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IEROSINĀJUMI

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

1. ar interesi konstatē, ka Komisija ir sākusi iekļaut ES tirdzniecības nolīgumos skaidru 
norādi uz KSA; ņemot vērā korporāciju, to meitasuzņēmumu un piegādes ķēžu 
nozīmīgo lomu starptautiskajā tirdzniecībā, uzskata, ka uzņēmumu atbildība sociālajā 
un vides jomā ir jāietver ES tirdzniecības nolīgumu sadaļā „Ilgtspējīga attīstība”; 
aicina Komisiju izstrādāt konkrētus priekšlikumus par minēto KSA principu 
īstenošanu tirdzniecības politikā;

2. apņemas arvien aktīvāk rīkoties, lai ES iestāžu un amatpersonu, tostarp ES īpašā 
pārstāvja cilvēktiesību jautājumos, pienākumos iekļautu sociālo, vides aizsardzības un 
cilvēktiesību standartu ievērošanu visās ES ārējās attiecībās un ārpolitikas pasākumos;

3. uzsver, ka KSA veicināšana ir Eiropas Savienības atbalstīts mērķis un tādēļ Savienībai 
ir jānodrošina, lai tās īstenotā ārpolitika veicinātu ilgtspējīgu attīstību un sociālo 
attīstību attiecīgajās valstīs;

4. mudina Komisiju, izstrādājot konkrētus priekšlikumus KSA principu piemērošanai, 
balstīties uz ESAO vadlīnijām transnacionāliem uzņēmumiem, tostarp ESAO 
pārsūdzēšanas procedūru;

5. atzinīgi vērtē visas ESAO dalībvalstis par vispusīgo darbu, izstrādājot 2011. gada 
25. maijā publicētās ESAO vadlīnijas transnacionāliem uzņēmumiem; norāda, ka 44 
attiecīgās valdības, kas pārstāv visus pasaules reģionus un 85 % no ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, mudina savus uzņēmumus ievērot šos tālejošos ieteikumus, lai kur tie 
darbotos;

6. piekrīt tam, ka pašreizējās neatliekamās problēmas vides un klimata pārmaiņu jomā un 
globālo ražošanas ķēžu attīstība prasa plašāku KSA koncepcijas piemērošanu nekā 
bija paredzēts, kad šo koncepciju sākotnēji izstrādāja; tādēļ uzskata par nepieciešamu 
formulēt atjauninātu KSA koncepciju, attiecinot to uz darba tiesībām, cilvēktiesībām 
un nodarbinātības jautājumiem, kā arī uz vides aizsardzību, ar klimata pārmaiņām 
saistītām problēmām un uz korupcijas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
novēršanu;

7. prasa, lai vēlākais no 2014. gada 1. janvāra visiem Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas 
trešās valstīs un kuros ir vairāk nekā 1000 darbinieku, būtu obligāti jāpiemēro ESAO 
vadlīnijas transnacionāliem uzņēmumiem;

8. aicina Komisiju iekļaut juridiski saistošu KSA klauzulu visos ES parakstītos 
divpusējos tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos, pamatojoties uz KAS principiem, 
kas definēti starptautiskā līmenī, uzsverot ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību un 
īpašu uzmanību veltot cilvēktiesībām, pienācīgam darbam, darba standartiem, 
biedrošanās brīvībai, darba koplīgumiem un citiem sociālajiem apsvērumiem, jo īpaši 
2010. gadā atjauninātās ESAO vadlīnijas; ierosina šo klauzulu izmantot, lai saskaņotu 
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pašreizējos standartus un koncepcijas, tādējādi nodrošinot salīdzināmību un 
taisnīgumu, un tajā paredzēt pasākumus minēto principu uzraudzībai ES mērogā un tās
īstenošanas pasākumus, kā arī izveidot valstu kontaktpunktus, kas kalpotu kā forums, 
lai uzdotu jautājumus par ESAO vadlīnijās skartajām tēmām, piemēram, pienākumu 
uzraudzīt uzņēmējsabiedrību, kā arī to meitasuzņēmumu un piegādes ķēžu darbību un 
pienākumu pildīt saistības; 

