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B8-0473/2018 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus 

teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms ir kitoms tarptautinio pobūdžio verslo 

įmonėms 

(2018/2763(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 21 ir 23 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 ir 208 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybos priimtą ES strateginę 

programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir 2015 m. liepos 20 d. Tarybos priimtą 

2015–2019 m. veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, 

– atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kuriuos Jungtinių 

Tautų žmogaus teisių taryba patvirtino 2011 m. birželio 16 d. rezoliucijoje 17/4, 

– atsižvelgdamas į Komisijos strategiją „Prekyba visiems“, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sektoriaus gaires dėl JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių 

principų įgyvendinimo1, 

– atsižvelgdamas į JT Generalinei Asamblėjai skirtą specialiojo pranešėjo religijos ar 

įsitikinimų klausimais Heinerio Bielefeldto preliminarų pranešimą dėl religinės 

netolerancijos ir diskriminacijos išgyvendinimo darbo vietoje priemonių2, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 14 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „JT 

pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų įgyvendinimas. Dabartinė padėtis“ 

(SWD(2015) 144), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų 

dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės 

atsakomybės įgyvendinimo3, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) nuomonę 

„Galimybės naudotis teisių gynimo priemonėmis verslo ir žmogaus teisių srityje 

gerinimas ES lygmeniu“4, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 

rezoliuciją 26/9, kurioje ji nusprendė „įsteigti neribotos sudėties tarpvyriausybinę 

tarptautinių bendrovių ir kitų verslo įmonių darbo grupę žmogaus teisių klausimams 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-

guiding-principles-business-and-hum-0_en 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf  
3 OL C 101, 2018 3 16, p. 19. 
4 FRA nuomonė – 1/2017 [B-HR]. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf
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spręsti, kurios užduotis – parengti tarptautinę teisiškai privalomą priemonę, kuria 

tarptautinėje žmogaus teisių teisėje būtų reglamentuojama tarptautinių bendrovių ir kitų 

verslo įmonių veikla“, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą1, 

– atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 

rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, 

– atsižvelgdamas į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendaciją dėl socialiai atsakingo 

verslo, 

– atsižvelgdamas į UNICEF parengtus vaiko teisių ir verslo principus, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. priimtas Tarybos išvadas dėl verslo ir žmogaus 

teisių, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos rekomendaciją valstybėms narėms dėl žmogaus 

teisių ir verslo, priimtą 2016 m. kovo 2 d., 

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ES prekybos 

susitarimuose2, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje3, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją „ES ir Afrikos strategija: 

paspirtis vystymuisi“4, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl ES pavyzdinės iniciatyvos 

drabužių sektoriuje5, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje6, 

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl Metinės bendros prekybos 

politikos įgyvendinimo ataskaitos7, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl vystomojo 

                                                 
1 https://www.unglobalcompact.org/  
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0066.  
3 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0448. 
5 OL C 298, 2018 8 23, p. 100. 
6 OL C 238, 2018 7 6, p. 57. 
7 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0230. 

https://www.unglobalcompact.org/
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bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo1, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl bendrovių atsakomybės už 

rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse2, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl kovos su prekyba žmonėmis 

palaikant ES išorės santykius3, 

– atsižvelgdama į Žmogaus teisių pakomitečio užsakytą tyrimą „JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinių principų įgyvendinimas“4, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 

įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai ir Tarybai pateiktus 

klausimus dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę dėl 

tarptautinių bendrovių ir kitų tarptautinio pobūdžio verslo įmonių (O-000074/2018 – 

B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 ir O-000078/2018 – B8-0404/2018), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi Europos Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, 

lygybei, teisinei valstybei ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis; kadangi jos 

veiksmai tarptautinėje arenoje (įskaitant jos vystymosi ir prekybos politiką) turi būti 

grindžiami šiais principais; 

