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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Sociālās politikas ārējo dimensiju, kas veicina darba un sociālos standartus un 
Eiropas korporatīvo sociālo atbildību
(2010/2205(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 7., 9., 145.–161., 206.–209. un 
215. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 5.,12., 14., 15.,16., 21., 23., 26., 27., 
28., 29., 31., 32., 33., 34. un 36. pantu,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (1948) un citus ANO cilvēktiesību jomas 
instrumentus, īpaši paktus par civilajām un politiskajām tiesībām (1966) un par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (1966), Konvenciju par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu (1965), Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (1979) un Konvenciju par bērna tiesībām (1989),

– ņemot vērā Eiropas Sociālo hartu un jo īpaši tās 5., 6. un 19. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Konvenciju par viesstrādnieku juridisko statusu,

– ņemot vērā Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, jo īpaši astoņas pamata 
konvencijas, t. i., par biedrošanās brīvību un par tiesību slēgt koplīgumus faktisku 
atzīšanu (Konvencijas Nr. 87 un Nr. 98), par jebkāda piespiedu un obligātā darba 
izskaušanu (Konvencijas Nr. 29 un Nr. 105), par diskriminācijas izskaušanu attiecībā uz 
nodarbinātību un profesiju (Konvencijas Nr. 100 un Nr. 111) un par bērnu darba faktisku 
izskaušanu (Konvencijas Nr. 138 un Nr. 182),

– ņemot vērā šādas SDO konvencijas: SDO konvencija Nr. 94 — Darba tiesību klauzulas 
(valsts iepirkuma līgumi); SDO konvencija Nr. 117 — Sociālās politikas pamatmērķi un 
standarti, jo īpaši IV daļa; SDO konvencija Nr. 154 — Sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu,

– ņemot vērā Starptautiskajā darba konferencē 2009. gada 19. jūnijā vienprātīgi pieņemto 
SDO programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un Pasaules nodarbinātības paktu,

– ņemot vērā Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
izveidošanu, kā arī Dohā 2001. gada novembrī Ceturtajā ministru konferencē pieņemto 
deklarāciju un īpaši tās 31. punktu,

– ņemot vērā vispārējo nolīgumu par pakalpojumu tirdzniecību, jo īpaši tā 1. panta 2. 
punkta d) apakšpunktu, tā saukto MODE 4,
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– ņemot vērā Pasaules komisijas par globalizācijas sociālo dimensiju ziņojumu „Taisnīga 
globalizācija: radīt iespējas visiem”1,

– ņemot vērā Pitsburgā 2009. gada 24. un 25. septembrī notikušā G20 sammita „līderu 
paziņojumu”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1927/2009 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (EGF regulu) un 
Regulu 546/20092, ar ko tajā tiek veikti grozījumi,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā3 (Direktīva 
par darba ņēmēju norīkošanu),

– ņemot vērā 1996. gada 20. septembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu par 
demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu nolīgumos starp Kopienu un trešām 
valstīm (COM(1995)0216)4, kā arī 2006. gada 14. februāra rezolūciju par Cilvēktiesību 
un demokrātijas klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos5,

– ņemot vērā 2001. gada 25. oktobra rezolūciju par atvērtību un demokrātiju starptautiskajā 
tirdzniecībā6, kurā PTO tiek aicināta ievērot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
pamata sociālos standartus un ES — pieņemt SDO lēmumus, kā arī iespējamos 
aicinājumus noteikt sankcijas par smagiem pamata sociālo standartu pārkāpumiem,

– ņemot vērā 2007. gada 23. maija rezolūciju par pienācīgas kvalitātes darba visiem 
veicināšanu7, kurā ar mērķi veicināt pienācīgas kvalitātes darbu ir pausts aicinājums 
Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumos, īpaši divpusējos nolīgumos, iekļaut sociālos 
standartus,

– ņemot vērā 2005. gada 15. novembra rezolūciju par globalizācijas sociālajiem 
aspektiem8,

– ņemot vērā tā 2005. gada 5. jūlija rezolūciju par bērnu ekspluatāciju jaunattīstības valstīs, 
īpašu uzmanību vēršot uz bērnu darbu9,

– ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par godīgu tirdzniecību un attīstību10,

