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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, 

cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu 

(2015/2038(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 3., 6. un 21. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 153., 191., 207. un 218. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12., 21., 28., 29., 31. un 32. pantu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 

tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497)1, 

– ņemot vērā 10. PTO ministru konferences (MC10) secinājumus2, 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu (2015. gada 30. novembris – 11. decembris)3, 

– ņemot vērā ES gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē (2014. g.)4, 

– ņemot vērā ES rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2015.–2019. gadam 

„Cilvēktiesību jautājumi joprojām ES uzmanības centrā”, 

– ņemot vērā Pamatnostādnes par ietekmes uz cilvēktiesībām analīzi tirdzniecības 

politikas iniciatīvu ietekmes novērtējumos5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta 2015. gadā publicēto pētījumu 

par tematu „Cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas starptautiskos nolīgumos”, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. septembrī pieņemto rezolūciju 

„Pārveidot mūsu pasauli — ilgtspējīgas attīstības programma laikposmam līdz 

2030. gadam”6, 

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT 

licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā7, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) 

Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu8, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Rezolūcija, ko 2015. gada 25. septembrī pieņēma ANO Ģenerālā asambleja (A/RES/70/1).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp. 
8 OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– ņemot vērā ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem1, 

– ņemot vērā ESAO uzticamības pārbaudes pamatnostādnes par atbildīgām derīgo 

izrakteņu piegādes ķēdēm konfliktu skartās un augsta riska teritorijās2, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par tematu „ANO uzņēmējdarbības un 

cilvēktiesību pamatprincipu īstenošana — pašreizējā situācija”3, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.–

2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011)0681), 

– ņemot vērā ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) Investīciju 

politikas satvaru ilgtspējīgai attīstībai (2015. g.)4, 

– ņemot vērā Eiropas parlamenta Politikas departamenta pētījumu „The EU’s Trade 

Policy: from gender-blind to gender-sensitive?” („ES tirdzniecības politika — no 

nevienlīdzības dzimumu starpā uz dzimumu līdztiesību?”), 

– ņemot vērā neatkarīgā eksperta ceturto ziņojumu par tematu „The promotion of a 

democratic and equitable international order” („Demokrātiskas un taisnīgas 

starptautiskās kārtības sekmēšana”) — ANO ģenerālsekretāra 2015. gada 5. augusta 

paziņojums Ģenerālajai asamblejai (A/70/285),  

– ņemot vērā 2015. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālo atbildību 

starptautiskos nolīgumos5, 

– ņemot vērā ANO Rezolūciju Nr. 64/292, kurā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā 

asambleja nepārprotami atzina piekļuvi ūdenim un sanitārijai par cilvēktiesībām un kurā 

ir minēts, ka tīrs dzeramais ūdens un sanitārija ir svarīga, lai pilnībā īstenotu visas 

cilvēktiesības, 

– ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju par turpmākiem pasākumiem saistībā ar 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Right2Water”,6, 

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām un sociāliem un 

vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos7, 

– ņemot vērā 2010. gada 8. novembra rezolūciju par starptautiskās tirdzniecības politiku 

klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā8, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta C 2014. gadā publicēto pētījumu 

„Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament” 

(„Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta komitejās un delegācijās”), 

                                                 
1 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
3 (SWD(2015)0144), 2015. gada 14. jūlijs, http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
4  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
5 OV C 99E, 3.4.2012., 101. lpp. 
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0294. 
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0434. 
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0445. 
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– ņemot vērā Cilvēktiesību padomes rezolūciju Nr. 26/9, kurā tā nolēma „izveidot 

beztermiņa starpvaldību darba grupu jautājumos par transnacionālām korporācijām un 

citiem uzņēmumiem cilvēktiesību kontekstā, kuras uzdevums būs izstrādāt 

starptautisku, juridisku saistošu instrumentu, ar kura palīdzību starptautisko 

cilvēktiesību ietvaros regulēt transnacionālo korporāciju un citu uzņēmumu darbību”1, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, 

Attīstības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Sieviešu tiesību un 

dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0000/2016), 

A. tā kā ES tirdzniecības politika varētu pozitīvi ietekmēt saskaņošanas procesu, kas vērsts 

uz cilvēktiesību un sociālās un vides ilgtspējas īstenošanu un attīstīšanu; tā kā ir 

jānodrošina, ka tirdzniecības un investīciju nolīgumos nekādi netiek mazināta to spēja 

pildīt saistības cilvēktiesību jomā, kurām ir jābūt svarīgākām par investoru interesēm un 

peļņas gūšanu; tā kā sabiedrība ir paudusi bažas par to, ka ar tarifiem nesaistīto 

tirdzniecības šķēršļu mazināšana varētu negatīvi ietekmēt cilvēktiesību un darba 

standartu ievērošanu konkrētos gadījumos; tā kā pastāv risks, ka jaunie tirdzniecības 

nolīgumi varētu kalpot kā instruments regulējuma atcelšanai „pa sētas durvīm”;  

