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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, kas bija 
raksturīgi Savienības dalībvalstu un veiksmīgo jaunattīstības valstu, tostarp Āzijas tīģeru, 
attīstībai, noraidot protekcionismu vai jebkādus mēģinājumus mazināt jaunattīstības valstu 
likumīgās salīdzinošās priekšrocības, kas neierobežo cilvēktiesības, darbinieku un 
arodbiedrību tiesības, bet atšķirīgi, ne tā kā pašreiz, interpretējot PTO XXIV pantu, lai 
pamatotos gadījumos tirdzniecības nolīgumus neattiecinātu uz mazāk aizsargātām
apstrādes rūpniecības un citām nozarēm;

2. apstiprina, ka visos tirdzniecības nolīgumos jābūt prasībai, lai visas to puses būtu 
ratificējušas, īstenojušas un efektīvi piemērotu 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, īpašu uzmanību pievēršot pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
veicināšanai visiem, un visos tirdzniecības nolīgumu apspriešanas un īstenošanas posmos 
turpinātu pārredzami apspriesties ar arodbiedrībām kā atzītiem sociālajiem partneriem, un 
vides un sociālajām NVO no ES un trešām valstīm, garantējot tām nepārprotamas tiesības 
paust bažas vai iebildumus, lai Komisija tos izskatītu un atbilstīgi rīkotos;

4. aicina, noslēdzot turpmākos tirdzniecības nolīgumus un pārskatot VPS+ regulu, novērst 
pastāvošo nekonsekvenci, nepietiekamo pārredzamību un nodrošināt procesuālu 
taisnīgumu, piemērojot pārredzamus kritērijus un rādītājus attiecībā uz to, kā 
partnervalstis ievēro darba, vides un cilvēktiesības, tostarp vajadzības gadījumā 
sagatavojot konkrētus ieteikumus uzlabojumiem;

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, 
Vidusjūras reģiona valstīm un Kolumbiju, kā arī vairākiem citiem Amerikas reģioniem; 
aicina, lai ES pirms tirdzniecības nolīgumu galīgās noformēšanas, kā arī to turpmākās 
īstenošanas laikā vairāk izmantotu savu ietekmi ar mērķi panākt konkrētus uzlabojumus 
cilvēktiesību, darba standartu, ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldes jomā;

6. atzīst, ka sarunas par pašreizējiem un turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem notiek, 
ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, kura atbilstoši prognozēm divu gadu laikā palielinās 
bezdarbnieku skaitu ESAO dalībvalstīs par astoņiem miljoniem; ka finanšu aizplūšana uz 
ārzonām rada ievērojamu darba vietu skaita samazināšanos, piemēram Īrijā un Portugālē 
(katra ceturtā), Dānijā (katra sestā) un Igaunijā un Slovēnijā (katra septītā); un ka ES 
tirdzniecības politikai būtu jācenšas jebkurā nozarē nepieļaut nesamērīgu vai pārāk ātru 
ES tirgus daļas un nodarbinātības līmeņa samazināšanos un attiecīgā gadījumā nodrošināt 
ES eksportētājiem lielāku tirgus pieejamību; aicina noslēgt tirdzniecības nolīgumus, 
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ņemot vērā ES Globalizācijas pielāgošanas fonda iespējas sniegt atbilstīga līmeņa 
palīdzību turpmākās restrukturizācijas īstenošanai;

7. aicina ES tirdzniecības sarunās veicināt investoru un uzņēmumu saistības un tiesības, kā 
tas paredzēts Heiligendammas procesā, ko ierosināja toreizējā prezidentvalsts Vācija kopā 
ar SDO, ESAO un ANO; norāda, ka, lai atbilstu jaunajiem noteikumiem par atbildīgiem 
ieguldījumiem, kas pamatojas uz atbilstīgajiem Lisabonas līguma noteikumiem, nodaļā 
par ilgtspējīgu attīstību ir jāiekļauj visi brīvās tirdzniecības nolīgumos paredzētie 
noteikumi par ieguldījumiem; uzskata, ka, visos tirdzniecības nolīgumos jābūt obligātai 
prasībai ievērot ESAO pamatnostādnes attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem, SDO 
trīspusējo deklarāciju par starptautiskiem uzņēmumiem un sociālo politiku, ANO Globālo 
līgumu un ANO īpašā pārstāvja uzņēmējdarbības un cilvēktiesību lietās ieteikumus;

8. aicina, lai lēmumus par sūdzībām, kas saistās ar sociālajām problēmām, pieņemtu patiesi 
neatkarīgi eksperti, iesaistot pilnvarotās darbinieku un sabiedriskās organizācijas; vismaz 
vienam no iesaistītajiem ekspertiem ir jābūt SDO pārstāvim; viņu ieteikumiem jābūt 
vienai no tāda formulēta procesa sastāvdaļām, kas ļauj salīdzinoši ātri izskatīt ierosinātos 
jautājumus, piemēram, ka eksperti pēc apspriedēm ne tikai sagatavo ziņojumus un 
ieteikumus, bet to rezultātā tiek izstrādāti pārraudzības un pārskata noteikumi, it īpaši lai 
turpinātu izdarīt spiedienu uz valdībām, kuras valstī pieļauj darbinieku tiesību 
pārkāpumus;

9. uzstāj, ka visos gadījumos, kad tirdzniecības nolīgumos iekļauj „IV režīmu” par 
darbaspēka pagaidu pārvietošanos, tas jādara, ņemot vērā to, kā partnervalstīs ievēro darba 
pamatstandartus, tostarp noteikumus par uzturēšanās ilgumu, minimālo darba algu un 
koplīgumiem par darba samaksu, un valsts darba standartus un koplīgumus;

10. aicina ES atbalstīt PTO tirdzniecības politikas pārskata mehānismu paplašināšanu, lai 
aptvertu ar tirdzniecību saistītos ilgtspējīgas attīstības aspektus, tostarp darba 
pamatstandartu ievērošanu un PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas 
pasākumiem iekļautās subsīdijas definīcijas grozīšanu, lai nodrošinātu darba 
pamatstandartu un cilvēktiesību ievērošanu eksportam atbrīvotajās rūpniecības zonās, vēl 
aicina ES delegāciju Ženēvā atjaunot un saglabāt neformālo „darbaspēka draugu” grupu, 
ko tā izveidoja ar mērķi PTO veicināt darba standartus.

11. pieprasa, lai visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos būtu paredzēts aizliegums 
izmantot bērnu darbu, it īpaši dabiskā akmens iegūšanā un pārstrādē, un iekļauta vienota 
Eiropas sertifikācijas sistēma, kas nodrošinātu to, ka par ievesto dabisko akmeni un no tā 
gatavotajiem izstrādājumiem tiek uzskatāmi pierādīts, ka visā to vērtību ķēdē nav 
izmantots bērnu darbs SDO 182. konvencijas nozīmē.
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