– ņemot vērā 2007. gada 22. maija rezolūciju „Eiropa globalizācijas kontekstā —
konkurētspējas ārējie aspekti”11, atbildot uz Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas 

                                               
1 Ženēva, SDO, 2004. g.
2 OV L 48, 22.2.2008., 82. lpp.
3 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
4 OV C 320, 28.10.1996., 261. lpp.
5 OV C 290E, 29.11.2006., 107. lpp.
6 OV C 112E, 9.5.2002., 326. lpp.
7 OV C 102 E, 24.4.2008., 321. lpp.
8 OV C 280 E, 18.11.2006., 65. lpp.
9 OV C 157 E, 6.7.2006., 84. lpp.
10 OV C 303 E, 13.12.2006., 865. lpp.
11 OV C 102 E, 24.4.2008., 128. lpp.
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Parlamentam „Globālā Eiropa. Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” 
(COM(2006)0567),

– ņemot vērā rezolūcijas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK reģioniem 
un valstīm, un jo īpaši 2002. gada 26. septembra1, 2007. gada 23. maija2 un 2007. gada 
12. decembra rezolūcijas3,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. jūnija secinājumus par bērnu darbu4,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. septembra secinājumus „Mainīga pasaule. 
Uzdevums ES”,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Globalizācijas sociālā dimensija — ES politikas 
ieguldījums, lai labumu gūtu visi” (COM(2004)0383),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot 
programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai pasaulē” (COM(2006)0249),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. 
Tirdzniecības politika kā stratēģijas “Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa” 
(COM(2010)0612),

– ņemot vērā kopš 2006. gada 1. janvāra spēkā esošo vispārējo preferenču sistēmu (VPS), 
ar kuru lielākam skaitam produktu piešķir beznodokļu piekļuvi vai nodokļu 
atvieglojumus un kurā ir paredzēts arī jauns veicināšanas pasākums mazāk aizsargātām 
valstīm ar īpašām tirdzniecības, finanšu un attīstības problēmām,

– ņemot vērā visus nolīgumus starp Eiropas Savienību un trešām valstīm,

– ņemot vērā īpaši partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna (ĀKK) valstu grupas loceklēm un Eiropas Savienību, ko 2000. gada 23. jūnijā 
parakstīja Kotonū, un 2005. un 2010. gadā izdarītos grozījumus,

– ņemot vērā, ka noslēgušās sarunas starp ES, Kolumbiju un Peru par daudzpusēja 
tirdzniecības nolīguma parakstīšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 14. janvārī rīkoto uzklausīšanu „Sociālo un 
vides normu piemērošana tirdzniecības sarunās”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, Attīstības komitejas 
atzinumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

                                               
1 OV C 273 E, 14.11.2003., 305. lpp.
2 OV C 102 E, 24.4.2008., 301. lpp.
3 OV C 323 E, 18.12.2008., 361. lpp.
4 Padomes 2010. gada 14. jūlija secinājumi par bērnu darbu, 10937/1/10.
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A. tā kā Savienības uzticamība un reputācija ir atkarīga no dalībvalstīs īstenotās prakses un 
ir sevišķi svarīgs priekšnoteikums Eiropas Savienības sarunās par tirdzniecības attiecībām 
ar trešām valstīm;

B. tā kā visās dalībvalstīs un pārējās valstīs, kuras ir ratificējušas ANO Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju, ir obligāti jāaizsargā arodbiedrību aktīvisti;

C. tā kā SDO pamata konvencijas ir starptautiski atzīts pamats godīgai starptautiskajai 
tirdzniecībai un tā kā diemžēl ne visas dalībvalstis tās pilnībā ievēro;

D. tā kā Savienība ir ieinteresēta noslēgt divpusējus tirdzniecības nolīgumus, no kuriem gūtu 
labumu gan pati, gan tās tirdzniecības partneri, ja abas puses ievēro Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācijā ietvertās tiesības;

E. tā kā visām dalībvalstīm savā attieksmē ir jāatspoguļo Eiropas sociālā modeļa principi, ja 
tiek skarti sociālie jautājumi un sadarbība starp dalībvalstīm, balstoties uz  atklāto 
koordinācijas metodi;

F. tā kā ASV ir sevi pasludinājušas par galveno demokrātijas sargu pasaulē un ir 
ratificējušas tikai divas no astoņām SDO pamata konvencijām, t. i., Konvenciju Nr. 105 
par piespiedu darbu un Konvenciju Nr. 182 par bērnu darbu;

