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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā gatavo apģērbu globālās tirdzniecības vērtība tiek lēsta USD 2,8 triljonu apmērā un 

šajā nozarē tiek nodarbināti līdz 75 miljoniem cilvēku; tā kā apmēram trīs ceturtdaļas no 

šiem darbiniekiem ir sievietes; tā kā dzimumu līdztiesība veicina attīstību; tā kā sieviešu 

tiesības ietilpst cilvēktiesību jomā; tā kā apģērbu piegādes ķēžu sarežģītības dēļ samazinās 

pārredzamība, kā arī pieaug cilvēktiesību pārkāpumu un ekspluatācijas risks; tā kā 

izmaksātās algas ir pārāk zemas, lai darba ņēmēji spētu apmierināt savu ģimeņu pamata 

vajadzības; 

B. tā kā ES ir viena no lielākajām investorēm, pircējām, mazumtirgotājām un patērētājām 

apģērbu nozarē un tirdzniecībā, un tāpēc tā vislabāk varētu apkopot daudzās iniciatīvas 

pasaulē, lai būtiski uzlabotu necilvēcīgos apstākļus, kādos atrodas desmitiem miljonu šīs 

nozares darba ņēmēju, un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem nozarē 

iesaistītajiem; 

C. tā kā ES tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē darbojas 185 000 uzņēmumu, kuri 

nodarbina 1,7 miljonus darba ņēmēju, radot apgrozījumu EUR 166 miljardu apmērā; tā kā 

ES importē apmēram pusi no pasaulē saražoto apģērbu apjoma; tā kā ražotājvalstis parasti 

ir jaunietekmes valstis; 

D. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantā ir noteikts, ka Savienības 

tirdzniecības politikas pamatā ir jābūt Savienības ārējās darbības principiem un mērķiem; 

tā kā LESD 208. pantā ir noteikts princips par politikas saskaņotību attīstības jomā un par 

galveno mērķi izvirzīta nabadzības izskaušana; tā kā paziņojumā “Tirdzniecība visiem” 

norādīts, ka ES tirdzniecības politikas pamatā ir trīs galvenie principi — efektivitāte, 

pārredzamība un vērtības —, turklāt tajā ir īpaša sadaļa par piegādes ķēžu atbildīgu 

pārvaldību; 

E. tā kā LESD 8. pantā stingri noteikts, ka, “veicot savas darbības, Savienība tiecas novērst 

nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”, un tā kā tāpēc ES ir 

pienākums visā savā politikā integrēt dzimumu līdztiesību, nodrošinot, ka sievietes un 

vīrieši gūst vienādu labumu no sociālām pārmaiņām, ekonomikas izaugsmes un pienācīgu 

darbvietu radīšanas, novēršot diskrimināciju un pasaulē veicinot sieviešu tiesību 

ievērošanu; 

F. tā kā 2012. gada septembrī Pakistānā (Kārāči) sprādzienā gāja bojā 289 cilvēki; tā kā tajā 

pašā gadā Bangladešā ugunsgrēkā Tazreen Fashions rūpnīcā gāja bojā 117 cilvēki un 

vairāk nekā 200 tika ievainoti; tā kā 2013. gadā, sabrūkot Rana Plaza, gāja bojā 1129 

cilvēki un ievainojumus guva apmēram 2500 cilvēku; 

G. tā kā pēc šiem dramatiskajiem notikumiem Eiropas patērētāji lūdz vēl vairāk uzlabot 

pārredzamību un izsekojamību visā piegādes ķēdē; 

H. tā kā, lai gan ES, starptautiskās organizācijas, vietējās pašvaldības un privātuzņēmēji ir 

pauduši vairākas apņemšanās, vēl aizvien darba tiesību aizsardzība piegādātājvalstīs 
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krietni atpaliek no starptautiskajiem standartiem; 

I. tā kā kopš 2015. gada Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Pienācīga darba 

programma ir jaunās Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam neatņemama daļa; 

