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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka darba pamatstandarti un SDO programma pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai, 
kā arī  ESAO pamatnostādnes starptautiskajiem uzņēmumiem un ANO globālais līgums 
var pozitīvi ietekmēt valsts ekonomiku, garantējot sociāli politisko stabilitāti un palielinot 
valsts darbaspēka prasmju līmeni; šajā sakarībā uzskata, ka ir īpaši svarīgi PTO nolīgumos 
iekļaut sociālo klauzulu, jo darba standarti ir ārkārtīgi būtiski TAM mērķu sasniegšanā un 
nabadzīgo valstu iekšējā attīstībā; norāda, ka ES tirdzniecības preferenču nolīgumu 
noteikumi sociālajā jomā ir izklāstīti kā sasniedzami mērķi, nevis izpildāmas juridiskas 
saistības, ņemot vērā, ka nav paredzēti efektīvi izpildes mehānismi; līdz ar to uzsver, ka ir 
būtiski veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES tirdzniecības preferenču 
nolīgumu noteikumi sociālajā jomā tiek īstenoti un pienācīgi uzraudzīti, pārskatīti un 
piemēroti;

2. aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis izdarīt spiedienu uz jaunattīstības valstīs 
reģistrētiem Eiropas uzņēmumiem, lai tie būtu par piemēru sociālās atbildības un 
pieņemamu darba standartu veicināšanas jomā;

3. uzsver, ka tiek ziņots par atkārtotiem darba pamatstandartu pārkāpumiem vairākās valstīs, 
kurām ir VPS+ statuss, taču tas nav novedis pie preferenču atcelšanas; uzskata, ka 
nosacījumu nepiemērošana kaitē ES mērķim veicināt sociālo politiku un darba 
pamatstandartus pasaulē un ir pretrunā ar saskaņotas attīstības politikas principu;

4. atzīst – lai gan starptautiskā līmenī pastāv tendence divpusējos nolīgumos pakāpeniski 
virzīties uz plašāku darba un sociālo standartu pieņemšanu saistībā ar tirdzniecības 
programmām, brīvās tirdzniecības nolīgumos kopumā joprojām ir maz atsauču uz 
sociālajiem standartiem; pauž nožēlu par to, ka ES nav vienotas formulas sociālo klauzulu 
iekļaušanai visos divpusējos tirdzniecības nolīgumos; prasa ES saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem un atzītiem standartiem (t.i., PTO darba pamatstandartiem) iekļaut sociālo 
klauzulu visos ES ārējās tirdzniecības nolīgumos, tostarp nolīgumos, kas slēgti PTO;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz to, lai veicinātu 
produktīvu nodarbinātību, kā arī ieguldījumiem cilvēkresursos, pārdales mehānismos, 
sociālajā aizsardzībā, dzimumu vienlīdzībā, sociālajā dialogā un efektīvā darba tiesību 
piemērošanā;

6. mudina brīvās tirdzniecības nolīgumu puses arī turpmākl pilnīgu, produktīvu un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem atzīt par visu valstu ilgtspējīgas attīstības 
pamatelementu un par prioritāru starptautiskās sadarbības mērķi un veicināt starptautiskās 
tirdzniecības attīstību tā, lai tiktu panākta produktīva un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība visiem atbilstīgi ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes 2006. gada 
Ministru deklarācijai par pilnīgu un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību;

7. aicina brīvās tirdzniecības nolīgumu puses atbilstīgi saistībām, kas izriet no līdzdalības 
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SDO un SDO deklarācijas par pamatprincipiem un pamattiesībām darba vietā un tai 
sekojošiem pasākumiem, ko 1998. gadā pieņēma Starptautiskās Darba konferences 86. 
sesijā, apņemties savos tiesību aktos un praksē ievērot, veicināt un īstenot pamattiesību 
principus, proti:
(a) biedrošanās brīvību un koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu;
(b) jebkāda piespiedu un obligātā darba izskaušanu;
(c) bērnu darba faktisku atcelšanu, kā arī
(d) diskriminācijas izskaušanu saistībā ar nodarbinātību un profesiju;

8. norāda, ka pievienošanās SDO konvencijām ir dalībvalstu kompetencē, pauž nožēlu par 
sociālo standartu, jo īpaši SDO konvenciju un KSA principu, neatbilstīgu īstenošanu un 
piemērošanu daudzās ES dalībvalstīs; līdz ar to mudina ES veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenoti sociālie standarti; uzsver, ka SDO ļauj piemērot 
tirdzniecības sankcijas valstīm, kuras neievēro savus starptautiskos pienākumus; aicina ES 
saistībā ar divpusējiem un reģionāliem nolīgumiem īstenot pieeju, kuras pamatā ir stimuli 
un sankcijas, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi piemēroti ES tirdzniecības preferenču 
nolīgumu noteikumi sociālajā jomā; uzsver, ka VPS un VPS+ būtu saskaņoti jāuzrauga un 
ka uzraudzības procesa pārraudzībai vajadzētu būt pārredzamākai;