G. tā kā dažas jaunattīstības valstis apgalvo, ka Savienība, prasot ievērot starptautiskos darba 
standartus, piespiež tās atteikties no savām salīdzinošajām priekšrocībām;

H. tā kā dažas trešās valstis tirdzniecības sarunās ar ES mēģina panākt MODE 41

piemērošanu;

I. tā kā tiek stingri pausts, ka korporatīvās sociālās atbildības (KSA) kodeksi nepietiekami 
nodrošina starptautisko uzņēmumu darbības un rīcības atbilsmi nesaistošiem KSA 
dokumentiem;

J. tā kā direktīvas pieņemšanai, lai reglamentētu KSA, un tās īstenošanai būtu jākļūst par
realitāti ES līmenī;

K. tā kā globalizācija atvieglo uzņēmumu, jo īpaši starptautisku uzņēmumu, brīvu kustību 
starp dalībvalstīm un pat uz partnervalstīm;

L. tā kā SDO loma pēdējos gados ir ievērojami samazinājusies un ir ierobežota līdz 
deklarāciju pieņemšanai, kuras vēlāk netiek ievērotas;

M. tā kā ir jāatgādina, ka bez nosacījumiem jāievēro tiesības apvienoties un slēgt 
koplīgumus;

N. tā kā būtu jāveicina programmas pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai īstenošana;

O. tā kā būtu jāveicina vīriešu un sieviešu atalgojuma vienlīdzība;

                                               
1 PTO: GATS, 1. panta 2. punkta d) apakö punkts = MODE 4
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Vispārīgie principi

1. atgādina, ka ES mērķis ir kļūt par līderi pasaulē sociālās politikas jomā, sekmējot sociālus 
mērķus visā pasaulē; uzsver Eiropas Parlamenta būtisko lomu, kas ir noteikta Lisabonas 
līgumā, būtiski stiprinot Parlamenta ietekmi;

2. arī atgādina, ka, izvērtējot Kopienas politikas virzienus un mērķus, būtu jāņem vērā 
LESD 9. pantā ietvertā horizontālā klauzula, piemēram, tajā ziņā, ka attiecībā uz LESD 
46. un 49.pantu vai ES tirdzniecības politiku Kopiena nedrīkst neievērot vispārējo 
interešu prasības1;

3. turklāt atgādina, ka LESD 7. pantā ir prasība ievērot konsekvenci ES politikā un ka 
likumdevējam jāņem vērā visi ES mērķi un jārīkojas atbilstīgi pilnvaru piešķiršanas 
principam, kas nozīmē, ka likumdevējam, pieņemot tiesību aktu ar īpašu juridisku 
pamatu, ir jāievēro pareizs līdzsvars starp dažādiem mērķiem un/vai interesēm2;

4. norāda, ka dažu dalībvalstu prakse neatbilst SDO pamata konvencijām, jo īpaši attiecībā 
uz šķēršļu radīšanu tiesībām apvienoties un slēgt koplīgumus, tādējādi veicinot fiktīvu 
pašnodarbinātību vai liekot atteikties no koplīgumiem; 

Starptautiskā sadarbība – sociālā alianse

5. atgādina, ka ES visā pasaulē piesaista ievērību un ir vērtīga partnere, jo tā ir unikāla 
ekonomiskās dinamikas un sociālā modeļa kombinācija;

6. uzsver, ka Eiropas sociālais modelis nodrošina vienlīdzīgas iespējas izglītībā un darba 
tirgū, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, kas ir svarīgākie veiksmīgas 
ekonomiskās darbības pīlāri;

7. uzsver, ka Eiropas Savienības uzticamību un reputāciju nevar apdraudēt neatbilstība starp 
dalībvalstu un pašas Eiropas Savienības vārdiem un darbiem;

8. ierosina izveidot jaunu sociālo aliansi, uzsverot sociālo jautājumu nozīmi un 
koncentrējoties uz pragmatisku un ilgtspējīgu risinājumu īstenošanu un piemērošanu; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir svarīgi paaugstināt sociālo partneru informētību par viņu tiesībām 
un pienākumiem;

