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Grozījums Nr. 1
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

par uzņēmumu sociālo atbildību 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos

par uzņēmumu sociālo un vides atbildību 
starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
7. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 1997. gadā1 uzsākto iniciatīvu 
„Global Reporting Initiative” (GRI) un
2006. gada 5. oktobrī publicētās 
atjauninātās G3 vadlīnijas, kā izstrādāt 
ziņojumus par ilgtspējīgu attīstību,

– ņemot vērā 1997. gadā2 uzsākto 
iniciatīvu „Global Reporting Initiative” 
(GRI), 2006. gada 5. oktobrī publicētās 
atjauninātās G3 vadlīnijas, kā izstrādāt 
ziņojumus par ilgtspējīgu attīstību un G4 
vadlīnijas, kuras saistībā ar GRI šobrīd 
sagatavo”,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
10. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ģenerālsekretāra īpašā 
pārstāvja cilvēktiesību un starptautisko un 

– ņemot vērā ģenerālsekretāra īpašā 
pārstāvja cilvēktiesību un starptautisko un 

                                               
1 www.globalreporting.org
3 http://www.csrgov.dk
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citu uzņēmumu jautājumos 2008. gada 
7. aprīļa ziņojumu „Visu cilvēktiesību: 
pilsonisko, politisko, ekonomisko, sociālo 
un kultūras, tostarp tiesību uz attīstību, 
veicināšana un aizsardzība” (A/HRC/8/5 
2008), 

citu uzņēmumu jautājumos 2008. gada 
7. aprīļa ziņojumu „Visu cilvēktiesību: 
pilsonisko, politisko, ekonomisko, sociālo 
un kultūras, tostarp tiesību uz attīstību, 
veicināšana un aizsardzība” (A/HRC/8/5 
2008) un patlabanējo darbu pie nākamā 
ziņojuma, kuru paredzēts publiskot 
2011. gadā,

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ģenerālsekretāra īpašā 
pārstāvja cilvēktiesību un starptautisko un 
citu uzņēmumu jautājumos John Ruggie 
2010. gada 9. aprīļa ziņojumu 
(A/HRC/14/27) „Uzņēmējdarbība un 
cilvēktiesības — turpmākā rīcība 
programmas „aizsargāt, ievērot un labot” 
darbības uzsākšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā, ka Dānijā izveidoja valdības 
centru uzņēmumu sociālās atbildības 
(USA) jomā, kurā saskaņo šajā jomā 
pieņemtās valdības iniciatīvas un izstrādā 
praktiskus, uzņēmumiem paredzētus 
instrumentus3,

– ņemot vērā dažādās dalībvalstīs 
pieņemtās iniciatīvas, lai veicinātu 
uzņēmumu sociālo atbildību un jo īpaši 
to, ka Dānijā izveidoja valdības centru 
uzņēmumu sociālās atbildības (USA) jomā, 
kurā saskaņo šajā jomā pieņemtās valdības 
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likumdošanas iniciatīvas un izstrādā 
praktiskus, uzņēmumiem paredzētus 
instrumentus,

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 1966. gada Starptautisko 
paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām, 1979. gada Konvenciju 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu, 1994. gada ANO Deklarācijas
par pamatiedzīvotāju tiesībām projektu un 
1989. gada ANO Konvenciju par bērna 
tiesībām,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko 
paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām, 1979. gada Konvenciju 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu, ANO Deklarāciju par 
pamatiedzīvotāju tiesībām, ko pieņēma ar 
2007. gada 13. septembra Ģenerālās 
asamblejas rezolūciju Nr. 61/295, un 
1989. gada ANO Konvenciju par bērna 
tiesībām,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
18. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Briseles 1968. gada 
konvenciju, ko konsolidētā veidā pieņēma 
ar Padomes 2000. gada 22. decembra 
Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās1,

– ņemot vērā Briseles 1968. gada 
konvenciju, ko konsolidētā veidā pieņēma 
ar Padomes 2000. gada 22. decembra 
Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās1 un Komisijas 2009. gada 
21. aprīļa Zaļo grāmatu par Regulas (EK) 

                                               
1 OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. 
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Nr. 44/2001 pārskatīšanu,

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
36. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 2001. gada 25. oktobra 
rezolūciju par atvērtību un demokrātiju 
starptautiskajā tirdzniecībā1, kurā Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai tiek pieprasīts 
ievērot SDO sociālās pamatnormas, kā arī 
ņemt vērā SDO lēmumus, tostarp 
iespējamos aicinājumus noteikt sankcijas 
par smagiem sociālo pamatnormu
pārkāpumiem,

– ņemot vērā 2001. gada 25. oktobra
rezolūciju par atvērtību un demokrātiju 
starptautiskajā tirdzniecībā, kurā Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai tiek pieprasīts 
ievērot SDO darba pamatstandartus, kā arī 
ņemt vērā SDO lēmumus, tostarp 
iespējamos aicinājumus noteikt sankcijas 
par smagiem darba pamatstandartu
pārkāpumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 9
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā daudznacionālie uzņēmumi un to 
meitasuzņēmumi ir ekonomiskās 
globalizācijas un starptautiskās 
tirdzniecības galvenie subjekti;

A. tā kā korporācijas un to 
meitasuzņēmumi ir ekonomiskās 
globalizācijas un starptautiskās 
tirdzniecības galvenie subjekti;

Or. en

                                               
1 OV C 112 E, 9.5.2002., 326. lpp.
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Grozījums Nr. 10
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā daudznacionālie uzņēmumi un to 
meitasuzņēmumi ir ekonomiskās 
globalizācijas un starptautiskās 
tirdzniecības galvenie subjekti;

A. tā kā daudznacionālie uzņēmumi un to 
meitasuzņēmumi ir ekonomiskās 
globalizācijas un starptautiskās 
tirdzniecības vieni no galvenajiem 
subjektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā uzņēmumu sociālās atbildības 
politikai būtu jādarbojas kā integrētam 
pašregulējuma mehānismam, ar ko 
uzņēmumi nodrošina uzņēmējdarbības 
uzraudzību un tiesību aktu, ētisko 
standartu un starptautisko normu 
ievērošanu. Tāpēc uzņēmumiem būtu
jāuzņemas atbildība par savas darbības 
ietekmi uz vidi, patērētājiem, 
darbiniekiem, vietējo sabiedrību, 
ieinteresētajām personām un visiem 
citiem publiskā sektora subjektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ESAO ir pieņēmusi 
daudznacionālajiem uzņēmumiem domātus 
galvenos principus, tā kā pastāv ieteikumi, 
kurus valdības paredz uzņēmumiem un 
kuros ir brīvprātīgas normas atbildīgai 
rīcībai, ievērojot spēkā esošos tiesību 
aktus, it īpaši nodarbinātības, attiecību ar 
sociālajiem partneriem, cilvēktiesību, 
vides, patērētāju interešu, cīņas pret 
korupciju un izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas jomā;

B. tā kā ESAO 2000. gadā ir pieņēmusi 
daudznacionālajiem uzņēmumiem domātus 
galvenos principus un 2010. gadā tos ir 
atjauninājusi, tā kā pastāv ieteikumi, kurus 
valdības paredz uzņēmumiem un kuros ir 
brīvprātīgas normas atbildīgai rīcībai, 
ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, it īpaši 
nodarbinātības, attiecību ar sociālajiem 
partneriem, cilvēktiesību, vides, patērētāju 
interešu, cīņas pret korupciju un 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā šo uzņēmumu vārdi bieži vien 
atšķiras no darbiem un tā kā 
daudznacionālie uzņēmumi USA bieži 
vien izmanto kā vienkāršu tirgvedības 
instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā USA pretēji tiesību aktiem, 
kuros uzņēmumiem ir noteikti juridiski 
saistoši pienākumi sociālajā un vides un 
cilvēktiesību jomā ievērot zināmus 
standartus, ir brīvprātīgs pašregulējuma 
mehānisms, ar ko, īstenojot attiecīgo 
uzņēmējdarbības modeli un apzināti 
uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesā 
ņemot vērā sabiedrības intereses, veicina 
standartu ievērošanu minētajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
Bb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b tā kā, neskatoties uz USA, vadošo 
uzņēmumu galvenā prioritāte joprojām ir 
gūt pēc iespējas lielāku peļņu un tā kā tas 
notiek uz strādājošo un vides rēķina;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā SDO Trīspusējā deklarācija par 
daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuru 
pieņēma, lai sniegtu vadlīnijas valdībām, 
daudznacionālajiem uzņēmumiem un tādās 
jomās strādājošajiem kā nodarbinātība, 