J. tā kā daudzas dalībvalstis, tādas kā Vācija, Nīderlandē, Dānija un Francija, ir atbalstījušas 

nacionālās programmas; 

K. tā kā visos noslēgtajos ES brīvās tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj visaptverošas 

nodaļas par ilgtspējīgu attīstību, 

L. tā kā ES savu prioritāšu sarakstā būtu jāiekļauj sociālo un vides standartu veicināšana 

tādās daudzpusējās struktūrās kā Pasaules Tirdzniecības organizācija un G20, kā arī šie 

standarti būtu jāiekļauj visās divpusējās attiecībās ar trešām valstīm; 

M. tā kā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos skaidri ir noteikti valdību un 

uzņēmumu pienākumi, kas liek aizsargāt un ievērot cilvēktiesības neatkarīgi no piegādes 

ķēdes posma, valsts, kurā notiek ražošana, un no tā, vai tā ir valsts, kurā attiecīgais 

uzņēmums izdara pasūtīšanu, vai arī tā ir piegādātāja valsts; tā kā ES ir apņēmusies 

mudināt šo pamatprincipu pieņemšanu un sekmēt to īstenošanu, 

1. pauž nožēlu, ka Komisija joprojām nav iesniegusi vērienīgu ES mēroga pamatiniciatīvu 

par apģērbu ražošanas nozari, kam būtu jāatbilst un kas būtu jāsaskaņo ar Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijām, lai uzņēmumi varētu ievērot 

vienotus standartus par pienācīgu rūpību un sociālo atbildību, un aicina Komisiju šādu 

iniciatīvu ierosināt pēc iespējas drīz; turklāt norāda, ka pašlaik spēkā esošo iniciatīvu 

pavairošana vietējā, reģionālā un globālā mērogā var radīt uzņēmumiem neparedzamu 

vidi; turklāt uzsver, ka koordinēšana, informācijas un paraugprakses apmaiņa var uzlabot 

privāto un publisko vērtību ķēdes iniciatīvu efektivitāti un sasniegt labus ilgtspējīgas 

attīstības rezultātus; 

2. uzskata, ka ar šādu priekšlikumu būtu jāpanāk saskaņota sadarbība ar starptautiskām 

organizācijām, tādām kā ANO, Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO), SDO un 

ESAO, ieviešot kopīgas definīcijas, kas ļautu veikt skaidrākas un saskaņotākas darbības 

un novērtējumus; aicina atzīt un novērtēt spēkā esošās sekmīgās iniciatīvas, piemēram, 

īstenojot ilgtspējīgu publiskā iepirkuma procedūru, ar ko piekļuvi publiskam iepirkumam 

saistītu ar korporatīvās sociālās atbildības shēmu ievērošanu; šajā ziņā atzinīgi vērtē Paktu 

par nepārtrauktiem darba tiesību un rūpnīcu drošības uzlabojumiem Bangladešas gatavo 

apģērbu un trikotāžas nozarē (Ilgtspējības pakts), kas ir solis ceļā uz uzraudzības 

nodrošināšanu, taču aicina iesaistītās puses panākt pilnīgu atbilstību; prasa Komisijai veikt 

pasākumus, ar ko novērst novērtējuma ziņojumos konstatētās nepilnības; 

3. šajā ziņā uzsver, ka ir jāpārskata pašreizējās darbības, ko Eiropas uzņēmumi veic 

korporatīvās sociālās atbildības jomā, lai labāk apzinātu labu praksi un veicinātu kopīgas 

rīcības sistēmas izveidi Eiropas līmenī; paturot to prātā, atgādina, ka arī privātais sektors ir 

sācis daudzas iniciatīvas, lai palielinātu pārskatatbildību piegādes ķēdē; 

