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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā visā pasaulē 60 miljoni cilvēku strādā tekstilrūpniecības un apģērbu nozarē, kas 

nodrošina daudzas darbvietas, jo īpaši jaunattīstības valstīs; 

B. tā kā šī nozare starptautiskā līmenī ir ļoti cieši sasaistīta un tā kā tāpēc piegādes ķēdes ir 

īpaši sarežģītas, kā rezultātā atsevišķu valstu iniciatīvām ir ļoti ierobežota ietekme; 

C. tā kā tekstilizstrādājumu ražotāji jaunattīstības valstīs ir pastāvīgi pakļauti agresīvām 

iepirkumu praksēm, ko īsteno starptautiskā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība un 

ko izraisa arī sīvā globālā konkurence; 

D. tā kā uzņēmēju ietekme ir ierobežota, jo īpaši suverēnu valstu uzdevumu veikšanā, bet tā 

vietā ražotājvalstu valdībām būtu jārada ekonomiskā un tiesiskā satvara apstākļi, lai 

īstenotu savas kontroles funkcijas; 

E. tā kā starptautiskie nolīgumi ir būtisks elements cīņā pret darba un sociālās aizsardzības 

pārkāpumiem trešās valstīs un tā kā uzņēmumu pienākums ir balstīt savu uzņēmējdarbību 

uz šiem principiem, 

1. norāda, ka apģērbu nozare ir viena no nestabilākajām nozarēm un nepiemēroti darba 

apstākļi darba ņēmējiem šajā nozarē ir gan Eiropā, gan ārpus tās, jo īpaši attiecībā uz 

veselības un drošuma aizsardzību; aicina pamatiniciatīvā galveno uzmanību pievērst tam, 

vai iesaistītās valstis ratificē un īsteno SDO konvencijas, SDO Trīspusējo deklarāciju par 

principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku un Pienācīga 

darba programmu; uzsver, ka ir svarīgi īpašu uzmanību pievērst tiem, kas ir 

visneaizsargātākie un visvairāk pakļauti ekspluatācijai, sevišķi bērniem un sievietēm; 

2. nosoda visus bērnu darba gadījumus un aicina ES un tās dalībvalstis savu pilnvaru 

ietvaros darīt visu iespējamo, lai pilnībā novērstu tādu apģērbu importu Eiropas vienotajā 

tirgū, kas izgatavoti, izmantojot bērnu darbu; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir atbildīgu 

piegādātāju reģistri; nosoda un pievērš uzmanību ļaunprātīgai praksei, ko īsteno daži 

apakšuzņēmēji, piemērojot zemākus un nelikumīgus darba standartus; šajā sakarā uzskata, 

ka iesaistītajām valstīm ir būtiski nodrošināt, ka tiek ratificēta un īstenota SDO 

Konvencija Nr. 182 par bērnu darba ļaunākajām formām un Nr. 138 par minimālo 

vecumu, no kura persona drīkst būt nodarbināta vai strādāt; aicina Komisiju mācīties no 

pieredzes, kas gūta ar Starptautisko programmu bērnu darba izskaušanai (IPEC) un 

Globālo aliansi piespiedu darba, mūsdienu verdzības, cilvēktirdzniecības un bērnu darba 

izskaušanai; 

3. norāda, ka apģērbu nozare rada darbvietas ļoti plašam prasmju kopumam — no 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem līdz augsti specializētiem amatiem; 

4. uzskata, ka brīvprātīgās iniciatīvas izmantot ekoloģisku, ētisku un ilgtspējīgu pieeju 

pozitīvi ietekmē tekstilrūpniecības nozari; tomēr norāda, ka ar brīvprātīgajām iniciatīvām 

vien nevar pietiekami nodrošināt darba pamattiesības, tostarp darba ņēmēju aizsardzību, 
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biedrošanās brīvību un kolektīvās sarunas, un risināt tādus jautājumus kā bērnu darbs, 

veselība un drošība, iztikas minimums, sociālais nodrošinājums un darbalaiks; uzsver 

nepieciešamību virzīties uz regulatīviem pasākumiem, kas attiecīgajām valstīm jāpieņem 

un jāīsteno ar mērķi nodrošināt darba tiesību ievērošanu visā piegādes ķēdē, un 

nepieciešamību stiprināt nodarbinātības iestādes un darba inspekcijas sistēmas un izveidot 

sūdzību izskatīšanas mehānismus; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt valsts tiesību aktu un 

noteikumu atbilstību SDO pamatkonvencijām; 