C. tā kā SDO Trīspusējā deklarācija par 
daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuru 
pieņēma, lai sniegtu vadlīnijas valdībām, 
daudznacionālajiem uzņēmumiem, tādās 
jomās strādājošajiem kā nodarbinātība, 
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apmācība, darba nosacījumi, profesionālās 
attiecības, ir dokuments, kurš satur valstu 
apņemšanos ievērot un veicināt četras
darba pamatnormas: biedrošanās brīvību 
un tiesības slēgt koplīgumu; jebkāda 
piespiedu darba likvidāciju; bērnu darba 
atcelšanu un diskriminācijas nodarbinātības 
jomā novēršanu;

apmācība, darba nosacījumi, profesionālās 
attiecības, ir dokuments, kurš satur valstu 
apņemšanos ievērot un veicināt četrus
darba pamatstandartus: biedrošanās 
brīvību un tiesības slēgt koplīgumu; 
jebkāda piespiedu darba likvidāciju; bērnu 
darba atcelšanu un diskriminācijas 
nodarbinātības jomā novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā USA pēc būtības ir brīvprātīga 
un pašregulatīva, visas Komisijas 
iniciatīvas būtu vairāk jāvērš uz USA 
pasākumu atbalstīšanu, nevis regulēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact”, kurā ir minēti desmit 
principi, ko daudznacionālajiem 
uzņēmumiem ir jāapņemas ievērot
attiecībā uz cilvēktiesību jomu, sociālām 
pamatnormām, tālredzīgu pieeja saistībā ar 
vides problēmām un cīņu pret korupciju;

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact”, kurā ir minēti desmit 
principi attiecībā uz cilvēktiesību jomu, 
darba pamatstandartiem, tālredzīgu pieeju
saistībā ar vides problēmām un cīņu pret 
korupciju, kurus uzņēmumi brīvprātīgi 
apņemas ievērot un piemēro, veicot 
uzņēmējdarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact”, kurā ir minēti desmit 
principi, ko daudznacionālajiem 
uzņēmumiem ir jāapņemas ievērot
attiecībā uz cilvēktiesību jomu, sociālām
pamatnormām, tālredzīgu pieeja saistībā 
ar vides problēmām un cīņu pret 
korupciju;

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact” ar desmit principiem, 
kas daudznacionālajiem uzņēmumiem to 
ietekmes sfērā būtu jāpadara saistoši, 
jāatbalsta un jāīsteno kā galveno vērtību 
kopums attiecībā uz cilvēktiesību jomu, 
darba pamatstandartiem, vidi un cīņu pret 
korupciju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact”, kurā ir minēti desmit 
principi, ko daudznacionālajiem 
uzņēmumiem ir jāapņemas ievērot attiecībā 
uz cilvēktiesību jomu, sociālām
pamatnormām, tālredzīgu pieeja saistībā 
ar vides problēmām un cīņu pret korupciju;

D. tā kā ANO pieņēma pasaules paktu 
„Global Compact”, kurā ir minēti desmit 
principi, ko daudznacionālajiem 
uzņēmumiem ir jāapņemas ievērot attiecībā 
uz cilvēktiesību jomu, darba
pamatstandartiem, tālredzīgu pieeju
saistībā ar vides problēmām un cīņu pret 
korupciju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā patlaban notiek darbs, lai 
atjauninātu ESAO daudznacionālajiem 
uzņēmumiem paredzētos galvenos 
principus, it īpaši tos principus, kas skar 
valstīs esošo kontaktpunktu darbības 
uzlabošanu un kas reglamentē piegādes 
ķēžu atbildību;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Db apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.b tā kā starptautiskie kritēriji, 
piemēram, „Global Reporting Initiative” 
vai tādas sertificēšanas vai marķēšanas 
sistēmas kā standarts ISO 14 001 vai 
konkrētāk — nesenā norma ISO 26 000, 
kas ir izstrādāta kā vadlīniju kopums un 
attiecas uz visu veidu organizācijām un 
kas, uzņēmumu darbībā iekļaujot 
ilgtspējīgas attīstības aspektu, palīdz tiem 
izvērtēt savas darbības ekonomisko, 
sociālo un vides ietekmi, taču tā kā tie ir 
iedarbīgi tikai tad, ja tos piemēro efektīvi 
un pārbauda;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Dc apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.c tā kā ISO 26 000 standartā USA ir 
definēta kā „uzņēmuma atbildība par 
savu lēmumu un darbības ietekmi uz
sabiedrību un vidi, kuru uzņēmums 
apliecina ar pārredzamu un ētisku rīcību, 
kas veicina ilgtspējīgu attīstību, tostarp —
sabiedrības veselību un labklājību, kurā ir 
ņemtas vērā ieinteresēto personu vēlmes, 
ievēroti spēkā esošie tiesību akti un 
nodrošināta atbilstība starptautiskām 
normām un kura izpaužas visas 
organizācijas darbībā un attiecībās” un tā 
kā šai definīcijai ir piekritusi liela daļa 
pilsoniskās sabiedrības un starptautiskā 
arodbiedrību kustība;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā Eiropas Komisija ir izstrādājusi 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, EESK un Reģionu komitejai 
par tirgus uzraudzību tirdzniecības un 
izplatīšanas nozarē ar nosaukumu „Par 
efektīvāku un godīgāku tirdzniecības un 
izplatīšanas iekšējo tirgu līdz 
2020. gadam” (COM(2010)355 galīgā 
redakcija) un tā kā šā ziņojuma pielikumā 
ir atzīmēts, ka „patērētāja rīcībā bieži ir 
maz informācijas par tirgotāja darbību 
sociālās atbildības jomā. Tātad 
patērētājam liegta iespēja savos pirkšanas 
paradumos veikt uz informācijas balstītu 
izvēli”;

Or. fr
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Grozījums Nr. 25
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā, stājoties spēkā Lisabonas 
līgumam, ES kompetence tirdzniecības 
jautājumos ir kļuvusi lielāka, it sevišķi 
attiecībā uz investīcijām, kurām patlaban 
ir jāatbilst tiem USA standartiem, kādus 
ES ir apņēmusies ievērot; tā kā jaunajā 
kopējā investīciju politikā attiecībā uz ES 
investoriem būtu jānosaka obligāti 
nosacījumi, kas kalpotu par galveno 
iedarbības instrumentu tiesību un 
pienākumu līdzsvarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā USA principu neievērošana ir 
uzskatāma par sociālā un vides dempinga 
paveidu, kas nostāda, it īpaši Eiropā 
esošos uzņēmumus un darba ņēmējus 
neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem ir 
jāievēro augstākas sociālās, vides un 
fiskālās normas;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā USA principu neievērošana ir 
uzskatāma par sociālā un vides dempinga 
paveidu, kas nostāda, it īpaši Eiropā 
esošos uzņēmumus un darba ņēmējus,
neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem ir jāievēro 
augstāki darba, vides un fiskālie standarti;

I. tā kā tādas trešās valsts tiesību aktu
neievērošana, kurā uzņēmējdarbību veic 
jebkāda lieluma ES uzņēmumi, saskaņā 
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir 
uzskatāma par mazāk nozīmīgu 
pārkāpumu vai krimināli sodāmu 
noziegumu un nostāda it īpaši šajā trešā 
valstī esošos uzņēmumus un darba ņēmējus 
neizdevīgākā stāvoklī un tā kā gadījumā, 
ja šādi tiesību pārkāpumi ir ilgstoši un 
netiek sodīti, darba, vides un fiskālie 
standarti var ievērot aizvien mazāk, kas 
tādējādi negatīvi ietekmē pat ES darba 
ņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā USA principu neievērošana ir 
uzskatāma par sociālā un vides dempinga 
paveidu, kas nostāda, it īpaši Eiropā esošos 
uzņēmumus un darba ņēmējus 
neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem ir jāievēro 
augstākas sociālās, vides un fiskālās 
normas;

I. tā kā USA principu neievērošana ir 
uzskatāma par sociālā un vides dempinga 
paveidu, kas nostāda it īpaši Eiropā esošos 
uzņēmumus un darba ņēmējus 
neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem ir jāievēro 
augstāki darba, vides un fiskālie standarti; 
tā kā dažādu sankciju noteikšana USA 
principu ilgstošu pārkāpumu gadījumā 
būtu uzskatāma par iedarbīgu pasākumu;

Or. de
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Grozījums Nr. 29
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā USA principu neievērošana ir 
uzskatāma par sociālā un vides dempinga 
paveidu, kas nostāda, it īpaši Eiropā esošos 
uzņēmumus un darba ņēmējus 
neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem ir jāievēro 
augstākas sociālās, vides un fiskālās
normas;

I. tā kā šo juridiski saistošo USA principu 
neievērošana ir uzskatāma par sociālā un 
vides dempinga paveidu, kas nostāda, it 
īpaši Eiropā esošos uzņēmumus un darba 
ņēmējus, neizdevīgākā stāvoklī, jo viņiem 
ir jāievēro augstāki darba, vides un fiskālie 
standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
daudznacionālos uzņēmumus, kas savas 
ražotnes pārceļ uz zemu algu un zemāku 
vides prasību valstīm, varētu saukt pie 
atbildības, tostarp Eiropas tiesās, par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu, par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
daudznacionālos uzņēmumus, kas savas 
ražotnes pārceļ uz zemu algu un zemāku 
vides prasību valstīm, varētu saukt pie 
atbildības, tostarp Eiropas tiesās, par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu, par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
uzņēmumus, tostarp daudznacionālos 
uzņēmumus, kas uzņēmējdarbību veic
trešās valstīs, līdzīgi kā jebkuru citu 
vietējo vai ārvalstu uzņēmumu, kurš 
darbojas tajā pašā uzņēmējdarbības vidē 
un tiesību sistēmā, varētu saukt pie 
atbildības vietējās tiesās par iespējamo 
videi un cilvēkiem nodarīto kaitējumu, par 
ko vainojami ir šie uzņēmumi vai to
meitasuzņēmumi un šajās valstīs esošās šo 
uzņēmumu piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
daudznacionālos uzņēmumus, kas savas 
ražotnes pārceļ uz zemu algu un zemāku 
vides prasību valstīm, varētu saukt pie 
atbildības, tostarp Eiropas tiesās, par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu, par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
daudznacionālos uzņēmumus, kas savas 
ražotnes pārceļ uz zemu algu un zemāku 
vides prasību valstīm, varētu saukt pie 
atbildības, tostarp Eiropas tiesās, par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu vai par citām negatīvām 
netiešajām sekām, no kā cieš vietējā 
sabiedrība un par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
daudznacionālos uzņēmumus, kas savas 
ražotnes pārceļ uz zemu algu un zemāku 
vides prasību valstīm, varētu saukt pie 
atbildības, tostarp Eiropas tiesās, par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu, par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

