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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka piegādes ķēdē pašreiz ir zems uzticamības pārbaudes līmenis; 

2. ir pārliecināts, ka obligāta uzticamības pārbaude ir nepieciešama, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un novērstu negodīgas konkurences 
priekšrocības, kas rodas starptautiskajā tirdzniecībā; 

3. ir pārliecināts, ka uzticamības pārbaudes pienākumu mērķim vajadzētu būt 
cilvēktiesību, darba tiesību un vides tiesību pārkāpumu novēršanai, piegādes ķēžu 
nostiprināšanai un starptautiskās tirdzniecības traucējumu novēršanai; 

4. atzinīgi vērtē to, ka ES konfliktu izrakteņu regulējums ir kļuvis par kritēriju 
saistošiem uzticamības pārbaudes tiesību aktiem piegādes ķēdēs; 

5. ir pārliecināts, ka gaidāmajam regulējumam būtu jābalstās uz ANO 
pamatprincipiem un ESAO pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem; 

6. uzsver, ka turpmākajos uzticamības pārbaudes tiesību aktos ir pienācīgi jāņem vērā 
MVU kapacitātes ierobežojumi; norāda, ka sertificētas nozares shēmas neaizstāj 
tiesību aktus; 

7. uzsver, ka sadarbībai ar tirdzniecības partneriem ir izšķiroša nozīme, lai 
nodrošinātu, ka ar saistībām uzticamības pārbaudes jomā tiek panāktas izmaiņas; 
prasa, lai tādi finanšu instrumenti kā tirdzniecības atbalsts tiktu izmantoti atbildīgas 
uzņēmējdarbības atbalstam; 

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai uzticamības pārbaudes pienākumi tiktu pieminēti un īstenoti 
brīvās tirdzniecības nolīguma tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās un 
struktūrās, kas izveidotas ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem; 

9. prasa tirdzniecības instrumentus un ES delegācijas saistīt ar uzticamības pārbaudes 
regulas piemērošanas uzraudzību; 

10. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, arodbiedrībām un sociālajiem 
partneriem vajadzētu būt daļai no riska novēršanas un tiem būtu jāpiešķir tiesības 
iesniegt sūdzības pārkāpumu gadījumos. 