5. norāda, ka zīmolu un mazumtirgotāju iepirkšanas praksē noteicošais faktors joprojām ir 

cena — nereti uz darba ņēmēju labklājības un algu rēķina; prasa ES sadarboties ar visām 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai veicinātu sekmīgu sociālo partnerību, un 

atbalstīt ieinteresētās personas algu noteikšanas mehānismu izstrādē un īstenošanā saskaņā 

ar attiecīgām SDO konvencijām, jo īpaši valstīs, kurās nav atbilstīgu tiesību aktu; uzsver 

nepieciešamību nodrošināt, ka darba ņēmējiem tiek regulāri izmaksāta atbilstoša alga, kas 

ļauj viņiem un viņu ģimenēm apmierināt pamatvajadzības bez nepieciešamības regulāri 

strādāt virsstundas; uzsver vajadzību pēc darba koplīgumiem, lai nepieļautu negatīvu 

konkurenci ar algu izmaksām, un vajadzību palielināt patērētāju informētību par 

potenciālajām sekām, ja pastāvīgi tiek pieprasītas arvien zemākas cenas; 

6. uzsver, ka ražotājvalstu valdībām jābūt spējīgām īstenot starptautiskos standartus un 

attiecīgos tiesību aktus, jo tās ir nepieciešams partneris sociālajā dialogā un uzlabošanas 

centienos, kas jāīsteno saskaņā ar pamatiniciatīvu; 

7. atbalsta ES iniciatīvu apģērbu nozarē nolūkā veicināt prasmju apmācību un mūžizglītību, 

tostarp uzņēmējdarbības apmācību, kas sekmē ekonomisko un sociālo attīstību; atbalsta 

visas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt informētību par galvenajām darba tiesībām un 

juridiskās palīdzības mehānismiem šo tiesības pārkāpšanas gadījumā un apmācīt darba 

ņēmējus un darba devējus par sociālo dialogu un sarunām par darba koplīgumu; uzsver, ka 

iniciatīvai vajadzētu veicināt pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, jo sievietes 

veido lielāko daļu apģērbu nozares darbaspēka un pagaidām vēl ir lielā mērā nepietiekami 

pārstāvētas augstākas kvalifikācijas un vadošos amatos; tāpēc uzskata, ka iniciatīvai būtu 

aktīvi jāveicina nediskriminācija un dzimumu līdztiesība, tostarp attiecībā uz atalgojumu, 

kā arī sieviešu lomas uzlabošana trešo valstu sabiedrībās, tādējādi sniedzot labumu 

plašākam ģimenes lokam un sabiedrībai; 

8. uzskata, ka Komisijai jau ir spērusi dažus pirmos soļus pareizajā virzienā ar ierosinātajiem 

pamatiniciatīvas mērķiem, tostarp patērētāju izpratnes palielināšanu un atbalstu 

jaunattīstības valstīm starptautisko darba un vides standartu pieņemšanā un īstenošanā; 

tomēr pauž nožēlu par to, ka Komisijas pašreizējie mērķi un pieeja, kas izklāstīta tās 

2016. gada 25. aprīļa ziņojumā par augsta līmeņa konferenci par piegādes ķēdes atbildīgu 

pārvaldību apģērbu nozarē, nav ne pietiekami mērķtiecīga, ne vērienīga, lai konkrēti 

uzlabotu situāciju apģērbu ražošanas nozarē; norāda, ka provizoriskie rezultāti Komisijas 

pētījumā par apģērbu piegādes ķēdēm liecina, ka galvenie trūkumi ir attiecībā uz dzimumu 

līdztiesību, darba ņēmēju tiesībām, vidi un piegādes ķēžu pārredzamību; aicina Komisiju 

steidzami publiskot tās pasūtīto ziņojumu par pašreizējās politikas trūkumu konstatēšanu 

un ierosināt konkrētus pasākumus, lai šos trūkumus novērstu; 