J. tā kā būtu tikai normāli, ja Eiropas 
korporācijas, kas savas ražotnes pārceļ uz 
zemu algu un zemāku vides prasību 
valstīm, varētu saukt pie atbildības par 
iespējamo videi un cilvēkiem nodarīto 
kaitējumu, par ko vainojami ir šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumi un šajās 
valstīs esošās šo uzņēmumu piegādes 
ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā starp mātesuzņēmumu un 
meitasuzņēmumiem, no vienas puses, un 
starp uzņēmumu un tā piegādātājiem, no 
otras puses, var pastāvēt daudz dažādu 
saikņu, ir starptautiskā līmenī jāprecizē 
ietekmes sfēras jēdziens un jēdziens 
„pienācīga rūpība”;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Jb apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.b tā kā starptautiskās tiesības uz 
uzņēmumiem tiešā veidā neattiecas un tā 
kā starptautiskās konvencijas, piemēram, 
cilvēktiesību, darba tiesību un vides 
aizsardzības jomā pieņemtās konvencijas, 
nosaka pienākumus šo konvenciju 
dalībvalstīm, bet ne tiešā veidā 
uzņēmumiem, kuru reģistrētā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas attiecīgajās 
valstīs; turklāt tā kā šīm valstīm ir arī 
jānodrošina, ka uzņēmumi, kuru 
reģistrētā uzņēmējdarbības vieta atrodas 
to teritorijā, izpilda juridiskos pienākumus 
un apliecina pienācīgu rūpību, un 
jāparedz samērīgas un atbilstošas 
sankcijas, ja tas tā nenotiek;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Jc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.c tā kā viena no pamattiesībām ir 
iespēja efektīvi aizsargāt tiesības un 
vērsties neatkarīgā un objektīvā tiesā, kas 
ir noteikta Eiropas Pamattiesību hartas 
47. pantā un Vispārējās cilvēktiesību 
deklarācijas 8. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
Jd apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.d tā kā Briseles konvencijā un Regulā 
Nr. 44/2001 ir atkārtoti apliecināts tiesu 
sadarbības princips un tā kā Komisiju 
aicina veikt turpmākās darbības pēc Zaļās 
grāmatas iznākšanas, ņemot vērā reakciju 
uz šo grāmatu, kurā ir ierosināti 
risinājumi attiecībā uz eksteritorialitāti, 
piemēram, liekot priekšā regulas 
piemērošanas jomu attiecināt uz arī uz 
tiesu lietām, kurās atbildētājs ir no trešās 
valsts persona;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā jau ir minēta, kaut arī nepilnīgi, 
uzņēmumu sociālā atbildība;

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā jau ir minēta, kaut arī nepilnīgi, 
uzņēmumu sociālā atbildība; tā kā pat 
ilgstoši uzņēmumu pieļauti cilvēktiesību, 
darba standartu vai vides noteikumu 
pārkāpumi praksē nekavē šo tirdzniecības 
nolīgumu turpmāku īstenošanu, kas ir 
pretēji noteiktajiem mērķiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā jau ir minēta, kaut arī nepilnīgi,
uzņēmumu sociālā atbildība;

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā USA ir minēta un tā kā tajā 
tomēr nav izdevies USA noteikt tādā mērā, 
lai sasniegtu Eiropas mērķi attiecībā uz 
vides un sociālo un cilvēktiesību 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā jau ir minēta, kaut arī nepilnīgi,
uzņēmumu sociālā atbildība;

K. tā kā Eiropas Savienības un 
Dienvidkorejas daudzpusējā tirdzniecības 
nolīguma 13. nodaļā un starp Eiropas 
Savienību un Kolumbiju un Peru noslēgtā 
brīvās tirdzniecības nolīguma 270. panta 
3. punktā jau ir minēta uzņēmumu sociālā 
atbildība;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
Ka apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā līdz šim attiecībā uz USA 
noslēgtie nolīgumi, it sevišķi ieguves 
rūpniecībā un daudzās piegādes jomās, ir 
izrādījušies nepietiekami efektīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā uzņēmumu sociālā atbildības, no 
vienas puses, un tirdzniecības nolīgumos 
ierakstītās sociālās un vides klauzulas, no 
otras puses, uzdevums ir viens un tas pats 
— ekonomika, kurā ievēro cilvēku un 
vides vajadzības, un taisnīgāka, sociālāka, 
cilvēciskāka globalizācija, kas efektīvi 
veicina ilgtspējīgu attīstību;

L. tā kā tirdzniecības nolīgumos ierakstīto
sociālās un vides klauzulu, kā arī
uzņēmumu kopienas saistību attiecībā uz 
USA uzdevums ir viens un tas pats —
ekonomika, kurā ievēro cilvēku un vides 
vajadzības, un taisnīgāka, sociāli 
līdzsvarotāka, cilvēciskāka globalizācija, 
kas efektīvi veicina ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
La apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā spēkā jau ir Kopienas tiesību 
akti, kas attiecas uz mikro, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, piemēram, 
2003. gada 6. maija 
Ieteikums 2003/361/EK un 2008. gada 
jūnijā pieņemtais „Eiropas mazās 
uzņēmējdarbības akts”;
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Or. fr

Grozījums Nr. 44
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā nolīgumi par USA nedrīkst 
traucēt tiesību aktu efektīvu pieņemšanu; 
tā kā likumdevējam ir jāpieņem savs 
regulējums, ja kādi nolīgumi par 
uzņēmumu sociālo atbildību nav bijuši 
iedarbīgi vai īstenojami;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē, ka pēc klimata, enerģētiskās 
un pārtikas krīzes starptautiskā finanšu 
krīze ir visur radījusi sociālu krīzi, kas 
palielinājusi vajadzību pēc jaunākiem un 
stingrākiem noteikumiem, lai varētu labāk 
regulēt pasaules ekonomiku un lai 
novērstu tās attīstību pretēji cilvēku un 
sabiedrības vajadzībām; uzskata, ka 
starptautiskā tirdzniecība, kas ir 
globalizācijas dzinējspēks, šajā ziņā nav 
izņēmums;

1. konstatē, ka aktuālās grūtības, ko 
smagākas padarīja nesenā finanšu krīze, 
visā pasaulē ir izraisījušas diskusijas par 
jauno reglamentējošo pieeju un 
pārvaldības jautājumiem pasaules 
ekonomikā, tostarp starptautiskajā 
tirdzniecībā; uzskata — pieņemot jaunos 
noteikumus, būtu jāveicina tādas 
ilgtspējīgākas politikas izstrāde, kurā 
ņemtu vērā sociālās un vides problēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē, ka pēc klimata, enerģētiskās un 
pārtikas krīzes starptautiskā finanšu krīze ir 
visur radījusi sociālu krīzi, kas palielinājusi 
vajadzību pēc jaunākiem un stingrākiem
noteikumiem, lai varētu labāk regulēt 
pasaules ekonomiku un lai novērstu tās 
attīstību pretēji cilvēku un sabiedrības 
vajadzībām; uzskata, ka starptautiskā 
tirdzniecība, kas ir globalizācijas 
dzinējspēks, šajā ziņā nav izņēmums;

1. konstatē, ka pēc klimata, enerģētiskās un 
pārtikas krīzes starptautiskā finanšu krīze ir 
visur radījusi sociālu krīzi, kas palielinājusi 
vajadzību pēc jauniem, efektīvākiem un
labāk ievērotiem noteikumiem, lai valstu 
vai attiecīgajos gadījumos starptautiskie 
regulatori varētu labāk regulēt ekonomiku; 
uzskata, ka patlaban visā pasaulē 
īstenotās valsts atbalsta pakāpeniskas 
samazināšanas stratēģijas nedrīkstētu 
piemērot pretēji cilvēku un sabiedrības 
vajadzībām; uzskata, ka tādas atvērtas un 
taisnīgas starptautiskās tirdzniecības 
intensitātes pieaugums, kas ir viens no
globalizācijas dzinējspēkiem, var veicināt 
šā mērķa sasniegšanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 47
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē, ka pēc klimata, enerģētiskās 
un pārtikas krīzes starptautiskā finanšu 
krīze ir visur radījusi sociālu krīzi, kas 
palielinājusi vajadzību pēc jaunākiem un 
stingrākiem noteikumiem, lai varētu labāk 
regulēt pasaules ekonomiku un lai novērstu 
tās attīstību pretēji cilvēku un sabiedrības 
vajadzībām; uzskata, ka starptautiskā 
tirdzniecība, kas ir globalizācijas 
dzinējspēks, šajā ziņā nav izņēmums;

