakteņiem un mudina Komisiju izstrādāt tiesību 

aktu priekšlikumus, lai šādu saistošu pienācīgas rūpības praksi piemērotu arī citās nozarēs, 

piemēram, apģērbu ražošanas nozarē; 

22. norāda, ka šajā jomā ne tikai minerālu un metālu imports un eksports, bet arī pārredzama 

kārtība, kas reglamentē darbības tiesības un muitas nodevas, ir būtiski svarīgi faktori 

konfliktu skartu vai augsta riska apgabalu attīstībai; tādēļ uzsver, ka ir jāsagatavo to 

darbību pārskats, kuras Eiropas uzņēmumi patlaban veic korporatīvās sociālās atbildības 

jomā, kā arī jāveicina koordinācija un informācijas un paraugprakses apmaiņa, lai būtu 

iespējams efektīvāk apzināt labu praksi un veicināt kopīgas rīcības sistēmas izveidi 

Eiropas līmenī; aicina Komisiju intensīvāk izvērst iniciatīvas, kas saistītas ar korporatīvo 

sociālo atbildību un pienācīgu rūpību visos piegādes ķēdes posmos; 

23. mudina Komisiju nekavējoties rīkoties, pamatojoties uz detalizētiem priekšlikumiem 

Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcijā par uzņēmumu atbildību par nopietniem 

cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs1. 

 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0405. 
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