9. iestājas par to, lai Savienība atturētos no tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas ar trešām 
valstīm, kurās ražošanas iekārtas atrodas eksportam atbrīvotās rūpniecības zonās, un tajā 
pašā laikā uzskata par īpaši satraucošu to, ka dažās dalībvalstīs rūpnieciskajās zonās 
pieaug pagaidu darbinieku skaits;

10. atbalsta līdzekļu izveidošanu ilgtspējīgam dialogam ar partnervalstīm, pamatojoties uz 
savstarpēju cieņu, un aicina partnervalstis izmantot savus resursus;

11. prasa Komisijai un dalībvalstīm sadarboties ar partnervalstīm, lai īstenotu dzīvē sieviešu 
                                               
1 EMPL komitejas pieprasītais EP Juridiskā dienesta atzinums par LESD 9. panta darbības jomu (horizontāli 
noteikumi sociālajā jomā) (SJ-00004/10), 15. punkts.
2 Turpat, 8. punkts.



PE454.428v01-00 8/13 PR\841024LV.doc

LV

un vīriešu līdztiesību Savienībā un ārpus tās;

12. turklāt prasa Komisijai un dalībvalstīm censties izskaust diskrimināciju pret cilvēkiem ar 
invaliditāti un citām neaizsargātām grupām Savienībā un ārpus tās;

13. uzsver, ka Savienības izdevumi saistībā ar sadarbību attīstības jomā, asociācijas vai 
stabilitātes nolīgumiem un tirdzniecības nolīgumiem sniedz unikālas iespējas palīdzēt 
partnervalstīm izveidot dzīvotspējīgas izglītības un sociālās palīdzības sistēmas, lai 
garantētu plašāku sociālo nodrošinājumu un līdz ar to arī lielāku labklājību;

14. aicina izveidot sociālo atašeju amatus jaunajā Ārējās darbības dienestā, lai palielinātu tā 
darbības efektivitāti sociālās politikas jomā, jo īpaši nolūkā nodrošināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību visiem kā galveno politikas mērķi;

15. atgādina, ka PTO pašreizējā prakse nodrošina vairāk ienākumu attīstītajām valstīm nekā 
jaunattīstības valstīm un padziļina jaunattīstības valstu skepsi par PTO lietderību;

16. atgādina, ka Eiropas sociālā modeļa vājināšana konkurētspējas un iespējamu ekonomisko 
priekšrocību dēļ ir nepieņemama un ka šāda prakse turklāt pastiprina partnervalstu 
pamatotus iebildumus sarunās ar Savienību;

Strādājošo tiesības un darba apstākļi

17. aicina visas dalībvalstis ievērot un veicināt SDO pamata darba standartus; prasa ievērot 
strādājošo tiesības kā neatņemamu priekšnoteikumu godīgiem un savstarpēji izdevīgiem 
tirdzniecības nolīgumiem;

18. uzskata, ka KSA ir lietderīgs, taču nesaistošs rīcības veids starptautiskajiem 
uzņēmumiem; turklāt ierosina KSA attīstīt mērķtiecīgāk, tostarp ievērojot ISO 26000 
standartu;

19. uzskata, ka Savienības politikas virzienu uzmanības centrā ir jābūt cilvēkiem, kā arī 
iestādēm, kas darbojas cilvēkkapitāla attīstības un tirgus reformu jomā;

20. pauž bažas par dažu trešo valstu praksi tirdzniecības darbībās izmantot MODE 4 procesu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt par mērķi ietekmēt starptautisko migrāciju tā, lai 
nepieļautu ekspluatāciju un intelektuālā darbaspēka aizplūšanu;

21. atbalsta iniciatīvas, kas veicina sociālo partneru dialoga attīstību un sadarbību 
partnervalstīs, un prasa Komisijai turpmāk attīstīt pašreizējās programmas;

22. atgādina ES pamatnostādnes attiecībā uz dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, kas ir 
spēcīgs politisks signāls par to, ka tās ir Savienības prioritātes; tādēļ prasa Padomei 
pieņemt līdzīgas pamatnostādnes, balstoties uz četrām SDO konvencijām, kas ES būtu 
jāizmanto kā pragmatisks instruments, kurš palīdz labāk virzīt ārējo sociālo politiku;