1. konstatē, ka starptautiskā finanšu krīze ir 
radījusi daļēju sociālu krīzi, kas 
palielinājusi vajadzību pēc jaunākiem un 
stingrākiem noteikumiem, lai varētu labāk 
regulēt pasaules ekonomiku un lai novērstu
tās attīstību pretēji cilvēku un sabiedrības 
vajadzībām; uzskata, ka starptautiskā 
tirdzniecība, kas ir globalizācijas 
dzinējspēks, šajā ziņā nav izņēmums;
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Or. de

Grozījums Nr. 48
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata arī, ka globalizācija saasina 
konkurenci starp valstīm, lai piesaistītu 
ārvalstu investorus, un intensificē 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas 
dažkārt ir novedis pie nopietniem
cilvēktiesību, sociālo un vides tiesību 
pārkāpumiem; 

2. uzskata arī, ka globalizācija valstīm ir 
palielinājusi konkurences spiedienu, lai 
piesaistītu ārvalstu investorus, un 
intensificējusi konkurenci starp 
korporācijām, kas dažkārt ir novedis pie 
nepamatotiem cilvēktiesību, sociālo un 
vides tiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata arī, ka globalizācija saasina 
konkurenci starp valstīm, lai piesaistītu 
ārvalstu investorus, un intensificē 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas dažkārt 
ir novedis pie nopietniem cilvēktiesību, 
sociālo un vides tiesību pārkāpumiem; 

2. uzskata arī, ka globalizācija saasina 
konkurenci starp valstīm, lai piesaistītu 
ārvalstu investorus, un intensificē 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas ir licis 
veikt reformas, lai uzlabotu 
pārredzamību, pārvaldību un labklājību, 
bet dažkārt ir novedis arī pie nopietniem 
cilvēktiesību, sociālo un vides tiesību 
pārkāpumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata arī, ka globalizācija saasina 
konkurenci starp valstīm, lai piesaistītu 
ārvalstu investorus, un intensificē 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas dažkārt 
ir novedis pie nopietniem cilvēktiesību, 
sociālo un vides tiesību pārkāpumiem; 

2. uzskata arī, ka globalizācija saasina 
konkurenci starp valstīm, lai piesaistītu 
ārvalstu investorus, un intensificē 
konkurenci starp uzņēmumiem, kas dažkārt 
ir valdībām licis paciest nopietnus 
cilvēktiesību, sociālo un vides tiesību
pārkāpumus, lai vairotu tirdzniecību un 
piesaistītu investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atgādina, ka principi, ar kuriem nosaka 
USA un kas ir pilnībā atzīti starptautiskā 
līmenī — gan ESAO, gan SDO, gan ANO 
— attiecas uz atbildīgu rīcību, kādu 
sagaida no uzņēmumiem galvenokārt 
nodarbinātības, sociālo attiecību, 
cilvēktiesību, vides, patērētāju interešu un 
pārredzamības attiecībā uz patērētājiem, 
cīņas pret korupciju un nodokļu jomā;

3. atgādina, ka principi, ar kuriem nosaka 
USA un kas ir pilnībā atzīti starptautiskā 
līmenī — gan ESAO, gan SDO, gan ANO 
—, attiecas uz atbildīgu rīcību, kādu 
sagaida no uzņēmumiem, pirmkārt, paredz 
spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu
galvenokārt nodarbinātības, sociālo 
attiecību, cilvēktiesību, vides, patērētāju 
interešu un pārredzamības attiecībā uz 
patērētājiem, cīņas pret korupciju un 
nodokļu jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 52
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atzīst vienīgi brīvprātīgas USA 
piemērošanas koncepcijas trūkumus un 
tāpēc aicina Komisiju USA konkrēti 
iestrādāt tās jaunajā 2020. gada 
tirdzniecības stratēģijā un izstrādāt 
precīzus priekšlikumus, kā to pārredzami 
un atbildīgi īstenot dažādu nozaru 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atgādina, ka uzņēmumu sociālās 
atbildības veicināšana ir Eiropas 
Savienības atbalstīts mērķis un ka Eiropas 
Komisija uzskata — Savienībai ir 
jānodrošina tās īstenotās ārpolitikas un to 
Eiropas uzņēmumu rīcības, kas investē 
trešās valstīs, patiess ieguldījums 
ilgstspējīgas attīstības un šo valstu sociālās 
attīstības nodrošināšanā;

4. atgādina, ka uzņēmumu sociālās 
atbildības veicināšana ir Eiropas 
Savienības atbalstīts mērķis un ka Eiropas 
Komisija uzskata — Savienībai ir 
jānodrošina tās īstenotās ārpolitikas patiess 
ieguldījums attiecīgo valstu ilgstspējīgas 
attīstības un sociālās attīstības 
nodrošināšanā un ka Eiropas korporāciju 
rīcībai visur, kur vien tās investē un veic 
uzņēmējdarbību, jāatbilst Eiropas 
vērtībām un starptautiski pieņemtām 
normām;

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina, ka tirdzniecības politika ir 
līdzeklis, ar kuru veicina Eiropas 
Savienības vispārējo mērķu sasniegšanu, 
un ka saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 207. pantu Eiropas 
Savienības tirdzniecības politiku īsteno, 
„ievērojot Savienības ārējās darbības 
principus un mērķus”, un ka saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu tā 
veicina arī „ilgtspējīgu Zemes attīstību, 
solidaritāti un savstarpēju cieņu starp 
tautām, brīvu un godīgu tirdzniecību, 
nabadzības izskaušanu un cilvēktiesību un 
jo īpaši bērnu tiesību aizsardzību, kā arī 
starptautisko tiesību normu stingru 
ievērošanu un attīstību, tostarp respektējot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
principus”;

5. atgādina, ka tirdzniecības politikas 
mērķiem būtu pilnībā saskaņotiem ar
Eiropas Savienības vispārējo mērķu 
sasniegšanu, un ka saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. pantu 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku 
īsteno, „ievērojot Savienības ārējās 
darbības principus un mērķus”, un ka 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. pantu tā veicina cita starpā „ilgtspējīgu 
Zemes attīstību, solidaritāti un savstarpēju 
cieņu starp tautām, brīvu un godīgu 
tirdzniecību, nabadzības izskaušanu un 
cilvēktiesību un jo īpaši bērnu tiesību 
aizsardzību, kā arī starptautisko tiesību 
normu stingru ievērošanu un attīstību, 
tostarp respektējot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtu principus”;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas Komisijai būtu 
jāizpēta iespējas izstrādāt līdzsvarotu 
definīciju attiecībām starp uzņēmumu, ko 
apzīmē kā mātesuzņēmumu, un visiem 
citiem atkarīgajiem uzņēmumiem: 
meitasuzņēmumu, piegādātāju vai 
apakšuzņēmēju, lai pēc tam būtu vieglāk 
noteikt katras struktūras juridisko 
atbildību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 56
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka USA ir neefektīvs veids, kā 
aizsargāt darba ņēmēju, vietējās 
sabiedrības un iedzimto kopienas un vides 
tiesības, kā arī pieprasa pieņemt stingrus 
tiesību aktus un izveidot efektīvas 
arodorganizācijas, lai nodrošinātu darba 
ņēmēju tiesības un aizsargātu vidi, nevis 
tikai paļauties uz uzņēmumu 
neobligātajām saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ņemot vērā lielo uzņēmumu, šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumu un piegādes
ķēžu starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgo
lomu, uzskata, ka uzņēmumu sociālajai un 
vides atbildībai ir jākļūst par Eiropas 
Savienības noslēgto tirdzniecības 
nolīgumu ievērojamu sastāvdaļu;

6. ņemot vērā, ka lielajiem uzņēmumiem, 
šo uzņēmumu meitasuzņēmumiem un
piegādes ķēdēm starptautiskajā tirdzniecībā
ir galvenā loma, uzskata, ka uzņēmumu 
sociālā atbildība var radīt papildu vērtību 
Eiropas Savienības noslēgtajiem 
tirdzniecības nolīgumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka USA iekļaušana
tirdzniecības nolīgumos attiecībā uz
uzņēmumu rīcību uzlabos sociālās 
klauzulas ievērošanu, savukārt USA 
veicinās risinājumi tirdzniecības 
nolīgumos, piemēram, tajos noteiktā šo 
nolīgumu pamatā esošo principu 
ievērošanas uzraudzības sistēma;

7. uzskata, ka sociālo klauzulu ievērošana
būtu jāpapildina ar tādas USA iekļaušanu 
tirdzniecības nolīgumos, kas skar 
korporāciju rīcību, savukārt USA veicinās 
risinājumi tirdzniecības nolīgumos, 
piemēram, tajos noteiktā šo nolīgumu 
pamatā esošo principu ievērošanas 
uzraudzības sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a prasa, izstrādājot gaidāmo Komisijas 
paziņojumu par Eiropas jauno 
tirdzniecības politiku saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”, gatavojot 2011. gadā 
publiskojamo ziņojumu par USA un 
īstenojot tirdzniecības politiku, ņemt vērā 
un iekļaut ar USA saistītos principus un 
pienākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts



AM\833858LV.doc 31/56 PE450.649v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pieprasa, lai, nākamreiz pārskatot SPG 
un SPG+ regulējumu, tajā tiktu iekļauti 
USA principi; Komisijai pieprasa 
nodrošināt, ka daudznacionālie uzņēmumi
neatkarīgi no tā, vai to juridiskā adrese ir 
vai nav Eiropas Savienībā, ja to 
meitasuzņēmumi vai piegādes ķēdes 
atrodas SPG dalībvalstīs un jo īpaši SPG+ 
dalībvalstīs, ievēro juridiskos pienākumus 
cilvēktiesību jomā, sociālās normas un 
vides regulējumu, kas ir noteikts valstu un 
starptautiskajos tiesību aktos; vēlas, lai 
Eiropas Savienība un SPG nolīgumu 
parakstījušās valstis, kurām šis nolīgums ir 
izdevīgs, rūpētos par to, ka uzņēmumi 
ievēro šos pienākumus; pieprasa, ka šiem 
pienākumiem ir jākļūst par saistošu SPG 
regulējuma sastāvdaļu;

8. pieprasa, lai, nākamreiz pārskatot SPG+ 
regulējumu, tajā tiktu iekļauti USA 
principi; Komisijai pieprasa nodrošināt, ka 
korporācijas ievēro juridiskos pienākumus 
cilvēktiesību jomā, darba standartus un 
vides regulējumu, kas ir noteikts valstu un 
starptautiskajos tiesību aktos; vēlas, lai 
Eiropas Savienība un SPG nolīgumu 
parakstījušās valstis, kurām šis nolīgums ir 
izdevīgs, rūpētos par to, ka uzņēmumi 
ievēro šos pienākumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 61
William (The Earl of) Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju atcerēties, ka USA 
sākotnēji bija atbildīgu uzņēmumu 
brīvprātīgi rīcība, kuras mērķis bija 
nodrošināt šo uzņēmumu darbības 
pozitīvu ietekmi uz dalībvalstīm un 
valstīm, kurās tie veic uzņēmējdarbību, un 
atzīt, ka šajā jomā brīvprātības principa 
saglabāšana un iespējas uzņēmumiem 
rīkoties pēc saviem ieskatiem ir labākais 
veids, kā nodrošināt visproduktīvāko 
rezultātu;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka atjaunotajā SPG+ sistēmā ir 
jāaizliedz arī „nolīgumi ar mītnes valstīm”, 
kurus noslēdz daži daudznacionālie 
uzņēmumi ar mītnes valstīm un kuros 
acīmredzami ir pārkāpts USA princips;

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 63
William (The Earl of) Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka tiesiskajām prasībām, 
regulējumam un birokrātiskajām 
procedūrām var būt īpaši kaitīga ietekme 
uz MVU laikā, kad tie bez pietiekamiem 
līdzekļiem cenšas attīstīties un/vai iekļūt 
jaunos tirgos, un tāpēc pieprasa Komisijai 
nodrošināt, ka visas no šā ziņojuma 
izrietošās darbības nepalielina 
birokrātisko slogu, īpaši MVU, vai 
netraucē īstenot šo uzņēmumu iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt 
jaunu ietekmes novērtējuma modeli, lai 
nodrošinātu, ka pirms un pēc 
tirdzniecības nolīgumu parakstīšanas 
dalībvalstis, kas ir vienojušās ar Eiropas 
Savienību, patiešām ievēro saistības 
cilvēktiesību, pamata sociālo normu un 
vides aizsardzības jomā; arīdzan aicina 
novērtēt tirdzniecības nolīgumu ietekmi 
uz partnervalstu sociālo un vides jomu un 
šo valstu vājākajām nozarēm — šādi 
novērtējumi ir jāveic arī pirms katra 
nolīguma parakstīšanas un īstenošanas;

10. aicina Komisiju vajadzības gadījumā
uzlabot ietekmes uz ilgtspējību 
novērtējuma modeli, lai pienācīgi ņemtu 
vērā tirdzniecības sarunu sekas 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā; 
aicina Komisiju sekot līdzi tam, kā tiek 
īstenoti ar ES partnervalstīm noslēgtie 
tirdzniecības nolīgumi, ex-post novērtējot 
ietekmi un ņemot vērā īpaši neaizsargātās 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt jaunu 
ietekmes novērtējuma modeli, lai 
nodrošinātu, ka pirms un pēc tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanas dalībvalstis, kas ir 
vienojušās ar Eiropas Savienību, patiešām 
ievēro saistības cilvēktiesību, pamata
sociālo normu un vides aizsardzības jomā; 
arīdzan aicina novērtēt tirdzniecības 
nolīgumu ietekmi uz partnervalstu sociālo 
un vides jomu un šo valstu vājākajām 
nozarēm — šādi novērtējumi ir jāveic arī 
pirms katra nolīguma parakstīšanas un 
īstenošanas;

10. aicina Komisiju izstrādāt jaunu 
ietekmes novērtējuma modeli, lai 
nodrošinātu, ka pirms un pēc tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanas dalībvalstis, kas ir 
vienojušās ar Eiropas Savienību, patiešām 
ievēro saistības cilvēktiesību, darba
pamatstandartu un vides aizsardzības 
jomā; arīdzan aicina novērtēt tirdzniecības 
nolīgumu ietekmi uz partnervalstu sociālo 
un vides jomu un šo valstu vājākajām 
nozarēm — šādi novērtējumi būtu jāveic 
arī pirms katra nolīguma parakstīšanas un 
pēc tā īstenošanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt jaunu 
ietekmes novērtējuma modeli, lai 
nodrošinātu, ka pirms un pēc tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanas dalībvalstis, kas ir 
vienojušās ar Eiropas Savienību, patiešām 
ievēro saistības cilvēktiesību, pamata 
sociālo normu un vides aizsardzības jomā; 
arīdzan aicina novērtēt tirdzniecības 
nolīgumu ietekmi uz partnervalstu sociālo 
un vides jomu un šo valstu vājākajām 
nozarēm — šādi novērtējumi ir jāveic arī 
pirms katra nolīguma parakstīšanas un 
īstenošanas;

10. aicina Komisiju izstrādāt jaunu 
ietekmes novērtējuma modeli, lai 
nodrošinātu, ka pirms un pēc tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanas dalībvalstis, kas ir 
vienojušās ar Eiropas Savienību par 
sadarbību, patiešām ievēro saistības 
cilvēktiesību, darba pamatstandartu un 
vides aizsardzības jomā, tostarp arī 
klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus; 
arīdzan pieprasa novērtēt tirdzniecības 
nolīgumu ietekmi uz partnervalstu sociālo 
un vides jomu un šo valstu vājākajām 
nozarēm; šādi novērtējumi ir jāveic arī 
pirms katra nolīguma parakstīšanas un 
īstenošanas; 

Or. en

Grozījums Nr. 67
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Marielle De Sarnez

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a prasa Eiropas Komisijai saskaņā ar 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” veikt 
tirdzniecības nolīgumu ietekmes uz 
Eiropas MVU novērtējumu (MVU 
pārbaude), it īpaši par šo nolīgumu 
ietekmi USA jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
grāfs William Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a norāda, ka tiesisko prasību 
noteikšana pārvalstiskās struktūrās var 
vājināt vēlēšanu demokrātijas darbību, un 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ar visu to 
starptautisko nolīgumu nosacījumiem, 
kurus Komisija vēlas īstenot, netiek 
ierobežotas nevienas līgumslēdzējas puses 
demokrātiskās tiesības uz pašnoteikšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. izsaka plašāku priekšlikumu — visos 11. izsaka plašāku priekšlikumu —
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tirdzniecības nolīgumos, kurus Savienība 
turpmāk apspriedīs sarunās, tostarp 
nolīgumos par investīcijām un valsts 
iepirkumos, iekļaut nodaļu par ilgtspējīgu 
attīstību, kurā būtu arī USA klauzula;

attiecīgos gadījumos tirdzniecības 
nolīgumos, kurus Savienība turpmāk 
apspriedīs sarunās, iekļaut nodaļu par 
ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā būtu 
USA principi, kas ir definēti 2010. gadā 
ESAO atjauninātajā daudznacionālajiem 
uzņēmumiem domāto vadlīniju versijā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. ierosina, ka šajā „USA klauzulā” 
jāieraksta:

a) abu līgumslēdzēju pušu 
savstarpēja apņemšanās veicināt USA 
tirdzniecības nolīgumos un praksē; 

b) veicinoši stimuli uzņēmumiem 
apņemties ievērot USA, ko apspriež ar 
visām uzņēmuma ieinteresētajām 
pusēm, tostarp arodbiedrībām, 
patērētāju organizācijām un 
attiecīgajām vietējām pašvaldībām;

c) tādu „kontaktpunktu” atvēršana, 
kurus izveido saistībā ar ESAO 
darbību, lai izplatītu informāciju par 
USA, pārredzamību un saņemtu 
iespējamās sūdzības un liecības par 
USA neievērošanas gadījumiem, 
sadarbojoties ar pilsonisko 
sabiedrību;

d) uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts pārredzamības un 
ziņošanas pienākums, proti, šo 
uzņēmumu pienākums katru gadu 
publiski pieejamā dokumentā darīt 

svītrots
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zināmus rezultātus USA jomā;

e) uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts savlaicīguma pienākums, 
proti, pienākums rīkoties 
profilaktiski, lai identificētu un 
novērstu cilvēktiesību un vides 
pārkāpumus, korupciju vai 
izvairīšanos no nodokļiem, tostarp šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumos un 
piegādes ķēdēs pieļautos pārkāpumus 
minētajās jomās — citiem vārdiem —
visur, kur šiem uzņēmumiem ir 
ietekme;

