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IEROSINĀJUMI

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

1. aicina Eiropas Savienību atbalstīt pārvaldītas un taisnīgas tirdzniecības principu, noraidot 
protekcionismu vai jebkādus mēģinājumus mazināt jaunattīstības valstu likumīgās 
salīdzinošās priekšrocības, kas neierobežo cilvēktiesības un arodbiedrību tiesības, bet 
dažādi interpretējot PTO XXIV pantu, lai pamatotos gadījumos tirdzniecības nolīgumus 
neattiecinātu uz neaizsargātām apstrādes rūpniecības un citām nozarēm;

2. apstiprina, ka visos tirdzniecības līgumos jābūt prasībai, lai visas to puses būtu 
ratificējušas un efektīvi ieviesušas SDO Deklarācijas par pamattiesībām un principiem 
pamatkonvencijas un lai tās nodaļai par ilgtspējīgu attīstību būtu tāds pats saistošs statuss 
kā noteikumiem par piekļuvi tirgiem, un uz to attiecinātu to pašu strīdu izšķiršanas 
mehānismu;

3. pieprasa, lai Komisija, efektīvi sadarbojoties ar SDO un citām līguma pusēm, turpinātu 
ievērot pienākumu izvērtēt tirdzniecības sarunu ietekmi uz sociālajām, vides un 
cilvēktiesībām un visā tirdzniecības nolīgumu apspriešanas un īstenošanas laikā turpinātu 
pārredzami apspriesties ar arodbiedrībām un vides un sociālajām NVO, garantējot tām 
nepārprotamas tiesības norādīt uz pārkāpumiem;

4. aicina turpmākajos tirdzniecības nolīgumos un pārskatot VPS+ regulu novērst 
nekonsekvenci, nepietiekamo pārredzamību un nodrošināt procesuālu taisnīgumu, 
pievienojot pārredzamus kritērijus attiecībā uz to, kā partnervalstis ievēro darba, vides un 
cilvēktiesības;

5. atzinīgi vērtē to, ka tiek izmantoti ietekmes uz ilgtspējību novērtējumi, bet pauž nožēlu 
par to, ka nav pilnībā izmantoti to secinājumi, piemēram, attiecībā uz Rietumāfriku un 
Kolumbiju; uzsver, ka ES pirms tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas, kā arī to īstenošanas 
laikā ir iespēja izmantot savu ietekmi, lai panāktu konkrētus uzlabojumus nodarbinātības 
un cilvēktiesību jomā;

6. atzīst, ka sarunas par pašreizējiem un turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem notiek, 
ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, ka finanšu aizplūšana uz ārzonām rada ievērojamu 
darba vietu skaita samazināšanos un ka ES tirdzniecības politikai būtu jācenšas jebkurā 
nozarē nepieļaut pārmērīgu vai pārāk ātru ES tirgus daļas un nodarbinātības līmeņa 
samazināšanos; aicina noslēgt tirdzniecības līgumus, ņemot vērā ES Globalizācijas 
pielāgošanas fonda iespējas sniegt atbilstīgu palīdzību restrukturizācijas īstenošanai;

7. aicina ES tirdzniecības sarunās veicināt investoru un uzņēmumu saistības un tiesības, kā 
tas paredzēts Heiligendammas procesā, un tirdzniecības nolīgumos pieprasīt, lai tiktu 
ievērotas ESAO pamatnostādnes attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem, SDO 
trīspusējā deklarācija par starptautiskiem uzņēmumiem un sociālo politiku, ANO 
Globālais līgums un ANO īpašā pārstāvja uzņēmējdarbības un cilvēktiesību lietās 
ieteikumi;
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8. aicina, lai par sūdzībām attiecībā uz sociālajām problēmām lēmumus pieņemtu neatkarīgi 
eksperti, lai tiktu kontrolēts saistībā ar tām paveiktais darbs un tās tiktu pārskatītas;

9. uzstāj, ka visos gadījumos, kad tirdzniecības nolīgumos iekļauj „IV režīmu” par 
darbaspēka pagaidu pārvietošanos, tas jādara, ievērojot partnervalstu darba standartus un 
koplīgumus;

10. aicina ES atbalstīt PTO tirdzniecības politikas pārskata mehānismu paplašināšanu, lai 
aptvertu ar tirdzniecību saistītos ilgtspējīgas attīstības aspektus, iekļaujot darba 
pamatstandartus, grozot subsīdijas definīciju PTO Nolīgumā par subsīdijām un 
kompensācijas pasākumiem, nolūkā nodrošināt darba pamatstandartu un cilvēktiesību 
ievērošanu eksportam atbrīvotajās rūpniecības zonās.