Pasaules ekonomikas pārvaldība

23. prasa Komisijai un dalībvalstīm prioritāri iekļaut nodarbinātību un sociālo politiku visās 
sarunās par pasaules ekonomikas pārvaldības struktūrām un makroekonomiskajā dialogā;
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24. prasa Komisijai sniegt ieteikumu īstenot un ratificēt SDO konvencijas, lai uzlabotu 
strādājošo tiesības un darba apstākļus Savienībā un partnervalstīs nolūkā panākt taisnīgu 
un iekļaujošu globalizāciju ar dalībvalstu ekonomiskās un sociālās politikas ārējās 
dimensijas lielāku saskaņotību; prasa Komisijai tādā pašā veidā mudināt dalībvalstis veikt 
regulārus pārskatus par ekonomikas, finanšu un tirdzniecības politikas ietekmi;

o

o            o

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Sociālās politikas ārējā dimensija ietver ES pasākumus un iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt 
darba un sociālos standartus trešās valstīs.
Lai gan Lisabonas stratēģijā tika likts un stratēģijā „ES 2020” tiek likts uzsvars uz sociālo 
politiku vairāk nekā jebkad iepriekš, konkurētspējas jautājumi un ekonomiskie faktori 
joprojām ir prioritārāki par sociālajiem jautājumiem.

Pamata darba standarti ir ietverti astoņās SDO konvencijās, kuru uzmanības centrā ir 
apvienošanās brīvība un koplīgumu slēgšanas tiesības, piespiedu un obligātā darba 
izskaušana, kā arī diskriminācijas novēršana attiecībā uz nodarbinātību un profesijām un 
bērnu darbaspēka aizliegšana. Ne tikai šajās konvencijās, bet arī Starptautiskās komisijas par 
globalizācijas sociālo dimensiju ziņojumā ir skaidri pausts, ka tirgiem šauri pievērstās 
uzmanības vietā  ir vairāk jāinteresējas par cilvēkiem, tas ir, jāvērš uzmanība uz strādājošo 
tiesību aizsardzību un darba tiesību nostiprināšanu. ES sarunu priekšnoteikums ar trešām 
valstīm ir visa iepriekš minētā ievērošana. Tas ir nosacījums, bez kura sarunas ar trešām 
valstīm nav iespējamas. Tirdzniecības politikā nevar ignorēt nevienu strādājošo tiesību 
neievērošanas gadījumu, un līdz ar to sabiedrības attīstība var notikt tikai tad, kad ir novērsti 
šie trūkumi.

Nosakot darba standartus, ES atbalsta vīriešu un sieviešu iespējas strādāt pienācīgas kvalitātes 
un ražīgu darbu brīvības, vienlīdzības, drošības un cieņas apstākļos. Ņemot vērā pašreizējo 
globalizāciju, darba standarti ir pamats, ka pasaules ekonomikas izaugsme sniegs labumu 
visiem.

Starptautiskajiem darba standartiem galvenokārt vajadzētu nodrošināt humānu attieksmi pret 
cilvēkiem.  Cilvēki nav preces, par kuru cenu var kaulēties. Darbs ir daļa no ikdienas dzīves 
un tas ir īpaši būtisks cilvēka cieņai, labklājībai un attīstībai. Šīm vērtībām vajadzētu būt 
ekonomikas attīstības galvenajiem mērķiem. Starptautiskie darba standarti tiek izmantoti, lai 
ekonomikas attīstībā īpaši tiktu likts uzsvars uz cilvēka dzīves un cieņas pret cilvēku 
uzlabošanu, nevis uz darba apstākļu un strādājošo tiesību noteikšanu.

Novērtējot situāciju valstīs, ar kurām ir nozīme uzsākt sarunas, mums par pamatu ir jāņem ES 
sociālā politika un garantijas, kas ir ietvertas ES sociālajā hartā.
ES sociālajai politikai attiecībā uz trešām valstīm ir jābūt saskaņotai, pragmatiskai, vienotai 
un profesionālai. Saistībai ar SDO un PTO šajā gadījumā ir ļoti būtiska nozīme un tā būtu 
jālīdzsvaro. Paradoksāls ir fakts – jo lielāka ir ES ietekme uz SDO konvencijām, jo mazāk tās 
tiek ratificētas. PTO gadījumā ir svarīgi nostiprināt saikni starp tirdzniecības sarunām un 
sociālajiem standartiem.