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, 
kad USA sakarībā tirdzniecības 
līgumā noteiktās saistības tiek 
pārkāptas; abu līgumslēdzēju pušu 
kompetentajām iestādēm un 
neatkarīgajiem ekspertiem ir jābūt 
tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas 
puses varētu to darīt zināmu 
sabiedrībai un pieprasīt šim 
pārkāpumam atbilstošas tirdzniecības 
sankcijas;

g) Eiropas Savienības un 
partnervalsts tiesiskās sadarbības 
mehānisms, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi patiešām ievēro tiesību 
aktus un starptautiskās konvencijas, 
kas attiecas uz USA; abām 
līgumslēdzējām pusēm būtu 
jāapņemas veicināt starptautisko 
sadarbību tieslietu jomā, atvieglot 
uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos 
kompetento tiesu iestāžu izveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Marielle De Sarnez

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. ierosina, ka šajā „USA klauzulā” 
jāieraksta:

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās veicināt USA 
tirdzniecības nolīgumos un praksē; 

b) veicinoši stimuli uzņēmumiem 
apņemties ievērot USA, ko apspriež ar 
visām uzņēmuma ieinteresētajām 
pusēm, tostarp arodbiedrībām, 
patērētāju organizācijām un 
attiecīgajām vietējām pašvaldībām;

c) tādu „kontaktpunktu” atvēršana, 
kurus atver saistībā ar ESAO darbību, 
lai izplatītu informāciju par USA, 
pārredzamību un saņemtu iespējamās 
sūdzības un liecības par USA 
neievērošanas gadījumiem, 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību;

d) uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts pārredzamības un ziņošanas 
pienākums, proti, šo uzņēmumu 
pienākums katru gadu publiski 
pieejamā dokumentā darīt zināmus 
rezultātus USA jomā; 

e) uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts savlaicīguma pienākums, 

12. ierosina, ka šajā „USA klauzulā” 
jāieraksta:

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās veicināt USA tirdzniecības 
nolīgumos un praksē;

b) veicinoši stimuli uzņēmumiem 
apņemties ievērot USA, ko apspriež ar 
visām uzņēmuma ieinteresētajām 
pusēm, tostarp arodbiedrībām, 
patērētāju organizācijām un 
attiecīgajām vietējām pašvaldībām;

c) tādu kontaktpunktu atvēršana, kurus 
izveido saistībā ar ESAO darbību, lai 
izplatītu informāciju par USA, 
pārredzamību un saņemtu iespējamās 
sūdzības un liecības par USA 
neievērošanas gadījumiem, 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību;

d) uzņēmumiem un to grupām, uz 
kuriem neattiecas 2003. gada 6. maija 
Ieteikums 2003/361/EK, paredzēts 
pārredzamības un ziņošanas 
pienākums, proti, šo uzņēmumu 
pienākums katru gadu publiski 
pieejamā dokumentā darīt zināmus 
rezultātus USA jomā, ievērojot 
principu, ka vispirms jādomā par 
mazajiem uzņēmumiem, tādējādi 
novēršot, ka šāda prasība rada jaunu 
administratīvo slogu MVU, kas ir 
definēti 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK;
e) uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts savlaicīguma pienākums, 

                                               
1 Piemēram, programma „Labāki rūpniecības uzņēmumi Kambodžā” (http://www.betterfactories.org/ )
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proti, pienākums rīkoties profilaktiski, 
lai identificētu un novērstu 
cilvēktiesību un vides pārkāpumus, 
korupciju vai izvairīšanos no 
nodokļiem, tostarp šo uzņēmumu 
meitasuzņēmumos un piegādes ķēdēs 
pieļautos pārkāpumus minētajās jomās 
— citiem vārdiem — visur, kur šiem 
uzņēmumiem ir ietekme;

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, 
kad USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
uzņemtās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem 
ir jābūt tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas1; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas 
puses varētu to darīt zināmu 
sabiedrībai un pieprasīt šim 
pārkāpumam atbilstošas tirdzniecības 
sankcijas;

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām 
ievēro tiesību aktus un starptautiskās 
konvencijas, kas attiecas uz USA; 
abām līgumslēdzējām pusēm būtu 
jāapņemas veicināt starptautisko 
sadarbību tieslietu jomā, atvieglot 
uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos 
kompetento tiesu iestāžu izveidi;

proti, pienākums rīkoties profilaktiski, 
lai identificētu un novērstu 
cilvēktiesību un vides pārkāpumus, 
korupciju vai izvairīšanos no 
nodokļiem, tostarp šo uzņēmumu 
meitasuzņēmumos un piegādes ķēdēs 
pieļautos pārkāpumus minētajās jomās 
— citiem vārdiem — visur, kur šiem 
uzņēmumiem ir ietekme; 

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, 
kad USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
noteiktās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem 
ir jābūt tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas1; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas 
puses varētu to darīt zināmu sabiedrībai 
un pieprasīt šim pārkāpumam 
atbilstošas tirdzniecības sankcijas; 

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām 
ievēro tiesību aktus un starptautiskās 
konvencijas, kas attiecas uz USA; 
abām līgumslēdzējām pusēm būtu 
jāapņemas veicināt starptautisko 
sadarbību tieslietu jomā, atvieglot 
uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos 
kompetento tiesu iestāžu izveidi;

Or. fr

                                                                                                                                                  
1 Piemēram, programma „Labāki rūpniecības uzņēmumi Kambodžā” (http://www.betterfactories.org/ )
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Grozījums Nr. 73
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta a) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās veicināt USA tirdzniecības 
nolīgumos un praksē; 

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās saistībā ar nolīgumu un 
tirdzniecības attiecībām veicināt tādas
USA instrumentus, kas ir starptautiski 
pieņemti;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta a) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās veicināt USA tirdzniecības 
nolīgumos un praksē;

a) abu līgumslēdzēju pušu savstarpēja 
apņemšanās saistībā ar nolīgumu un 
tirdzniecības attiecībām veicināt un 
kontrolēt USA īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta b) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b) veicinoši stimuli uzņēmumiem 
apņemties ievērot USA, ko apspriež ar 
visām uzņēmuma ieinteresētajām pusēm, 
tostarp arodbiedrībām, patērētāju 
organizācijām un attiecīgajām vietējām 

b) veicinoši stimuli uzņēmumiem 
apņemties ievērot USA, ko apspriež ar 
visām uzņēmuma ieinteresētajām pusēm, 
tostarp attiecīgajām arodbiedrībām, 
patērētāju organizācijām, vietējām 
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pašvaldībām; pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta c) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) tādu „kontaktpunktu” atvēršana, kurus 
izveido saistībā ar ESAO darbību, lai 
izplatītu informāciju par USA, 
pārredzamību un saņemtu iespējamās
sūdzības un liecības par USA 
neievērošanas gadījumiem, sadarbojoties 
ar pilsonisko sabiedrību;

c) tādu kontaktpunktu atvēršana, kas ir 
līdzīgi tiem, kurus izveidoja saistībā ar 
ESAO darbību, lai izplatītu informāciju par 
USA un pārredzamību, sadarbojoties ar 
pilsonisko sabiedrību. Šajos punktos 
varētu pieņemt sūdzības un liecības par 
USA pamatā esošo principu neievērošanas 
gadījumiem, lai aizsargātu gan patērētāju, 
gan citus piegādes ķēdē esošos 
uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta c) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) tādu „kontaktpunktu” atvēršana, kurus 
izveido saistībā ar ESAO darbību, lai 
izplatītu informāciju par USA, 
pārredzamību un saņemtu iespējamās
sūdzības un liecības par USA 
neievērošanas gadījumiem, sadarbojoties ar 
pilsonisko sabiedrību;

c) tādu kontaktpunktu atvēršana, kurus 
izveido saistībā ar ESAO darbību, lai 
izplatītu informāciju par USA, 
pārredzamību un saņemtu sūdzības par 
USA neievērošanas gadījumiem, 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta d) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) uzņēmumiem un to grupām paredzēts 
pārredzamības un ziņošanas pienākums, 
proti, šo uzņēmumu pienākums katru 
gadu publiski pieejamā dokumentā darīt 
zināmus rezultātus USA jomā;

d) stimuli veicināt USA metožu 
pārredzamību, pamanāmību un drošumu, 
ko nodrošina, visām ieinteresētajām 
personām, tostarp patērētājiem, 
investoriem un plašākai sabiedrībai 
sniedzot informāciju par USA, it īpaši 
izstrādājot regulārus ziņojumus par 
korporāciju saistībām, ko īsteno paralēli 
valstu un starptautiskajām normām;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta d) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) uzņēmumiem un to grupām paredzēts 
pārredzamības un ziņošanas pienākums, 
proti, šo uzņēmumu pienākums katru gadu 
publiski pieejamā dokumentā darīt zināmus 
rezultātus USA jomā; 

d) uzņēmumiem, to grupām un no 
mātesuzņēmumu atkarīgajiem 
uzņēmumiem paredzēts pārredzamības un 
ziņošanas pienākums, proti, šo uzņēmumu 
pienākums katru gadu publiski pieejamā 
dokumentā darīt zināmus rezultātus USA 
jomā, kurus nosaka atbilstoši
visaptverošiem, kopējiem un 
iepriekšnoteiktiem kritērijiem; neatkarīgai 
struktūrai ir jāvar pēc tam šos datus 
pārbaudīt;