9. aicina Komisiju nodrošināt, lai visi uzņēmumi, kas darbojas vienotajā tirgū, tostarp 
transnacionālās korporācijas, kuru meitasuzņēmumi vai piegādes ķēdes atrodas ES, 
izpildītu visas savas juridiskās saistības gan valsts, gan ES līmenī, lai nodrošinātu 
godīgu konkurenci un maksimālu labumu ES patērētājiem; aicina Komisiju aktīvi 
veicināt atbildīgu uzņēmējdarbības praksi to ES uzņēmumu vidū, kas darbojas 
ārvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai nodrošinātu, ka tie stingri ievēro visas 
juridiskās saistības, kuras izriet no valsts tiesību aktiem un no divpusējām vai 
starptautiskām juridiskām saistībām, kas attiecas uz viņu uzņēmējdarbību, tostarp it 
īpaši ievērojot starptautiskos standartus un normas cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
jomā; šajā nolūkā iesaka Komisijai aktīvi sadarboties ar partneriem jaunattīstības 
valstīs un jaunietekmes valstīs, lai apmainītos ar labāko praksi un zināšanām par 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanas veidiem un iespējām un veicinātu izpratni par 
atbildīgas uzņēmējdarbības praksi;

10. ierosina dalībvalstu valdībām aicināt EIB visās tās darbībās iekļaut KSA klauzulu;

11. aicina Komisiju ieviest atklātāku un skaidrāku procedūru sūdzību iesniegšanai un 
izskatīšanai saistībā ar neatbilstību KSA principiem, cita starpā izpildes mehānismus 
un vajadzības gadījumā — izmeklēšanas uzsākšanas procedūru;

12. aicina Komisiju mudināt uzņēmumus izmantot KSA; uzsver, ka šāda prakse ir 
jāatbalsta un jāizplata MVU vidū, līdz minimumam samazinot izmaksas un 
birokrātijas slogu;

13. aicina Komisiju iekļaut KSA klauzulu nolīgumos ar nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), jo īpaši attiecībā uz attīstības veicināšanas pasākumiem; 

14. aicina Komisiju efektīvāk izmantot uz stimuliem balstītus pasākumus un vērīgāk 
uzraudzīt un nodrošināt, lai transnacionālās korporācijas — neatkarīgi no tā, vai to 
juridiskā adrese ir vai nav Eiropas Savienībā —, kuru meitasuzņēmumi vai piegādes 
ķēdes atrodas valstīs, kas piedalās VPS un VPS+, kā arī attiecīgās valstis a) ievērotu 
valsts noteiktās un starptautiskās juridiskās saistības cilvēktiesību, sociālo un darba 
standartu un vides noteikumu jomā, b) apliecinātu patiesu apņēmību atbalstīt 
darbaspēka un pārējo iedzīvotāju tiesības, aizsardzību un labklājību, c) nodrošinātu 
biedrošanās brīvību un tiesības slēgt koplīgumus un d) ātri un efektīvi izskatītu visus 
pārkāpumus;

15. aicina Komisiju veicināt KSA daudzpusējos forumos, atbalstot ciešāku sadarbību starp 
PTO un citiem daudzpusējiem forumiem, kas nodarbojas ar KSA, piemēram, SDO un 
ESAO;

16. atgādina, ka saimniecisko strīdu izskatīšanai un/vai tādu zaudējumu atlīdzināšanai, kas 
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ir bezatbildīgas vai nelikumīgas uzņēmējdarbības negatīvās sekas, jau pastāv gan 
iespēja vērsties tiesā, gan alternatīvi risinājumi; šajā sakarā aicina Komisiju pielikt 
pūles, lai uzlabotu gan uzņēmēju aprindu, gan visas sabiedrības izpratni par abām šīm 
iespējām; recalls that the International Chamber of Commerce (ICC) atgādina, ka 
Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) sniedz strīdu risināšanas pakalpojumus 
privātpersonām, uzņēmumiem, valstīm, valsts iestādēm un starptautiskām 
organizācijām, kas meklē tiesāšanās alternatīvas, un var palīdzēt uzlabot tiesas 
efektīvu pieejamību cietušajiem gadījumā, ja bezatbildīga uzņēmējdarbība radījusi 
ekonomisku, sociālu un vides kaitējumu ES un/vai ārvalstīs;