Gadsimtu mijā ES mainīja stratēģiju sociālās politikas ārējai dimensijai no stingrākas uz 
elastīgāku pieeju, t.i., koncentrējot uzmanību nevis uz sociālajiem standartiem un 
tirdzniecības nolīgumiem, bet uz starptautisko sadarbību un dialogu.

ES sociālās politikas īstenošanā izmanto no trešām valstīm atšķirīgus instrumentus. Tie ir 
stingrie, elastīgie un finanšu instrumenti. Šo instrumentu izmantošana ir pierādījums, ka ES 
attiecībās ar saviem tirdzniecības partneriem sagaida noteiktu rīcību. Tomēr klupšanas 
akmens ir šo instrumentu īstenošana un piemērošana partnervalstīs. Tādēļ ES ir īpaši svarīgi 
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rūpīgāk koncentrēties uz to īstenošanu un piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz SDO 
konvencijām un KSA principiem. Bieži vien tam šķēršļus liek attiecīgās valsts juridiskā 
kārtība, tomēr nozīme ir arī vājai politiskajai gribai un iekšējam ekonomiskajam spiedienam. 
Strādājošo neinformētība par savām tiesībām arī ir būtisks faktors.

ES izvēlas instrumentus, ko tā izmanto, lai panāktu rezultātu dažādās valstīs, atkarībā no šo 
valstu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, to attiecībām ar ES un galvenokārt sarunu posma par to 
iespējamo pievienošanos ES. Vēl viens faktors ir šīs valsts ekonomiskā situācija un situācija 
konkurences jomā pasaules ekonomikā. Ir zināms – jo valsts atrodas tuvāk ES, jo ciešākas ir 
abu pušu ekonomiskās un politiskās attiecības un lielāka ir ES ietekme uz šo valsti.

ES aizvien vairāk izmanto elastīgos instrumentus. To uzmanības centrā ir dialogs un ieteikumi 
(KSA, programma pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai), tādēļ tiem nav normatīvu iezīmju. Ar 
tiem ir paredzēts mainīt valsts rīcību, balstoties uz to iespēju analīzi. Stingrajiem 
instrumentiem, piemēram, ES tiesību aktiem un noteikumiem (brīvās tirdzniecības nolīgumi, 
SDO konvencijas, PTO tirdzniecības politika) ir juridiska ietekme, un valstis var tikt sodītas 
par to pārkāpšanu. Tādēļ dažkārt to izmantošana ir apšaubāma. Turpretī finanšu instrumenti ir 
dotācijas, tehniskais atbalsts un fondi, piemēram, GAF, kas veicina vēlamo rīcību. Tehnisko 
atbalstu sniedz, piemēram, valstīm, kuras gatavojas pievienoties ES, un tas ir atbalsta veids, 
lai pielāgotu šo valstu tiesību aktus Eiropas standartiem, tostarp ar dažādas apmācības 
starpniecību (EIF).

Ķīna un citas Āzijas jaunattīstības valstis kļūst par aizvien būtiskākām dalībniecēm ārvalstu 
investīciju jomā. Tomēr šī parādība ir saistīta ar risku, ka šīs valstis un to uzņēmumi 
„eksportēs” zemākus darba standartus. Mēs nevaram ļaut trešām valstīm, kuras vēlas noslēgt 
tirdzniecības nolīgumus ar ES, neievērot Savienībā saistošus noteikumus.

ES ir jābūt piesardzīgai pret MODE 4 veida procesiem. Tas ļauj starptautiskajiem 
uzņēmumiem izmantot savu darbaspēku ārvalstī, kurā šis uzņēmums darbojas, un tādējādi 
ierobežo saņēmējvalsts strādājošo tiesības. Faktiski tas veicina sociālo dempingu, pret ko ES 
stingri iebilst. Tādēļ sarunās par līgumu nevar pieņemt MODE 4 un līdzīgas parādības.