Or. fr
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Grozījums Nr. 80
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta d) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d) uzņēmumiem un to grupām paredzēts 
pārredzamības un ziņošanas pienākums, 
proti, šo uzņēmumu pienākums katru 
gadu publiski pieejamā dokumentā darīt 
zināmus rezultātus USA jomā; 

d) lielākiem uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts pārredzamības un ziņošanas 
pienākums;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta e) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) uzņēmumiem un to grupām paredzēts
savlaicīguma pienākums, proti, pienākums 
rīkoties profilaktiski, lai identificētu un 
novērstu cilvēktiesību un vides 
pārkāpumus, korupciju vai izvairīšanos no 
nodokļiem, tostarp šo uzņēmumu 
meitasuzņēmumos un piegādes ķēdēs 
pieļautos pārkāpumus minētajās jomās —
citiem vārdiem — visur, kur šiem 
uzņēmumiem ir ietekme;

e) pienākums korporācijām apliecināt 
pienācīgu rūpību, proti, pienākums rīkoties 
profilaktiski, lai identificētu un novērstu 
cilvēktiesību un vides pārkāpumus, 
korupciju vai izvairīšanos no nodokļiem, 
tostarp šo uzņēmumu meitasuzņēmumos 
un piegādes ķēdēs pieļautos pārkāpumus 
minētajās jomās; 

Or. en

Grozījums Nr. 82
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta e) apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

e) uzņēmumiem un to grupām paredzēts 
savlaicīguma pienākums, proti, pienākums 
rīkoties profilaktiski, lai identificētu un 
novērstu cilvēktiesību un vides 
pārkāpumus, korupciju vai izvairīšanos no 
nodokļiem, tostarp šo uzņēmumu 
meitasuzņēmumos un piegādes ķēdēs 
pieļautos pārkāpumus minētajās jomās —
citiem vārdiem — visur, kur šiem 
uzņēmumiem ir ietekme;

e) lielākiem uzņēmumiem un to grupām 
paredzēts pienācīgas rūpības pienākums, 
proti, pienākums rīkoties profilaktiski, lai 
identificētu un novērstu cilvēktiesību un 
vides pārkāpumus, korupciju vai 
izvairīšanos no nodokļiem, tostarp šo 
uzņēmumu meitasuzņēmumos un piegādes 
ķēdēs pieļautos pārkāpumus minētajās 
jomās — citiem vārdiem — visur, kur šiem 
uzņēmumiem ir ietekme;

Or. de

Grozījums Nr. 83
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta f) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, kad 
USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
noteiktās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem ir 
jābūt tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas1; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas 
puses varētu to darīt zināmu sabiedrībai 
un pieprasīt šim pārkāpumam atbilstošas 
tirdzniecības sankcijas;

svītrots

Or. en

                                               
1 Piemēram, programma „Labākas rūpnīcas Kambodžā” (http://www.betterfactories.org/ ) 
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Grozījums Nr. 84
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta f) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, kad 
USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
uzņemtās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem ir 
jābūt tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas1; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas puses 
varētu to darīt zināmu sabiedrībai un 
pieprasīt šim pārkāpumam atbilstošas 
tirdzniecības sankcijas;

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, kad 
USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
uzņemtās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem ir 
jābūt tiesībām sadarbībā ar pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem īstenot pārbaudi, 
par paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas1; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas puses 
varētu to darīt zināmu sabiedrībai un 
pieprasīt šim pārkāpumam atbilstošas 
tirdzniecības sankcijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta f) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, kad 
USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
noteiktās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm un neatkarīgajiem ekspertiem ir
jābūt tiesībām īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas2; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas puses 
varētu to darīt zināmu sabiedrībai un 

f) pārbaudes mehānisms gadījumos, kad 
USA sakarībā tirdzniecības līgumā 
noteiktās saistības tiek pārkāptas; abu 
līgumslēdzēju pušu kompetentajām 
iestādēm būtu jāvar īstenot pārbaudi, par 
paraugu ņemot pārbaudes, ko veic, 
īstenojot SDO programmas2; smaga 
pārkāpuma gadījumā līgumslēdzējas puses 
varētu to darīt zināmu sabiedrībai un 
attiecīgi reaģēt;

                                               
1 Piemēram, programma „Labākas rūpnīcas Kambodžā” (http://www.betterfactories.org/ )
2 Piemēram, programma „Labākas rūpnīcas Kambodžā” (http://www.betterfactories.org/ )
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pieprasīt šim pārkāpumam atbilstošas 
tirdzniecības sankcijas;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta g) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām 
ievēro tiesību aktus un starptautiskās 
konvencijas, kas attiecas uz USA; abām 
līgumslēdzējām pusēm būtu jāapņemas 
veicināt starptautisko sadarbību tieslietu
jomā, atvieglot uzņēmumu vai to 
pārvaldīto komercsabiedrību ļaunprātības 
upuru iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos 
kompetento tiesu iestāžu izveidi; 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 87
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta g) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām 
ievēro tiesību aktus un starptautiskās 
konvencijas, kas attiecas uz USA; abām 
līgumslēdzējām pusēm būtu jāapņemas 
veicināt starptautisko sadarbību tieslietu 

svītrots
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jomā, atvieglot uzņēmumu vai to 
pārvaldīto komercsabiedrību ļaunprātības 
upuru iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos 
kompetento tiesu iestāžu izveidi; 

Or. en

Grozījums Nr. 88
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta g) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām ievēro 
tiesību aktus un starptautiskās konvencijas, 
kas attiecas uz USA; abām līgumslēdzējām 
pusēm būtu jāapņemas veicināt 
starptautisko sadarbību tieslietu jomā, 
atvieglot uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos kompetento 
tiesu iestāžu izveidi; 

g) Eiropas Savienības un partnervalsts 
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām ievēro 
tiesību aktus un starptautiskās konvencijas, 
kas attiecas uz USA; abām līgumslēdzējām 
pusēm būtu jāapņemas veicināt 
starptautisko sadarbību tieslietu jomā, 
atvieglot uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos kompetento 
tiesu iestāžu izveidi, kā arī sodīt 
uzņēmumus par izdarītajiem 
pārkāpumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 89
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta g) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

g) Eiropas Savienības un partnervalsts
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām ievēro 

g) Eiropas Savienības un partnervalstu
tiesiskās sadarbības mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi patiešām ievēro 
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tiesību aktus un starptautiskās konvencijas, 
kas attiecas uz USA; abām līgumslēdzējām 
pusēm būtu jāapņemas veicināt 
starptautisko sadarbību tieslietu jomā, 
atvieglot uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos kompetento 
tiesu iestāžu izveidi;

tiesību aktus un starptautiskās konvencijas, 
kas attiecas uz USA; abām līgumslēdzējām 
pusēm būtu jāapņemas veicināt 
starptautisko sadarbību tieslietu jomā, 
atvieglot visu piegādes ķēdē iesaistīto 
uzņēmumu vai to pārvaldīto 
komercsabiedrību ļaunprātības upuru 
iespējas vērsties tiesā un atbalstīt 
procedūru un šajos jautājumos kompetento 
tiesu iestāžu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ga) pienākums personām vai 
organizācijām, kurām kā šķīrējtiesām vai 
citām alternatīvajām strīdu izskatīšanas 
iestādēm ir jāizšķir strīdi, nolēmumos 
ņemt vērā visas starptautiskās konvencijas 
vides un cilvēktiesību aizsardzības jomā; 
izņemot gadījumus, kad puses lietā sniedz 
attiecīgus paskaidrojumus, ar kuriem 
palīdz tiesnešiem saprast apstākļus lietā, 
attiecībā uz tiesnešiem būtu jānosaka 
pienākums uzklausīt puses lietā, 
piemēram, izmantojot amicus curiae 
institūtu, un šos izteikumus ņemt vērā, 
pieņemot tiesas spriedumu, un attiecīgos 
gadījumos paskaidrot to vērā neņemšanas 
iemeslus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 91
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ga) prasība, pirms īsteno vietējo 
sabiedrību ietekmējošu projektu, 
uzņēmumiem ievērot pienākumu iepriekš 
brīvi, atklāti un informēti apspriesties ar 
vietējām un neatkarīgajām 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 92
grāfs William Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ga) prasība pievērst īpašu uzmanību 
bērnu darba ietekmei un izpausmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka USA klauzulu varētu 
papildināt ar citiem noteikumiem; pauž 
viedokli, ka:

a) gadījumos, kad tiek pierādīts USA 
saistību pārkāpums, kompetentajām 
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iestādēm būtu jāvar veikt izmeklēšanu, un 
gadījumos, kad šādi pārkāpumi ir smagi, 
līgumslēdzējas puses varētu publiskot un 
mazināt vainīgās personas reputāciju; 

b) abām līgumslēdzējām pusēm būtu 
jāapņemas veicināt starptautisko 
sadarbību tieslietu jomā, atvieglot 
korporāciju darbības upuru iespējas 
vērsties tiesā un, ņemot vērā iepriekš 
teikto — atbalstīt atbilstošu tiesu 
procedūru izstrādi, kā arī ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a norāda, ka ES Zviedrijas un Spānijas 
prezidentūras atbalstītajā ANO John 
Ruggie ziņojumā ir minētas trīs galvenās 
USA jomas: „aizsargāt, novērst un labot”. 
Kaut arī aizsardzība un novēršana ir 
noteikta jau spēkā esošajos USA 
noteikumos, Komisijai pieprasa, lai 
„labošanas” elements tirdzniecības 
nolīgumos būtu noteikts atbildīgāks un 
pamatīgāks, iekļaujot tajā arī upuru 
tiesības uz restitūciju;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b aicina Komisiju izskatīt visus spēkā 
esošos tirdzniecības nolīgumus un 
vienoties par tādas normas iekļaušanu, 
kurā paredzētu, ka pārskatot, nedrīkst 
pazemināt investīciju nodaļās noteiktos 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c iesaka ES divpusējos nolīgumos 
iekļaut normu no „Tiesiskuma 
stiprināšanas” programmas par tādu 
tiesnešu un tiesu apmācību cilvēktiesību 
jautājumos un par atbilstību 
starptautiskajām darba un vides tiesību 
konvencijām, kas skata lietas 
komerctiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Keith Taylor