17. prasa ES mērogā uzraudzīt ierobežojošus pasākumus (sankcijas, boikotu, embargo), kā 
arī divējāda lietojuma preču licencēšanas shēmas;

18. prasa ieviest tādus mehānismus, lai KSA principi būtu jāievēro ne tikai galvenajam 
uzņēmumam vai līgumslēdzējam, kas izmanto tirdzniecības nolīguma priekšrocības, 
bet arī ikvienam apakšuzņēmējam vai piegādes ķēdei, kuru tas var izmantot gan preču 
piegādei, gan darbinieku vai pakalpojumu nodrošināšanai, tādējādi panākot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas balstās uz taisnīgu samaksu un pienācīgiem 
darba apstākļiem, un garantējot arodbiedrību tiesības un brīvības;

19. aicina Komisiju uzlabot modeli, ko tā izmanto, vērtējot ietekmi uz ilgtspējību, lai
pienācīgi ņemtu vērā tirdzniecības sarunu sekas ekonomikas, sociālajā, cilvēktiesību 
un vides jomā, tostarp ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķu sasniegšanu; 
aicina Komisiju sekot līdzi tam, kā tiek īstenoti ar ES partnervalstīm noslēgtie 
tirdzniecības nolīgumi, pirms un pēc to parakstīšanas novērtējot ietekmi uz ilgtspējību 
un ņemot vērā īpaši mazaizsargātās nozares;

20. uzsver, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlaments ir pilnībā jāinformē par to, 
kā nolīgumu ietekmes uz ilgtspējību novērtējumā (IIN) konstatētais tiek ņemts vērā 
sarunās pirms šo nolīgumu noslēgšanas un kuras nolīgumu nodaļas ir grozītas, lai 
izvairītos no IIN secinātās negatīvās ietekmes;

21. prasa izveidot starptautiskas juridiskās sadarbības sistēmu starp ES un trešām valstīm, 
kuras parakstījušas divpusējus tirdzniecības nolīgumus, lai nodrošinātu cietušajiem 
efektīvu tiesas pieejamību valstī, kurā transnacionālie uzņēmumi pārkāpj tiesību aktus 
sociālajā vai vides jomā vai uzņēmumi neievēro KSA, un atbalsta starptautiska tiesas 
procesa ieviešanu, lai vajadzības gadījumā noteiktu uzņēmumiem sankcijas par 
izdarītajiem pārkāpumiem;

22. prasa izstrādāt efektīvākus pārredzamības un atbildības standartus ES tehnoloģiju 
uzņēmumiem, kas eksportē tehnoloģijas, kuras var izmantot cilvēktiesību pārkāpumu 
izdarīšanai vai tādā veidā, kas ir pretrunā ES drošības interesēm;

23. aicina EĀDD nodrošināt, lai ES tirdzniecības atašeji, kas pastāvīgi strādā ES 
vēstniecībās, saņemtu regulāru apmācību par KSA jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
ANO programmas „Aizsargāt, ievērot un labot” īstenošanu, un lai ES vēstniecības 
darbotos kā ES kontaktpunkti sūdzībām par ES uzņēmumiem un to 
meitasuzņēmumiem, jo ESAO valstu kontaktpunkti atrodas tikai ESAO dalībvalstīs un 
tāpēc nav praktiski pieejami šādu uzņēmumu darbiniekiem valstīs ārpus ESAO;
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24. prasa, lai jaunu tehnoloģiju ietekme uz cilvēktiesībām tiktu novērtēta, cik vien drīz 
iespējams, jau to izpētes un izstrādes posmā, un prasa šādos novērtējumos iekļaut 
scenāriju pētījumus un apsvērumus par to, kā noteikt standartus cilvēktiesību 
integrēšanai plānošanas posmā („cilvēktiesību plānošana”);

25. uzsver, ka izpratnes veicināšana uzņēmumu līmenī par KSA nozīmi un neatbilstības 
sekām, kas ir Komisijas uzdevums, ir jāveic vienlaikus ar reģistrācijas valsts valdības 
atbilstošu informētības un veiktspējas uzlabošanu, lai nodrošinātu KSA tiesību 
efektīvu īstenošanu un tiesas pieejamību;