ES ir laba reputācija starptautiskā dialoga jomā par sociāliem jautājumiem. Šajā jomā tā tiek 
uzskatīta par saprotošu un uzticamu partneri. Tas būtu jāizmanto, lai īstenotu vērienīgākus ES 
mērķus. Viens no tiem ir izveidot saskaņotu, integrētu un profesionālu ES pieeju sociālās 
politikas ārējai dimensijai. Galvenā nozīme ir koordinācijai Eiropas Parlamenta iekšienē, taču 
būtiska ir arī koordinācija ar Eiropas Komisiju un tikko izveidoto Ārējās darbības dienestu.

Nākamajam solim vajadzētu būt sociālas alianses izveidei, kurā un ar kuras starpniecību ES 
varētu izplatīt augsta līmeņa darba standartus. Ķīna ir skaidrs tādas valsts piemērs, kura strauji 
iegūst būtiska dalībnieka statusu Āzijā. Tās nozīme pieaug, tomēr darba standartu jomā Ķīnai 
ir drīzāk negatīvs tēls. Neskatoties uz to, nav iemesla neizmantot vēsturiski labās attiecības ar 
Ķīnu un neizveidot ar šo valsti sociālu aliansi. Būtu arī jāuzlabo iepriekš minētā sadarbība ar 
NVO un ar SDO un PTO. Ir jāpieņem līdzsvarota pieeja, lai nepieļautu, ka SDO uzskata 
vienīgi par ES instrumentu, pamatojoties uz ciešo saikni starp SDO un ES. Spēcīgāka saikne 
starp tirdzniecības sarunām un sociālajiem standartiem saistībā ar PTO ir minēta iepriekš.

Starptautiskie uzņēmumi ir galvenās iesaistītās puses sociālo standartu īstenošanā. Tādēļ ir 
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ārkārtīgi būtiski ieviest skaidru un nepārprotamu KSA definīciju, kas novērstu pašreizējo 
interpretāciju daudzveidību un ieviestu minimuma prasības attiecībā uz KSA un to izpildes 
uzraudzību.

Uzņēmumi un organizācijas vispirms ir dibināti, lai īstenotu šaurās peļņas gūšanas intereses. 
Tie ir arvien mazāk gatavi ievērot valstu un starptautiskos tiesību aktus un līgumsaistības. Tie 
maksimāli izmanto vietas ar viszemākajiem nodokļiem, zemāk apmaksāto darbaspēku, 
viszemāko standartu tiesību aktiem vides aizsardzības jomā un visneaizsargātākajiem 
strādājošiem. Starptautiskie uzņēmumi bieži vien ietekmē valdības, kas ir ieinteresētas šo 
uzņēmumu darbībā šo valstu teritorijā. Nedrošu, t.i., nestabilu un nepietiekami apmaksātu 
darba vietu skaits pastāvīgi pieaug.

Tiesību akti nevar automātiski un pretēji to interesēm likt dalīt atbildību vietējā, reģionālā un 
uzņēmuma līmenī par to lēmumu ietekmi uz ieinteresētajām personām un jo īpaši uz vietu, 
kurā tie darbojas. Tas nozīmē radikālas pārmaiņas salīdzinājumā ar situāciju pirms 
globalizācijas, kad uzņēmumiem, kas darbojās reģionā gadu desmitiem, bija jāuzņemas 
atbildība par tā stāvokli un attīstību.

KSA jēdziens tiek izmantots kopš 1970. gadiem. Daži to definē kā „koncepciju, kas paredz 
uzņēmumiem brīvprātīgi iekļaut sociālos un vides jautājumus savā uzņēmējdarbībā un 
attiecībās ar ieinteresētajām pusēm”.

Starptautiskie uzņēmumi ir atklājuši – ja tie uzņemas daļu no izmaksām, no kurām ir 
atteikusies valsts, tiek stiprināta to situācija sabiedrībā un tie attiecīgi palielina savus 
ienākumus. Dažās valstīs tie novērš sociālo netaisnību, kad ar to nenodarbojas valsts. 
Uzņēmumi izstrādāja sociāli atbildīgu politiku ekonomikas izaugsmes laikā. Vai tā mainīsies 
ekonomiski nelabvēlīgākā laikā?

EAK un starptautiskās arodbiedrības noraida KSA, ja tā tiek izmantota vai ļaunprātīgi 
izmantota sabiedrisko attiecības, reklāmas vai tirdzniecības nolūkā. Tās pieņem KSA, ja tā 
veicina ilgtspējīgu attīstību, jā tā neizvairās no dialoga ar darba ņēmējiem un ja tā netiek 
uzskatīta par alternatīvu tiesību aktiem darba jomā un koplīgumiem.