B. tā kā Eiropas Parlamenta ieguldījumu var novērtēt pēc tā sniegto ieteikumu efektīvas 

īstenošanas, nosakot, ka pastāvīga un sistemātiska uzraudzība ir īpaši svarīga, tostarp 

nolūkā mazināt plaisu starp tirdzniecības politikā pausto apņemšanos un tās konkrēto 

ietekmi uz cilvēktiesību ievērošanu un sociālo ilgtspēju;  

C. tā kā sieviešu tiesības ir neatņemama cilvēktiesību sastāvdaļa; tā kā strukturālas 

dzimumu nevienlīdzības dēļ tirdzniecības nolīgumi un tirdzniecības liberalizācija 

sievietes un vīriešus skar dažādi un tā kā ilgtspējīgos un iekļaujošos attīstības, 

izaugsmes un tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj arī cilvēktiesības, tostarp ievērojot 

dzimumu līdztiesības aspektu;  

D. tā kā joprojām nav tiesiskā regulējuma par to, kā uzņēmumiem jāievēro saistības 

cilvēktiesību jomā attiecībā uz sociālajiem un vides standartiem, 

1. mudina Komisiju izdarīt spēcīgu spiedienu, lai panāktu PTO pārvaldības reformēšanu, 

kas rezultātā nodrošinātu:  

a) efektīvu PTO sadarbību ar citām ANO aģentūrām un jo īpaši ar Augsto 

cilvēktiesību komisāru un SDO; 

b) PTO tirdzniecības politikas pārskatīšanas mehānismu reformēšanu, lai tajos 

iekļautu ietekmes uz sociālo, vides un cilvēktiesību dimensiju izvērtēšanu 

daudzpusējo un plurilaterālo nolīgumu īstenošanā; 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis to politikas jomās, kā arī ES tirdzniecības stratēģijā, 

iekļaut pieeju, kurā tiek ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts, cita starpā garantējot 

Konvencijas par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) efektīvu 

ievērošanu; aicina Komisiju izstrādāt ES tirdzniecības stratēģijas padziļinātu, saistošu 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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ietekmes novērtējumu no sieviešu tiesību, cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības 

perspektīvas; 

3. aicina Komisiju pastiprināt tās centienus visos līgumos panākt ES tirdzniecības, 

attīstības un vides politikas saskaņotību tādā veidā, kas pilnībā atbilstu starptautiskajām 

saistībām cilvēktiesību, pienācīgas kvalitātes nodarbinātības, dzimumu līdztiesības un 

vides ilgtspējas jomā; 

Cilvēktiesības un sociālie un vides standarti starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos 

4. atzinīgi vērtē Komisijas un Padomes centienus iekļaut juridiski saistošas cilvēktiesību 

klauzulas visos brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN), izmantojot kopēju pieeju; pauž 

nožēlu par to, ka cilvēktiesību klauzulas nav iekļautas tādos līgumos kā ar Koreju un 

Kanādu noslēgtie līgumi (visaptveroši ekonomikas un tirdzniecības nolīgumi) vai 

sarunās par TTIP un sarunās ar Vjetnamu;  

5. joprojām pauž bažas par to, ka tradicionālās cilvēktiesību klauzulas visai ierobežotā 

veidā spēj nodrošināt to, ka ES pilda savus pienākumus un saistības cilvēktiesību jomā; 

aicina Komisiju un Padomi visaptverošā veidā pārskatīt cilvēktiesību aizsardzības 

pasākumus un garantijas, kas paredzētas BTN un pirmspievienošanās palīdzības 

instrumentos (IPA), un ierosināt jauna veida saistošu cilvēktiesību klauzulu kopumu, jo 

īpaši: 

a) ieviešot tirdzniecības aizsardzības nosacījumus nolūkā aizsargāt cilvēktiesības 

vietējā tirgū un saglabāt katras puses spēju pildīt cilvēktiesību pienākumus tajās 

jomās, kuras ir šo pušu galvenās atbildības jomas; 

b) ieviešot mehānismus obligātu un regulāru ietekmes uz cilvēktiesībām 

novērtējumu veikšanai, tostarp izveidojot starpiestāžu komiteju; 

c) izmantojot pilsoniskās sabiedrības uzraudzības mehānismu, kas paredzēts tam, lai 

uzraudzītu attiecīgā nolīguma ietekmi uz cilvēktiesībām; 

d) izmantojot iespēju ieviest vietējā mēroga sūdzību iesniegšanas mehānismus, kas 

iedzīvotājiem un kopienām, kuru cilvēktiesības ir skāruši tirdzniecības un 

investīciju noteikumi, ļautu tiešā veidā vērsties pie ES; 