B kadangi pagarba žmogaus teisei į minties, sąžinės ir religijos laisvei reiškia, kad 

organizacijų, kurioms vadovauja tikyba pagrįstos organizacijos, veikimo normos turėtų 

būti gerbiamos ir ginamos ir kad joms neturėtų būti primesta jokių reikalavimų, kurie 

prieštarautų jų pamatinėms vertybėms ir etiniams principams ar juos pamintų; kadangi ji 

taip pat reiškia, kad tikyba pagrįstoms organizacijoms turėtų būti leista reikalauti savo 

darbuotojų ir paslaugų teikėjų gerbti jų pamatines vertybes ir etikos principus, 

nepaminti jų ir jiems nekenkti atliekant darbą ar vykdant profesinę veiklą; 

C. kadangi įrodyta, kad laisvoji prekyba ir investicijos labai padeda mažinti skurdą; 

D. kadangi kartu su vystymusi turėtų vykti socialinė pažanga ir gerėti valdymas ir kadangi 

vystymasis, laisvoji prekyba ir žmogaus teisės gali vienas kitą paveikti ar net sustiprinti; 

E. kadangi valstybės turėtų aiškiai pareikšti lūkestį, kad visos verslo įmonės gerbs 

pagrindines žmogaus teises visoje savo veikloje; 

F. kadangi JT pasauliniame susitarime įmonės raginamos laikytis pagrindinių vertybių 

žmogaus teisių, darbo standartų, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse, taip pat jas 

remti ir įgyvendinti savo įtakos sferoje, savanoriškai įsipareigoti jų paisyti ir integruoti 

jas į verslo veiklą; 

                                                 
1 OL C 224, 2018 6 27, p. 36. 
2 OL C 215, 2018 6 19, p. 125. 
3 OL C 101, 2018 3 16, p. 47. 
4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf arba 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578031
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G. kadangi bendrovės yra vienos iš pagrindinių ekonomikos globalizacijos, finansinių 

paslaugų ir tarptautinės prekybos subjektų ir privalo laikytis visų taikomų teisės aktų ir 

galiojančių tarptautinių susitarimų ir gerbti žmogaus teises; kadangi šios verslo įmonės 

kartais gali padaryti žmogaus teisių pažeidimų ar prie jų prisidėti ir kadangi jos taip pat 

gali vaidinti svarbų vaidmenį duodant teigiamą postūmį skatinant laikytis žmogaus 

teisių, demokratijos, aplinkos standartų ir įmonių socialinės atsakomybės; 

H. kadangi ES atliko vadovaujamą vaidmenį derantis dėl kelių iniciatyvų dėl visuotinės 

atsakomybės, neatsiejamos nuo su verslu ir žmogaus teisėmis susijusių tarptautinių 

standartų skatinimo ir laikymosi, ir jas įgyvendinant; 

I. kadangi pripažįstama, kad visame pasaulyje veikiančios Europos įmonės daro teigiamą 

ilgalaikį poveikį žmogaus teisėms ir laikydamosi nediskriminacinės verslo kultūros jos 

rodo pavyzdį; 

J. kadangi iš 2017 m. tyrimo „Implementation of the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights“ („JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimas“), 

kurį užsakė Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis, aiškiai matyti, kad visame 

pasaulyje įgyvendinant JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus ES valstybės 

narės yra labiausiai pažengusios į priekį – jų įgyvendinamų nacionalinių veiksmų planų 

skaičius yra didžiausias; 

K. kadangi Jungtinės Tautos šiuo metu derasi dėl įmonių atsakomybės už žmogaus teisių 

pažeidimus sistemos; 

1. pažymi, kad globalizacija ir didėjantis verslo veiklos ir tiekimo grandinių tarptautinimas 

prisideda prie to, kad bendrovėms tenkantis su žmogaus teisių laikymusi susijęs 

vaidmuo didėja, ir sukuria situaciją, kurioje, siekiant išvengti žmogaus teisių pažeidimų 

trečiosiose šalyse, ypač svarbios tarptautinės normos ir taisyklės; 

