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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka ES ne tikai ir noteikusi sev mērķi kļūt par izcilības paraugu korporatīvās 
sociālās atbildības jomā, bet arī veicināt KSA tās ārējās politikas virzienos; atzīst 
Komisijas centienus KSA paraugprakšu vecināšanā starp Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas ārvalstīs, taču uzsver, ka būtu labāk jāņem vērā sertifikācijas un marķējumu 
nozīme, kas apliecina uzņēmumu atbilsmi KSA principiem;

2. uzskata, ka starptautisko sociālo pamatstandartu neievērošana ir sociālā un vides 
dempinga veids, kas nodara kaitējumu Eiropas uzņēmumiem un darba ņēmējiem;

3. uzskata, ka ir jāpastiprina attiecīgo starptautisko iestāžu (proti, SDO, PTO, ESAO un 
ANO) nozīme, kā arī to sadarbība, izstrādājot, īstenojot un veicinot starptautiskos sociālos 
pamatstandartus un attiecīgās sankcijas;

4. aicina Komisiju brīvās tirdzniecības un investīciju nolīgumos, par kuriem tā īsteno sarunas 
trešām valstīm, regulāri iekļaut ilgtspējīgas attīstības sadaļu, kurā būtu ietverta juridiski 
saistoša klauzula KSA jomā;

5. ierosina noteikt, lai šī KSA klauzula liktu ievērot SDO astoņas pamatkonvencijas un 
četras prioritārās konvencijas un mudinātu uzņēmumus uzņemties saistības KSA jomā, kā 
arī mudināt uzņēmumus un uzņēmumu grupas uzņemties pienākumu izpildīt saistības , t.i., 
pienākumu veikt profilaktiskus pasākumus, lai atklātu un nepieļautu pārkāpumus 
cilvēktiesību vai vides jomā, korupciju vai izvairīšanos no nodokļiem, tostarp šo 
uzņēmumu filiālēs un piegādes ķēdēs, t. i., visur, kur šiem uzņēmumiem ir ietekme;

6. aicina Komisiju sarunās saskaņot savu prasību līmeni ar katras partnervalsts ekonomiskās 
attīstības līmeni; šajā sakarībā ierosina, lai Komisija izveido papildu standartu sarakstu, 
kuri būtu ieviešami pakāpeniski un elastīgi, ņemot vērā ekonomisko, sociālo un vides 
situāciju attiecīgajā partnervalstī;

7. uzskata, ka gan konkrētās partnervalsts, gan dalībvalstu teritorijā šo pamatstandartu 
īstenošana būtu pastāvīgi jāuzrauga neatkarīgām struktūrām un ka par šo pamatsandartu 
neievērošanu vai pārkāpšanu, balstoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, būtu jāpiemēro 
sods ar efektīvu un pārredzamu procedūru starpniecību;

8. uzskata, ka šie standarti būtu jāpiemēro pilnībā un ka nevar izmantot brīvās zonas un 
nolīgumus ar uzņēmēju valsti, lai atkāptos no šiem standartiem;9. uzskata, ka, ņemot 
vērā Eiropas uzņēmumu un to filiāļu un apakšuzņēmēju ietekmi starptautiskajā 
tirdzniecībā, tiem ir īpaši būtiska nozīme sociālo un darba standartu veicināšanā un 
izplatīšanā pasaulē un ka tādēļ tiem ir jārīkojas saskaņā ar Eiropas vērtībām un pasaulē 
atzītiem standartiem; uzskata, ka būtu pareizi un loģiski prasīt, lai Eiropas uzņēmumi, kas 
pārceļ ražošanu uz valstīm ar mazāk stingriem sociālajiem pienākumiem, atbild, tostarp 
Eiropas tiesās, par jebkādu kaitējumu un ārēju negatīvu ietekmi, kas skar vietējos 
iedzīvotājus;
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10. uzskata, ka Komisijai gaidāmajā paziņojumā par MVU darbības internacionalizāciju 
vajadzētu ierosināt pasākumus, kas ļautu atbalstīt un veicināt MVU iniciatīvas KSA jomā, 
ievērojot principu „vispirms domāt par mazākajiem” un ņemot vērā šo uzņēmumu īpašās 
iezīmes.
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