9. mudina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt ES pamatiniciatīvu par piegādes ķēdes 

atbildīgu pārvaldību apģērbu nozarē, kas apsolīta kā daļa no Eiropas gada attīstībai 
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(2015. gads) un kur būtu jāņem vērā jau esošās valstu iniciatīvas, piemēram, Vācijā un 

Nīderlandē; uzskata, ka ES ir iespējas un pienākums būt atbildīgas piegādes ķēdes 

globālai atbalstītājai, reaģējot uz traģiskiem notikumiem, piemēram, Rana Plaza fabrikas 

sabrukšanu Bangladešā, un ņemot vērā līdz šim nepieredzēto ES pilsoņu interesi; 

10. uzskata, ka ikvienam pasākumam, kas veikts pamatiniciatīvas rezultātā, būtu jāpalīdz 

veicināt vairāku ieinteresēto pušu iniciatīvas, piemēram, SDO/IFC Labāka darba 

programmu, kas apvieno trīspusēju pieeju ar rūpnīcas atbilstību un strādājošo un vadības 

dialogu valsts līmenī, vai Bangladešā izveidoto vienošanos, kura ir juridiski saistoša, 

ietver arodbiedrības un ir paredzēta ne tikai rūpnīcu inspicēšanai, bet arī uzlabošanai; 

11. aicina Komisiju sagatavot ziņojumu, kurā apkopotas pašreizējās iniciatīvas un to 

ieguldījums darba ņēmēju darba apstākļu uzlabošanā apģērbu nozarē; 

12. norāda, ka darba ņēmēju organizācijas un darba devēju federācijas ir sociālajā dialogā un 

koplīgumu sarunās nepieciešami partneri un būtu jāatbalsta; uzsver, ka neatkarīgām un 

reprezentatīvām darba ņēmēju organizācijām ir jāspēj darboties neatkarīgi un brīvi, lai 

veicinātu un aizsargātu darba ņēmēju tiesības, jo īpaši attiecībā uz veselības aizsardzību 

un drošību darbā; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi šīm organizācijām saņemt piekļuvi 

rūpnīcām, lai izglītotu darba ņēmējus par viņu tiesībām un drošumu; norāda, ka 

pasākumiem, kas veikti saskaņā ar jebkuru iniciatīvu attiecībā uz apģērbu nozari, būtu 

jāstiprina darba ņēmēju pamattiesības un jāveicina SDO konvenciju (jo īpaši Nr. 87 un 98) 

ratifikācija un īstenošana, un ka darba ņēmēju pārstāvji būtu jāiekļauj pienācīgas rūpības 

procesā, ko izveido uzņēmuma līmenī; 

13. uzskata, ka atbilstība piemērojamiem tiesību aktiem un darba koplīgumiem ir obligāts 

nosacījums korporatīvajai sociālajai atbildībai; turklāt uzskata, ka sociāli atbildīga rīcība 

noteikti ietver pienācīgas attiecības ar arodbiedrībām, jo īpaši attiecībā uz arodbiedrību 

tiesību ievērošanu un darba ņēmēju un to pārstāvju organizāciju pastāvīgu informēšanu; 

14. uzsver arī nepieciešamību stiprināt tiesiskuma struktūru spēju veidošanu ražotājvalstīs, 

kas būtu konsekventi jāveicina un jāprasa, izmantojot Eiropas attīstības politiku un 

ārpolitiku; 