2. tvirtai tiki, kad privatusis sektorius yra svarbus partneris siekiant darnaus vystymosi 

tikslų (DVT) ir mobilizuojant papildomus išteklius vystymuisi; pabrėžia, kad, 

atsižvelgiant į vis didesnį privačiojo sektoriaus subjektų vaidmenį vystomojo 

bendradarbiavimo srityje, jie turi prisitaikyti prie vystymosi veiksmingumo principų ir 

laikytis įmonių atskaitomybės principų visą projektų įgyvendinimo laikotarpį; 

3. tvirtai remia visapusišką JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimą 

ir ragina visas valstybes nares parengti ir priimti nacionalinius veiksmų planus, kad tie 

principai būtų įgyvendinti greitai, veiksmingai ir visapusiškai; 

4. pažymi, kad vis dar trūksta pasaulinio požiūrio į tai, kaip tarptautinės bendrovės laikosi 

žmogaus teisių teisės; 

5. dar kartą patvirtina, kad siekiant veiksmingai nagrinėti tarptautinių bendrovių padarytus 

žmogaus teisių pažeidimus ir spręsti teisines problemas, kylančias dėl 

ekstrateritorialumo, reikia visais lygmenimis, įskaitant nacionalinį, Europos ir 

tarptautinį lygmenis, veikti veiksmingai ir nuosekliai; 

6. atkreipia dėmesį į tarpvyriausybinės darbo grupės Jungtinėse Tautose pradėtą darbą 

kuriant JT teisiškai privalomą su žmogaus teisėmis susijusią priemonę dėl tarptautinių 
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bendrovių ir kitų verslo įmonių ir mano, kad tai užtikrins žmogaus teisių propagavimo ir 

apsaugos pažangą; pabrėžia, kad atsakomybė už žmogaus teises ir jų pažeidimą neturėtų 

priklausyti nuo įmonės teisinės formos ar nuosavybės tipo; pabrėžia, kad bet kokie 

įmonėms teisiškai paskirti papildomi įpareigojimai turėtų būti pritaikyti prie jų dydžio ir 

pajėgumo juos įvykdyti; 

7. pažymi, kad kelios šalys procese nedalyvauja; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės 

turėtų prisijungti prie naujos galimai teisiškai įpareigojančios priemonės tik tuo atveju, 

jeigu į ją bus tinkamai įtrauktos pamatinės prielaidos; be to, pabrėžia, kad norint, kad 

tokia įpareigojanti sutartis būtų paveiki visame pasaulyje, didžioji dauguma valstybių 

turi ją ratifikuoti ir jos laikytis; 

8. mano, kad norint, kad ES prisijungtų prie teisiškai įpareigojančios JT priemonės, reikia, 

kad jos reikalavimai nebūtų didesni už tuos, kurie teisiškai nustatyti Europos Sąjungoje; 

9. dar kartą pakartoja raginimą ES ir jos valstybėms narėms realiai ir konstruktyviai 

įsitraukti į tarpvyriausybinį procesą; 

10. ragina JT valstybes nares užtikrinti, kad derybos, po kurių sudaroma sutartis, vyktų 

skaidriai, pateikiant pakankamai informacijos ir konsultuojantis su daug įvairių 

suinteresuotųjų subjektų, kuriems sutartis gali turėti įtakos; 

11. ragina ES užtikrinti, kad bet kuriame persvarstymo ar būsimos strategijos dokumente, 

susijusiame su ES strategine programa ir Veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos 

srityje, būtų nustatyti aiškūs ES dalyvavimo JT sutarties derybose tikslai ir pamatuojami 

lyginamieji kriterijai;  

12. nusprendžia toliau atidžiai sekti tarpvyriausybinės darbo grupės derybų procesą; 

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės 

veiksmų tarnybai. 