4. aicina Komisiju ņemt vērā MVU īpašās vajadzības, jo MVU veido 90 % no Eiropas 

apģērbu ražošanas nozares, un aicina šo pieeju balstīt uz mērogojamības principu, īpašu 

uzmanību pievēršot to spējai nodrošināt izsekojamību un pārredzamību saskaņā ar ESAO 
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vadlīnijām, lai MVU netiktu uzlikts pārmērīgs slogs; tāpēc aicina Komisiju izveidot īpaši 

MVU paredzētu palīdzības dienestu un tos atbalstīt ar pielāgotām spēju veidošanas 

programmām; uzskata, ka, ieviešot šo iniciatīvu, arī MVU un mikrouzņēmumiem būtu 

jāsaņem Eiropas finansiālais atbalsts no COSME programmas; 

5. uzsver, ka ir vajadzīga integrēta pārredzamības un izsekojamības pieeja datu vākšanai 

attiecībā uz cilvēktiesībām, sociālajiem, vides un nodarbinātības rezultātiem, kura 

jāpiemēro visā piegādes ķēdē saskaņā ar standartizētu metodiku, lai izvērtētu apģērbu 

nozares vērtību ķēžu ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību nolūkā palielināt uzņēmumu sociālās 

atbildības novērtējumu konsekvenci, kuros ir jāņem vērā dažādo nozarē iesaistīto 

dalībnieku atšķirības, jo piegādes ķēdes struktūra ir ļoti sarežģīta; mudina Komisiju 

paplašināt dienestu darba dokumentā izklāstītos argumentus; norāda, ka papildus ESAO 

pamatnostādnēm būtiskākās ietekmes jomas ir apskatītas citās iniciatīvās, tādās kā ANO 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi, Francijas likums par obligātu pienācīgas 

rūpības sistēmu un Apvienotās Karalistes verdzības apkarošanas likums, kā arī atsevišķās 

nozares ierosinātās iniciatīvās, kas varētu būt šādas iniciatīvas pamats; 

6. lūdz Komisiju īpašu uzmanību pievērst tādiem aspektiem kā piekļuve tiesu iestādēm, 

cietušo un viņu ģimeņu tiesiskā aizsardzība un trauksmes cēlēju aizsardzība; 

7. atgādina, ka piegādes ķēdes izsekojamība un pārredzamība var būtiski sekmēt noturīgas 

pārmaiņas, un atzīst, ka tieši informācijas pieejamības trūkums liedz sabiedrībai uzzināt 

par cilvēktiesību pārkāpumiem; tāpēc vēlreiz norāda, ka ir vajadzīgas pienācīgas rūpības 

sistēmas, kas aptvertu visu piegādes ķēdi, ikvienu produktu saistot ar to attiecīgajiem 

ražotājiem; tāpēc aicina Komisiju uzlabot izsekojamību un pārredzamību apģērbu 

ražošanas nozares piegādes ķēdē, īstenojot reālistiskas un līdzsvarotas darbības, kuras 

varētu realizēt, vienlaikus ņemot vērā piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku atšķirības; iesaka 

darīt pieejamu patērētājiem uzticamu, skaidru un jēgpilnu informāciju par ilgtspējību; 

8. aicina Komisiju gaidāmajā Vispārējā preferenču shēmas (VPS) regulas pārskatīšanā 

ieviest muitas tarifu preferences tādiem tekstilizstrādājumiem, par kuriem ir pierādījumi, 

ka tie ražoti ilgtspējīgā veidā; uzskata, ka būtu jāievieš brīvprātīga šo izstrādājumu 

sertificēšanas shēma attiecībā uz ilgtspējīgām to ražošanas metodēm un ka, importējot tos 

Eiropas Savienībā, būtu jāuzrāda attiecīgi apliecinājumi; uzskata, ka šādi ES varētu 

atbalstīt privātā sektora centienus panākt ilgtspējību tekstilizstrādājumu vērtības radīšanas 