15. uzskata, ka visu darba ņēmēju veselības un drošuma aizsardzība būtu jānodrošina ar 

starptautiskiem standartiem, valsts tiesību aktu īstenošanu un sarunām par darba 

koplīgumiem visos līmeņos (rūpnīcu, vietējā, valsts un starptautiskā) un ar rūpnīcas 

līmeņa arodveselības un drošuma politiku, piemēram, rīcības plāniem, kas sastādīti 

rakstiski un tiek īstenoti un uzraudzīti, iesaistot darba ņēmējus un to pārstāvjus; 

16. uzskata, ka ikvienā ES iniciatīvā attiecībā uz apģērbu nozari būtu jāatzīst, ka ES līmenis ir 

piemērots līmenis, kurā atbalstīt un turpināt izstrādāt ANO Vadošos principus 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem, 

saskaņā ar ko uzņēmumi ir atbildīgi par savu piegādes ķēdi; norāda, ka uzņēmumiem būtu 

jāizstrādā procedūras, ar kuru palīdzību identificēt un mazināt savas uzņēmējdarbības 

ietekmi uz cilvēktiesībām un darba apstākļiem; ierosina pielāgot standartus mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU) īpatnībām; 

17. atzīst pašreizējos centienus attiecībā uz vadības un darbinieku apmācību par veselību, 

drošumu, darba tiesībām un dzimumu līdztiesību par būtisku aspektu darba ņēmēju tiesību 
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stiprināšanā un aicina ar pamatiniciatīvu izveidot specializētu platformu apmaiņai ar 

paraugpraksi darbinieku un vadības apmācības jomā, īpaši pievēršoties vidējo vadītāju 

amatiem; 

18. mudina ES atbalstīt jaunattīstības valstis starptautisko standartu un konvenciju 

pieņemšanā un īstenošanā; aicina Komisiju arī turpmāk prasības par SDO pamatstandartu 

ratifikāciju, veselības un drošuma pārbaudēm un pulcēšanās brīvību iekļaut sarunās par 

preferenciālās tirdzniecības turpināšanu ar valstīm, kas iesaistītas apģērbu nozares 

globālajā piegādes ķēdē, un stiprināt cilvēktiesības un darba un vides konvencijas 

vispārējās preferenču sistēmas (VPS) ietvaros; uzskata, ka ES vajadzētu tirdzniecības 

nolīgumos iekļaut noteikumus par darba ņēmēju dzīves uzlabošanu, un uzsver, ka 

klauzula, ar ko mudina ratificēt un īstenot SDO konvencijas un Pienācīga darba 

programmu, ir jāiekļauj gan divpusējos, gan daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos; 

19. uzsver neatkarīgu darba inspekciju svarīgumu agrīnai brīdināšanai un prevencijai, kā arī 

valsts tiesību aktu piemērošanai attiecībā uz veselību un drošumu darbvietā, tomēr norāda, 

ka tādi faktori kā revīzijas nogurums var mazināt to efektivitāti un ka revīzijas atspoguļo 

tikai stāvokli tajā brīdī, kad tās tiek veiktas; uzskata, ka SDO Konvencijas Nr. 81 

ratificēšana un īstenošana ir svarīga, lai atklātu pārkāpumus; iesaka turpināt pētīt veidus, 

kā uzlabot revīzijas un inspekcijas, piemēram, tuvināt revīzijas standartus un metodes un 

katru reizi nosūtīt citus darba inspektorus, kā rezultātā standartu ievērošana varētu kļūt 

stingrāka, jo īpaši valstīs ar korupcijas problēmām; uzsver, ka ir svarīgi pieņemt darbā 

atbilstīgu skaitu darba inspektoru un pastāvīgi apmācīt jaunos un pašreizējos darba 

inspektorus par starptautiskajām konvencijām un standartiem, vietējām darba tiesībām un 

atbilstīgiem pārbaudes paņēmieniem; aicina ES turpināt gan finansiāli, gan tehniski 

atbalstīt darba inspekciju attīstību jaunattīstības valstīs saskaņā ar attiecīgajiem SDO 

standartiem, jo īpaši saistībā ar tās attīstības fondiem; 