Rezolūcijas priekšlikums
12.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.d aicina Komisiju USA jautājumu un 
ES reģistrētu uzņēmumu un to 
meitasuzņēmumu darbību attiecīgajās 
valstīs apspriest visos līdz šim izveidotajos 
cilvēktiesību dialogos; pieprasa, lai 
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Komisija savlaicīgi darītu zināmu visu šo 
dialogu darba kārtību, dalībniekus un 
protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jan Zahradil

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. ierosina izveidot parlamentāru 
uzraudzības komiteju attiecībā uz katru 
ekonomiskās sadarbības nolīgumos 
paredzēto brīvās tirdzniecības nolīgumu 
un uzsākt Eiropas Parlamenta deputātu 
dialogu ar partnervalstu 
parlamentāriešiem; piemetina, ka minētā 
ALE uzraudzības komiteja varētu īpaši 
rūpēties par to, ka tiek ievērota ilgtspējīgai 
attīstībai veltītā nodaļa un USA klauzula, 
sagatavot brīvā tirdzniecības nolīguma 
apvienotajai komitejai paredzētus 
ieteikumus, jo sevišķi attiecībā uz 
ietekmes novērtējumiem, un gadījumos, 
kad tiek pārkāptas cilvēktiesības, sociālās 
tiesības un vides konvencijas; 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Małgorzata Handzlik

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. ierosina izveidot parlamentāru 
uzraudzības komiteju attiecībā uz katru 
ekonomiskās sadarbības nolīgumos

13. ierosina izveidot parlamentāru 
uzraudzības apakškomiteju attiecībā uz
brīvās tirdzniecības nolīgumiem un uzsākt 
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paredzēto brīvās tirdzniecības nolīgumu 
un uzsākt Eiropas Parlamenta deputātu 
dialogu ar partnervalstu parlamentāriešiem; 
piemetina, ka minētā ALE uzraudzības 
komiteja varētu īpaši rūpēties par to, ka
tiek ievērota ilgtspējīgai attīstībai veltītā 
nodaļa un USA klauzula, sagatavot brīvā 
tirdzniecības nolīguma apvienotajai 
komitejai paredzētus ieteikumus, jo sevišķi 
attiecībā uz ietekmes novērtējumiem, un 
gadījumos, kad tiek pārkāptas 
cilvēktiesības, sociālās tiesības un vides 
konvencijas; 

Eiropas Parlamenta deputātu dialogu ar 
partnervalstu parlamentāriešiem; 
piemetina, ka minētā Brīvās tirdzniecības 
nolīgumu uzraudzības komiteja varētu 
rūpīgi sekot līdzi, kā tiek ievērota 
ilgtspējīgai attīstībai veltītā nodaļa un USA 
klauzula, sagatavot brīvā tirdzniecības 
nolīguma apvienotajai komitejai paredzētus 
ieteikumus, jo sevišķi attiecībā uz ietekmes 
novērtējumiem un gadījumos, kad tiek 
pierādīti cilvēktiesību, darba tiesību un 
vides konvenciju pārkāpumi;

Or. en

Grozījums Nr. 100
William (The Earl of) Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a norāda — ja Eiropas Savienības 
brīvās tirdzniecības nolīgumos USA 
tiesību normas tiek noteiktas kā obligātas 
un ja šā iemesla dēļ nozares un 
uzņēmējdarbība ir jāpārceļ no 
dalībvalstīm vai to tirdzniecības 
partnervalstīm, kurās standarti ir augsti, 
uz valstīm, kurās ir zemākas prasības, tad 
pasliktinās stāvoklis daudzās jomās: 
nodarbinātība, nodokļu iekasēšana, 
klimata pārmaiņas un labklājība, un 
tāpēc aicina Komisiju nodrošināt, ka 
neveidojas nepareizi stimuli un nerodas 
negribētas sekas;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a ierosina izveidot regulāru 
salīdzinājumu forumu valstīm, kas ir 
ratificējušas ANO „Global Contract”, lai 
tām būtu iespēja sabiedrību iepazīstināt ar 
savām USA programmām, patērētājiem 
sniegt salīdzināšanas kritērijus un radīt 
augstu standartu un profesionālapskates 
kultūru. Šāda pārskatāmība veicinātu, ka 
uzņēmumi paši ievēro augstākus USA 
standartus, pretējā gadījumā tiem būtu 
jārēķinās ar reputācijas zaudēšanu 
plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības acīs;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a ierosina pārbaudīt, vai USA principu 
pārkāpumu skaita lēcienveidīgā 
pieauguma pamatā nav konkurence vai 
citi ar tirdzniecības nolīgumu saistīti 
cēloņi, un arī uz tiem attiecināt 
tirdzniecības nolīgumam pievienotās 
drošības klauzulas, un radīt iespējas 
reaģēt uz tiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 103
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a prasa Komisijai šajos forumos 
aicināt izstrādāt starptautisku konvenciju, 
kurā būtu noteikta „uzņemšanas valstu”1

un „izcelsmes valstu”2 atbildība un kura 
arī būtu vērsta pret daudznacionālo 
uzņēmumu pārkāpumiem cilvēktiesību 
jomā, kā arī aicina piemērot 
eksteritorialitātes principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 104
William (The Earl of) Dartmouth

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. no jauna piekrīt PTO izveidot
Pienācīgas kvalitātes darba un tirdzniecības 
komitejas izveidi, par paraugu ņemot 
Tirdzniecības un attīstības komiteju, kur 
varētu cita starpā apspriest ar sociālajām 
normām un USA saistītos jautājumus tajā 
mērā, kādā tie skar starptautisko 
tirdzniecību; no jauna ierosina mainīt strīdu 
izskatīšanas kārtību, lai starptautisko darba 
tiesību un vides jomā pieņemto konvenciju 
pārkāpumu gadījumos īpašās grupas 
(paneļi) vai apelācijas iestāde varētu 
iepazīties ar starptautisko organizāciju 
atzinumu un lai šo atzinumu publiskotu;

16. no jauna piekrīt PTO izveidot 
Pienācīgas kvalitātes darba un tirdzniecības 
komiteju, par paraugu ņemot Tirdzniecības 
un attīstības komiteju, kur varētu cita 
starpā apspriest ar sociālajām normām, it 
sevišķi, ja tās attiecas uz bērnu 
nodarbinātību, un ar USA saistītos 
jautājumus tajā mērā, kādā tie skar 
starptautisko tirdzniecību; no jauna 
ierosina mainīt strīdu izskatīšanas kārtību, 
lai starptautisko darba tiesību un vides 
jomā pieņemto konvenciju pārkāpumu 
gadījumos īpašās grupas (paneļi) vai 
apelācijas iestāde varētu iepazīties ar 
starptautisko organizāciju atzinumu un lai 

                                               
1 Valstis, kurās reģistrēti no mātesuzņēmumiem atkarīgie meitasuzņēmumi.
2 Valstis, kurās reģistrēti mātesuzņēmumi.
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šo atzinumu publiskotu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Harlem Désir

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. no jauna piekrīt PTO izveidot 
Pienācīgas kvalitātes komitejas izveidi, par 
paraugu ņemot Tirdzniecības un attīstības 
komiteju, kur varētu cita starpā apspriest ar 
sociālajām normām un USA saistītos 
jautājumus tajā mērā, kādā tie skar 
starptautisko tirdzniecību; no jauna 
ierosina mainīt strīdu izskatīšanas kārtību, 
lai starptautisko darba tiesību un vides 
jomā pieņemto konvenciju pārkāpumu 
gadījumos īpašās grupas (paneļi) vai 
apelācijas iestāde varētu iepazīties ar 
starptautisko organizāciju atzinumu un lai 
šo atzinumu publiskotu;

16. no jauna piekrīt PTO izveidot 
Pienācīgas kvalitātes komitejas izveidi, par 
paraugu ņemot Tirdzniecības un vides 
komiteju, kur varētu cita starpā apspriest ar 
sociālajām normām un USA saistītos 
jautājumus tajā mērā, kādā tie skar 
starptautisko tirdzniecību; no jauna 
ierosina mainīt strīdu izskatīšanas kārtību, 
lai starptautisko darba tiesību un vides 
jomā pieņemto konvenciju pārkāpumu 
gadījumos īpašās grupas (paneļi) vai 
apelācijas iestāde varētu iepazīties ar 
starptautisko organizāciju atzinumu un lai 
šo atzinumu publiskotu;

Or. fr