ķēdē; uzskata, ka šāda atzīšana būtu jānodrošina saskaņā ar noteiktiem ilgtspējības 

kritērijiem, kā arī prasību minimumu attiecībā uz apliecinājuma sniegšanu vai 

sertificēšanas sistēmām; uzskata, ka ilgtspējības prasības inter alia būtu jābalsta uz 

starptautiskām konvencijām, piemēram, SDO darba pamatstandartiem vai Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību; turklāt uzskata, ka tādējādi tiktu nostiprināta un veicināta tādu 

izstrādājumu ražošana, kas atbilst godīgas tirdzniecības praksei (piemēram, ar Social 

Accountability International (SAI) vai Fairtrade Textile Standard sertifikātu); 

9. uzsver, ka visaptverošas sadaļas par ilgtspējīgu attīstību iekļaušana ES sarunās par brīvās 

tirdzniecības nolīgumiem ir iespēja, kā ES var sekmēt darba ņēmēju — jo īpašu sieviešu 

— tiesību ievērošanu un jebkāda bērnu darba un paspiedu darba izskaušanu; uzsver, ka 

brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošana jo īpaši palīdz veidot dialogu starp uzņēmumiem 

un pilsonisko sabiedrību par apģērba nozares piegādes ķēdi un var sekmēt arī darba 

ņēmēju darba apstākļu un drošības uzlabošanu; 
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10. atgādina, ka tādu sistēmu ieviešana kā ES īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai 

un labai pārvaldībai (VPS+), ar ko uzliek pienākumu ratificēt un īstenot 27 konvencijas, 

var uzlabot darba ņēmēju tiesību ievērošanu, nostiprināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā 

arī izskaust bērnu darbu un piespiedu darbu; to paturot prātā, uzsver, ka rūpīgi ir jāuzrauga 

VPS+ īstenošana un tas, lai attiecīgajās valstīs tiktu ievērotas minētās konvencijas; 

11. mudina ES un dalībvalstis ar apģērbu iniciatīvu un citiem tirdzniecības politikas 

instrumentiem veicināt SDO algu un darba laika standartu efektīvu īstenošanu, tostarp 

sadarbībā ar partnervalstīm apģērbu nozarē; turklāt aicina ES sniegt norādījumus un 

atbalstu attiecībā uz to, kā uzlabot šo standartu ievērošanu, vienlaikus palīdzot veidot 

ilgtspējīgus uzņēmumus un uzlabot ilgtspējīgas nodarbinātības izredzes; 

12. uzsver, ka pēc Rana Plaza traģēdijas pieņemtais Ilgtspējības pakts ir nozīmīga Eiropas 

iniciatīva, ko var izmantot par pamatu jaunu pasākumu izstrādei sadarbībā ar trešām 

valstīm, lai īstenotu tādus mērķus kā darba apstākļu, veselības aizsardzības un darba 

drošības uzlabošana apģērba ražošanas nozarē; 

13. aicina Komisiju turpināt un pastiprināt starptautisko sadarbību ar tādām organizācijām kā 

SDO, ESAO un ANO, lai tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares piegādes ķēdē iesaistītie 

dalībnieki rīkotos atbildīgāk; 

14. aicina piegādātājvalstu valdības sadarboties ar visām ieinteresētajām personām, lai 

veidotu sociālo partneru attiecības un vestu kolektīvās sarunas, kā arī mudinātu ražotājus 

veidot viegli pieejamus un efektīvus sūdzību izskatīšanas mehānismus, kas atbilstīgi 

starptautiski atzītiem standartiem ietilpst būtiskākajās garantijās, ka pienācīgi tiks ievēroti 

darba standarti un cilvēktiesības, un papildina tiesiskās pārsūdzības līdzekļus saskaņā ar 

ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību īpašā pārstāvja izstrādāto shēmu; 