20. norāda, ka kopš laika, kad vairāk nekā pirms 20 gadiem apģērbu un apavu piegādes ķēdēs 

izplatījās sociālās revīzijas, ir krasi palielinājies sociālās revīzijas standartu un metožu 

skaits, dažviet ar tikai nelielām atšķirībām, un ka ražotāji vērtīgus resursus velta 

pastāvīgās revīziju plūsmas pārvaldībai, jo zīmoli un mazumtirgotāji piemēro savus 

standartus, kas ir nedaudz atšķirīgi; tāpēc iesaka paātrināt un atbalstīt pašreizējos nozares 

centienus tuvināt revīzijas metodes un standartus, apspriežoties ar ieinteresētajām 

personām; 

21. uzskata, ka atbildībai vajadzētu aptvert visu piegādes ķēdi, tostarp visus apakšuzņēmējus, 

un atzinīgi vērtē pašreizējos centienus šajā jomā; tomēr uzskata, ka ES ir vislabākās 

iespējas izstrādāt kopēju regulējumu, kas izveidotu juridisku pienākumu ievērot pienācīgu 

rūpību attiecībā uz cilvēktiesībām tiem ES apģērbu uzņēmumiem, kuri ražošanu 

pārvietojuši uz trešām valstīm, tostarp saistošus pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt 

izsekojamību un pārredzamību, uzliekot par pienākumu uzņēmumiem, kas vēlas darboties 

Eiropas tirgū, sniegt informāciju par produktu piegādes ķēdi visā tās garumā; iesaka šādu 

regulējumu, kas izstrādāts, iesaistot vietējas un globālas arodbiedrības, izmantot kā 

papildinājumu un atbalstu brīvprātīgajām iniciatīvām valsts, Eiropas un starptautiskajā 

līmenī; 

22. atgādina, ka izsekojamība un pārredzamība piegādes ķēdē ir svarīgi aspekti, kuri 

nepieciešami, lai panāktu noturīgas pārmaiņas; uzskata, ka tas, ka trūkst piekļuves 
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informācijai par trešo valstu ražotājiem apģērbu nozarē, bieži vien ir svarīgākais šķērslis 

tam, lai novērstu cilvēktiesību un sociālo un darba tiesību pārkāpumus globālajā piegādes 

ķēdē, un ka ir nepieciešama ziņošanas sistēma, kas sniegtu informāciju par visiem 

produkta globālās ķēdes dalībniekiem no ražošanas vietas līdz mazumtirgotājiem; prasa 

ES atbalstīt kopīgas sistēmas izstrādi datu vākšanai par sociālajiem, vides un darba 

raksturlielumiem;  

23. uzskata, ka patērētāju informēšanai ir būtiska loma attiecībā uz pienācīgu darba apstākļu 

nodrošināšanu un ka šo vajadzību apliecina Rana Plaza fabrikas sabrukšanas gadījums; 

prasa sniegt patērētājiem skaidru un uzticamu informāciju par ilgtspējību apģērbu nozarē, 

par produktu izcelsmes vietu un par to, cik lielā mērā ir ievērotas darba ņēmēju tiesības; 

iesaka ES rīcības rezultātā savākto informāciju padarīt publiski pieejamu un aicina 

Komisiju un dalībvalstis izvērtēt iespēju izveidot publisku tiešsaistes datubāzi ar visu 

attiecīgo informāciju par visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem; 

24. norāda uz nepieciešamību nodrošināt apģērbu nozarē norādi uz korporatīvo sociālo 

atbildību (KSA), iekļaujot tādas jomas kā darba kvalitāte, darba organizācija, iespēju 

vienlīdzība un vienlīdzīga samaksa, sociālā iekļaušana, pretdiskriminācijas pasākumi un 

mūžizglītības un apmācības attīstība; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par KSA 

prasību konverģenci, tostarp paredzot sistēmu attiecībā uz sociālo ziņošanu un uzņēmumu 

un vadītāju atbildību par ļaunprātīgas rīcības vai likumpārkāpumu sekām, un par Eiropas 