9. atzinīgi vērtē SDO starptautisko darba standartu uzraudzības sistēmu, kas pasaules līmenī 
ir unikāla un kas palīdz nodrošināt, ka valstis īsteno konvencijas, kuras ir ratificējušas; 
uzsver to, ka problēmu gadījumā SDO vajadzētu palīdzēt valstīm ar sociālā dialoga un 
tehniskā atbalsta starpniecību;

10. norāda, ka ES jau ir apņēmusies veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un apkarot 
ekspluatāciju, jo īpaši tās noslēgtajos tirdzniecības nolīgumos; tomēr norāda, ka ES 
neīsteno iespējamos nosacījumus, kas ir ietverti daudzos divpusējos un reģionālos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos; šajā sakarībā prasa ES ietvert sociālo politiku Ārējās darbības 
dienesta darbības jomā un nodrošināt darba pamatstandartu ratificēšanu un īstenošanu, 
nepieļaujot atkāpes no vispārējiem noteikumiem, piemēram, eksportam atbrīvotās 
rūpniecības zonās, jo šādi izņēmumi rada novienādošanas risku, tādējādi apdraudot 
noteiktus sociālos standartus;

11. prasa, lai tirdzniecības sarunas PTO nenodarītu kaitējumu sociālajai attīstībai; atkārtoti 
apstiprina, ka SDO būtu jāļauj iesniegt ekspertu ziņojumus PTO tirdzniecības strīdu laikā;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt labu pārvaldību finanšu, nodokļu un tieslietu jomā 
tā, lai pastiprinātu globalizācijas sociālo dimensiju;

13. atgādina, ka KSA ir jēdziens, kas paredz, ka uzņēmumi savā uzņēmējdarbības stratēģijā 
brīvprātīgi iekļauj sociālos un vides jautājumus; norāda, ka KSA prakses īstenošana var 
atjaunot uzticību uzņēmējdarbībai, kas ir īpaši būtiski Eiropas sociālai tirgus ekonomikai;
tomēr norāda, ka KSA jēdziena neviendabīgums rada salīdzināmības problēmu, jo dažādi 
uzņēmumi ir izstrādājuši dažādus standartus attiecībā uz sociālo atbildību, revīziju un 
ziņošanu; atzīst ES centienus piemērot vispārīgākas pamatnostādnes KSA noteikšanai un 
izmantošanai; tomēr norāda, ka šā jēdziena atšķirīgā interpretācija un neviendabīgums 
joprojām saglabājas; prasa ES īstenot konkrētas darbības starptautiskos forumos, lai veiktu 
izmaiņas KSA, atsakoties no pilnībā brīvprātīgas pieejas, un paredzēt uzņēmumiem 
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skaidrus juridiskus pienākumus cilvēktiesību un KSA jomā, kā arī efektīvus veidus, kā likt 
uzņēmumiem uzņemties atbildību pārkāpumu gadījumā; piemēram, uzskata, ka 
gadījumos, kad starptautiski uzņēmumi prasa dalībvalstīm garantēt ieguldījumus, tām 
vajadzētu saistīt šīs garantijas ar oficiālo KSA pamatnostādņu īstenošanu;

14. prasa Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt proaktīvu pieeju, lai risinātu ar globalizāciju 
saistītu pielāgojumu un restrukturizācijas seku jautājumus;

15. aicina Komisiju proaktīvāk atbalstīt SDO pamatkonvencijas un izveidot ES informācijas 
tālruni attiecībā uz bērnu darbu, ar kura palīdzību pilsoņi var ziņot par Eiropas 
uzņēmumiem, kuri izmanto bērnu darbu jebkurā vietā pasaulē; uzskata, ka šā informācijas 
tālruņa līnijas rīcībā vajadzētu būt nelielām, taču pietiekamām pētniecības iespējām, kas 
tai ļautu: a) publicēt ikgadēju ziņojumu par tās atklājumiem un b) atbalstīt Eiropas 
uzņēmumus to centienos izskaust bērnu darbu no savas piegādes ķēdes;

16. prasa ES veikt atbilstīgus pasākumus starptautiskā līmenī, lai apkarotu sociālo dempingu 
dažu valstu uzņēmējdarbības praksē gan ES, gan trešās valstīs, kurām ES sniedz attīstības 
palīdzību;

17. norāda uz nepieciešamību nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp rūpniecības konkurētspējas 
palielināšanu un uzņēmējdarbības ietekmes uz vidi un sabiedrību jautājuma risināšanu; 
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas iekļaut korporatīvo sociālo atbildību stratēģijā „Eiropa 
2020” inteliģentai, ilgtspējīgai un ietverošai izaugsmei.
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