15. aicina Komisiju arī turpmāk veicināt SDO pamatkonvenciju un SDO Pienācīga darba 

programmas ratificēšanu un īstenošanu; šajā ziņā aicina Komisiju atbalstīt SDO, 

pašvaldības un arodbiedrības, sniedzot spēju veidošanas palīdzību sociālo partneru 

attiecību jomā, kā arī darba tiesību un nodarbinātības tiesību aktu izpildē, īpašu uzmanību 

pievēršot bērnu darba un piespiedu darba izskaušanai, kā arī visaugstāko veselības un 

drošības aizsardzības standartu veicināšanai; 

16. mudina ES veidot un uzturēt dialogu ar atsevišķām trešām valstīm, lai uzlabotu darba 

ņēmēju tiesību un cilvēktiesību ievērošanu attiecīgajās valstīs; aicina ES un dalībvalstis 

atbalstīt ANO darbu, tostarp ANO Vides programmu (UNEP), izskatot iespēju noslēgt 

starptautisku līgumu, ar ko uzlabotu arī korporatīvās sociālās atbildības efektivitāti 

apģērbu ražošanas nozarē; 

17. sagaida, ka Komisijas priekšlikumā tiks ņemta vērā Ilgtspējības pakta iniciatīva, ko 

aizsāka pēc Rana Plaza traģēdijas; 

18. lūdz skaidrojumu par to, kā eksporta pārstrādes zonās ražotie apģērbi, kuru izgatavošanā 

piemēroti zemi darba aizsardzības standarti vai tie nav piemēroti vispār, var tikt 

identificēti kopumā un izslēgti no VPS+ shēmas attiecīgajā saņēmējvalstī; 

19. ir pārliecināts, ka publiskais iepirkums ir noderīgs instruments, ar ko veicināt lielāku 

atbildību apģērbu nozarē; 
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20. norāda, ka pasaulē apģērbu ražošanā strādā galvenokārt sievietes, proti, apmēram 85 % no 

nozarē nodarbinātajiem ir sievietes, kas bieži vien cieš no grūtiem darba apstākļiem un 

saņem zemu atalgojumu; tāpēc aicina ES apģērbu iniciatīvā integrēt dzimumu līdztiesības 

principu, jo īpaši nolūkā panākt būtisku progresu tādās jomās kā vienāds atalgojums, 

dzimumu līdztiesība, sieviešu sociālās un darba tiesības, tostarp maternitātes aizsardzība, 

un sieviešu līdzdalība kolektīvās sarunās; 

21. vēlreiz lūdz veikt ilgtspējīgas ietekmes novērtējumus ikvienam no jauna apspriestam 

nolīgumam un aicina vākt pa dzimumiem dezagregētus datus; 

22. aicina Komisiju sadarboties ar multinacionāliem uzņēmumiem, mazumtirgotājiem un 

zīmoliem un mudināt tos īstenot lielāku korporatīvo sociālo atbildību; sagaida, ka ES 

uzņēmumi pilnībā nodrošinās SDO darba pamatstandartu ievērošanu visās piegādes ķēdēs 

saskaņā ar ESAO vadlīnijām multinacionāliem uzņēmumiem un SDO trīspusējo 

deklarāciju par principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 

politiku; prasa tiem iesaistīties auglīgā dialogā ar vietējiem darba ņēmējiem un 

organizācijām; aicina Komisiju sekmēt paraugprakses apmaiņu; 

23. atzīst, ka pasaulē ir jāpanāk vienlīdzīgi konkurences apstākļi, lai aizsargātu darba ņēmējus 

no vides un sociālā dempinga; ņemot vērā ES kritisko masu, tic, ka ES spēj būt pasaules 

līdere un panākt pārmaiņas; uzskata, ka tikai ar daudzpusēju sistēmu var novērst 

cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpumus; tāpēc mudina Komisiju nākamajā Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas ministru sanāksmē sadarboties ar starptautiskajiem 

partneriem, lai sāktu īstenot globālu iniciatīvu. 
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David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie 

Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, 

Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Pedro Silva Pereira 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 
 