6. stingri pieprasa, lai visos turpmākajos ES tirdzniecības nolīgumos būtu iekļautas 

tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) nodaļas, kurās: 

a) katra puse paustu iepriekšēju apņemšanos ratificēt un transponēt valsts tiesību 

aktos un īstenot astoņas galvenās un četras prioritārās SDO konvencijas; 

b) būtu paredzēts vispārējs strīdu risināšanas mehānisms, kas pieejams sociālajiem 

partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai; 

c) būtu paredzēta pieeja, kas balstīta ne tikai uz pamudinājumiem vien — sankcijām 

kompensācijas maksājumu formā būtu jānodrošina efektīva tirdzniecības 

priekšrocību atcelšana. Papildus sankcijām var pieņemt lēmumu, kurā pieprasīts 

izstrādāt rīcības plānu, kas varētu ietvert likumdošanas un/vai regulējuma 

reformas; 

7. pauž nožēlu par to, ka EP nav iesaistījies procesā, kurā tiek izvērtēts, kā BTN ir ievēroti 

pienākumi cilvēktiesību jomā, un aicina Padomi apspriesties ar Parlamentu par visiem 

lēmumiem, kas attiecas uz kāda nolīguma piemērošanas pārskatīšanu vai pat 

apturēšanu, ja tas nepieciešams; 



 

PR\1085776LV.doc 7/8 PE575.363v02-00 

 LV 

8. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu visiem tirdzniecības nolīgumiem veikt ex ante un ex 

post ietekmes uz ilgtspēju novērtējumus saskaņā ar integrētām pamatnostādnēm, 

vienlaikus norādot uz to ierobežotajām iespējām ietekmēt konkrētus BTN un IPA 

rezultātus; 

9. pauž nožēlu par Komisijas lēmumu sagatavot galīgo redakciju nolīgumam ar Vjetnamu 

pirms ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējuma pabeigšanas;  

10. stingri pieprasa, lai ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumi un ietekmes uz ilgtspēju 

novērtējumi būtu saistoši un tiktu uzsākti agrīnā posmā, lai sniegtu informāciju par 

sarunu pozīcijām vēl pirms to formulēšanas;  

11. atzīst, ka vispārēja piekļuve tādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem kā ūdensapgāde un 

sanitārija, izglītība, veselības aprūpe un zāles ir dalībvalstu spējas nodrošināt 

cilvēktiesību un sociālo tiesību ievērošanu svarīgs aspekts; 

Starptautiskās tirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā 

12. atzīst Komisijas centienus vest sarunas par plurilaterālu nolīgumu par ekoloģiskām 

precēm; aicina Komisiju koncentrēties uz daudzpusīgu stratēģiju, kas varētu palīdzēt 

izstrādāt arī antidempinga politiku atjaunojamo energoresursu enerģijas nozarē, 

intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus, stingras finansēšanas programmas, kā arī 

palīdzēt novērst tādas valsts vides politikas trūkumu, kas rada pieprasījumu pēc šādām 

precēm; 

13. mudina ES pārskatīt tās intelektuālā īpašuma tiesību politiku, lai panāktu, ka īpašuma 

tiesību interpretācija ir mazāk stingra un ka tiek nepārprotami atzītas valstu valdību 

tiesības piemērot papildu prasības, izstrādājot valsts tiesību aktus, kā arī pieņemt un 

izmantot atvieglojumus intelektuālo tiesību jomā nolūkā īstenot cilvēktiesības; 

14. aicina dalībvalstis pastiprināt to centienus pildīt apņemšanos pakāpeniski pārtraukt 

maksāt subsīdijas par fosilo kurināmo saskaņā ar G20 valstu pausto apņemšanos; 

15. atkārtoti pauž iebildumus pret jebkādiem tādiem tiešiem vai netiešiem nosacījumiem, 

kuri skar ar enerģiju saistītu pakalpojumu tirdzniecību, kas pieļautu subsīdiju 

tehnoloģisko neitralitāti; 

Uzņēmumu sociālā atbildība starptautiskos tirdzniecības nolīgumos 

16. uzskata, ka centieni TIA nodaļās iekļaut uzņēmumu sociālās atbildības klauzulas nav 

pietiekami, un aicina Komisiju pastiprināt centienus panākt noteikumu ievērošanu no 

uzņēmumu puses visā piegādes ķēdes garumā, kā arī SDO galveno darba standartu un 

starptautiski atzīto uzņēmumu sociālās atbildības standartu pilnīgu ievērošanu;  

17. uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt labāku piekļuvi informācijai par uzņēmumu rīcību; 

uzskata, ka ir būtiski ieviest obligātās ziņošanas sistēmu un uzticamības pārbaudi tiem 

ES uzņēmumiem, kuri ražošanā izmanto ārpakalpojumus trešās valstīs; 

18. aicina ES un dalībvalstis sekmēt saistošu pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka 

uzņēmumi maksā nodokļus vietā, kur tiek veikta to saimnieciskā darbība un tiek radīta 

pievienotā vērtība, kā arī panākt, ka privātais sektors obligāti sniedz pārskatus par katru 

valsti atsevišķi; 
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19. aicina ES un tās dalībvalstis aktīvi iesaistīties ANO Cilvēktiesību padomes un ANO 

Vides programmas (UNEP) darbā pie starptautiska līguma, kas nodrošinātu 

transnacionālo korporāciju saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību un vides standartu 

pārkāpumiem; 

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

 