Lai uzņēmums būtu publiski atbildīgs, tam ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem vispirms tā 
iekšienē un tikai tad ārējās attiecībās ar ieinteresētajām personām. 

Tas nozīmē ievērot un veicināt pienācīgas nodarbinātības attiecības, mudināt darba ņēmējus 
piedalīties ar konsultāciju, informācijas un koplīgumu starpniecību, attīstīt profesionālās 
prasmes un tālmācību, ievērot drošības standartus, sekmēt vīriešu un sieviešu līdztiesību, radīt 
pienācīgu vidi sociālajiem partneriem, lai viņi varētu savlaicīgi reaģēt uz darba tirgū 
notikušajām izmaiņām un tās pārvaldīt, ieskaitot restrukturizāciju, uzlabot darba kvalitāti, 
integrēt un aizsargāt neaizsargātākās strādājošo grupas, piemēram, jauniešus, vecāka 
gadagājuma cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti un migrantus.
KSA nepilnība var būt tas, ka tā joprojām ir brīvprātīga iniciatīva, tādēļ ir bažas, ka tai var 
nebūt mērķa, konsekventu un pārredzamu kritēriju darba ņēmējiem, patērētājiem un citām 
ieinteresētajām personām, uz kuriem balstoties, varētu noteikt uzņēmuma rādītājus KSA 
jomā.
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Cits diskutabls KSA aspekts ir saistīts ar bažām, ka šī koncepcija kļūs par nesaistošu tiesību 
normu. Ja valdības atkāpjas no atbildības saglabāt Eiropas sociālo modeli, rodas darba tiesību, 
sociālā nodrošinājuma sistēmu un pakalpojumu privatizācijas risks. To aizsardzību nevar 
uzskatīt par brīvprātīgu un juridiski nepiemērojamu iniciatīvu, kāda ir, piemēram, KSA.

Pastāv arī risks, ka institucionāli iekļautas sociālās partnerattiecības, sociālais dialogs, darba 
ņēmēju līdzdalība un arodbiedrību tiesības tiks nepareizi interpretētas un aizstātas ar kaut ko 
brīvprātīgu un nesaistošu.

Konkurence pasaulē liek paplašināt darbību jaunos tirgos. Tas prasa lielus ieguldījumus. Tas 
liek finanšu pasaulei ienākt uzņēmumā un ietekmēt tā lēmumu pieņemšanas procesu, lai 
uzņēmums varētu ātri gūt, vēlams, tūlītējus un spekulatīvus ienākumus ar darījumiem biržā.
Līdz ar to starptautiskās finanses / iestādes / ieguldītāji iegūst kontroli pār uzņēmumu 
ekonomisko darbību. Finanšu tirgus kļūst par uzņēmumu kontroles tirgu.

Šo jautājumu ir arī izskatījusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, kas ir sagatavojusi tā 
sauktā ISO 26 000 galīgo projektu, kurš būtu jāratificē dalībvalstīm līdz 2010. gada beigām. 
Šo tekstu izstrādāja valdības, strādājošo pārstāvji (arodbiedrības), uzņēmumi, patērētāju un 
klientu pārstāvji, NVO, pakalpojumu un pētniecības organizācijas, akadēmiskās aprindas un 
daudzas citas iesaistītās personas.  Šie eksperti pārstāv vairāk nekā 90 valstis un 40 
starptautiskās vai reģionālās organizācijas. Dažas no šīm iesaistītām personām centās panākt, 
lai tā nebūtu vienīgi ierasti ļoti tehniskā ISO koncepcija.

Šis standarts „nodrošina pamatnostādnes lietotājiem un nav ne paredzēts, ne derīgs 
sertifikācijas vajadzībām. Jebkurš ierosinājums vai prasība sertificēt saskaņā ar ISO 26 000 
būtu šā starptautiskā standarta ieceres un mērķa nepareiza interpretācija”. 

Nākotnē EP un starptautiskajām un Eiropas arodbiedrībām ir jādarbojas vienoti un jānāk klajā 
ar pozitīviem un tūlītējiem ieteikumiem attiecībā uz šo iniciatīvu.