KSA nolīgumu sistēmas izveidošanu; uzsver, ka KSA būtu jāveicina tādi projekti, kas 

atbalsta pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 

stimulus ES uzņēmumiem uzņemties KSA un korporatīvās rūpības saistības; norāda, ka 

šāda rūpība ietver proaktīvu pasākumu veikšanu nolūkā atklāt un novērst cilvēktiesību un 

darba vai vides tiesību pārkāpums visā piegādes ķēdē; 

25. prasa palielināt Eiropas patērētāju informētību par tekstilizstrādājumu ražošanu; šajā 

nolūkā ierosina izstrādāt ES mēroga “taisnīgu apģērbu” marķēšanas standartus, kas būtu 

pieejami gan daudznacionāliem uzņēmumiem, gan MVU, lai norādītu, ka ir ievēroti 

taisnīgi darba apstākļi, un palīdzētu klientiem pieņemt pirkuma lēmumu, pamatojoties uz 

labāku informāciju;  

26. uzsver, ka darba apstākļi apģērbu rūpnīcās arī dažās ES dalībvalstīs ir atkārtoti novērtēti 

kā nedroši attiecībā uz tādiem faktoriem kā veselība un drošums, alga, sociālais 

nodrošinājums un darbalaiks; tāpēc aicina izstrādāt efektīvas un mērķtiecīgas ES iekšējas 

iniciatīvas, kas uzlabos situāciju apģērbu nozarē un veicinās nodarbinātību dalībvalstīs; 

27. uzskata, ka starptautisko sociālo standartu neievērošana apģērbu nozarē ir sociālā un vides 

dempinga veids, kas kaitē gan uzņēmumiem, gan darba ņēmējiem; norāda, ka Eiropas 

uzņēmumu praktizētā stingru vides noteikumu neievērošana trešās valstīs ir jāuzskata par 

tikpat nozīmīgu jautājumu kā darba ņēmēju tiesību ievērošana, jo tā apdraud darba ņēmēju 

veselību un iznīcina lauku un zvejas apgabalus, atņemot vietējiem iedzīvotājiem jebkādas 

attīstības iespējas; 

28. atzinīgi vērtē Komisijas ieguldījumu Nulles vīzijas fondā un mudina turpināt investīcijas 

darba ņēmēju drošuma uzlabošanā; tomēr norāda, ka šis fonds un vairākums pašreizējo 

iniciatīvu nepietiekami risina jautājumu par taisnīgu darba samaksu, tiesībām apvienoties 

organizācijās vai diskrimināciju darbvietā; 
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29. prasa izveidot valstu un Eiropas iniciatīvas, lai mudinātu patērētājus pirkt uz vietas ražotus 

produktus; 

30. uzskata, ka atbildīga globālās piegādes ķēdes pārvaldība apģērbu nozarē var sekmēt 

ekonomisko izaugsmi, pienācīgu darbvietu radīšanu, nabadzības samazināšanu, 

cilvēktiesību un darba tiesību stiprināšanu un pāreju no neoficiālās uz oficiālo ekonomiku; 

tomēr norāda uz īpašo stāvokli eksporta pārstrādes zonās (EPZ), kas dažās valstīs ir 

atbrīvotas no vietējiem darba likumiem un kur ir aizliegta arodbiedrību darbība un nav 

nodrošināti tiesiskās aizsardzības līdzekļi darba ņēmējiem, tādējādi neievērojot SDO 

standartus; prasa nodrošināt lielāku pārredzamību šādās EPZ, veicot uzraudzību un 

ziņošanu; 

31. uzsver, cik svarīga ir apģērbu rūpniecība, kas pamatojas uz inovāciju un augstākas 

pievienotās vērtības ražojumiem dalībvalstīs; aicina Komisiju sniegt finansiālu atbalstu un 

vienkāršot ES programmu finansējumu MVU, kas darbojas apģērbu nozarē, kā arī atbalstīt 

materiālu pētījumus; 

32. atbalsta dalībvalstu MVU, kas ievērojami palīdz saglabāt un stiprināt Eiropas kultūras 

mantojumu apģērbu nozarē. 
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