26. prasa īstenot principu „pazīsti galalietotāju”, lai nodrošinātu labāku kontroli un 
nepieļautu cilvēktiesību pārkāpumus piegādes ķēdes, ražošanas vai tirdzniecības 
plūsmas augšupējos un lejupējos posmos;

27. uzsver, ka turpmākajos divpusējos ieguldījumu līgumos, ko paraksta ES, ir 
jānodrošina taisnīgs līdzsvars starp nepieciešamību aizsargāt ieguldītājus un 
nepieciešamību atļaut valsts iejaukšanos, jo īpaši attiecībā uz sociālajiem, veselības un 
vides standartiem;

28. uzskata, ka Pārredzamības direktīvas (2004/109/EK) un Grāmatvedības direktīvas 
(2003/51/EK) pašreizējā reforma ir pareizs solis, lai risinātu jautājumu par KSA, 
vienlaikus līdzsvarojot likumīgos centienus nodrošināt pārredzamību un atbildību ar 
slogu, ko uzņēmumiem rada ziņošanas pienākums; aicina Komisiju nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šīs direktīvas, būtu pienākums regulāri ziņot par savu 
darbību KSA jomā saskaņā ar ESAO vadlīnijām transnacionāliem uzņēmumiem, 
vienlaikus paredzot īpašu kārtību MVU, lai šo ziņošanas pienākumu būtu iespējams 
finansiāli un administratīvi pildīt;

29. uzsver, ka KSA dimensija būtu jāiekļauj daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos, un 
tādēļ aicina Komisiju atbalstīt attiecīgus priekšlikumus gan starptautiskajos forumos, 
jo īpaši ESAO un SDO, gan PTO pēc Dohas sarunu kārtas;

30. prasa turpmākajos KSA pasākumos ietvert visu pievienotās vērtības ķēdi — no 
izejvielu ieguves līdz otrreizējai pārstrādei, ieskaitot arī tirdzniecības posmu;

31. aicina KSA politiku iekļaut visu līmeņu tirdzniecības nolīgumos ar ES un tajos iekļaut 
noteikumus, kuri paredz attiecināt aizsardzību arī uz viesstrādniekiem, aģentūru 
darbiniekiem un norīkotiem darbiniekiem;

32. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu mudināt ES uzņēmumus nākt klajā ar 
iniciatīvām KSA jomā un veikt labas prakses apmaiņu ar saviem ārvalstu partneriem;

33. prasa, lai ES uzņēmumi neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti ES vai trešās valstīs, visās 
savās darbībās ievēro KSA politiku un nodarbinātības un arodbiedrību pamattiesības, 
piemēram, tiesības uz privātumu un biedrošanās brīvību;

34. prasa vispusīgi un aktīvi apspriesties ar pārstāvniecības organizācijām, tostarp 
arodbiedrībām, un iesaistīt tās uzņēmumu KSA procesu un struktūru izstrādē, darbībā 
un pārraudzībā; aicina šādas pārstāvniecības organizācijas sadarbojoties ar darba 
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ņēmējiem patiesas partnerības garā;

35. prasa plašāk, detalizētāk un pārredzamāk uzraudzīt KSA principus ES tirdzniecības 
politikā, nosakot skaidrus kritērijus, lai izvērtētu uzlabojumus un tādējādi veicinātu 
uzticību šai sistēmai;

36. norāda, ka KSA ir mehānisms, kas ļauj darba devējiem atbalstīt savus darbiniekus un 
vietējās kopienas jaunattīstības valstīs, ka KSA un darba standartu ievērošana dod šīm 
valstīm iespēju gūt labumu no turpmākas starptautiskās tirdzniecības un ka KSA var 
nodrošināt ienākumu taisnīgu sadali, lai attīstītu ilgtspējīgu ekonomiku, panāktu 
sociālo labklājību un aizvien vairāk cilvēku glābtu no nabadzības, jo īpaši finanšu 
krīzes laikā; pauž nožēlu, ka sociālās iesaistīšanās protokoli pašlaik ir tikai brīvprātīgi, 
un mudina Komisiju padarīt tos saistošus.
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