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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad 2011 m. spalio 25 d. ES Komisijos komunikate dėl įmonių 
socialinės atsakomybės pateiktoje naujoje apibrėžtyje kaip atsakingo elgesio sąlyga 
pabrėžiamas būtinas reikalavimas laikytis galiojančių teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių, 
o būtinas įmonių atsakomybės pagrindas patikslinamas reikalavimu dėl „socialinių, 
aplinkosaugos, etinių, žmogaus teisių ir vartotojų aspektų“ integravimo į verslo veiklą ir 
pagrindinę strategiją glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais; 
pakartoja, kad įmonių socialinė atsakomybė turi apimti ir jų veiksmus trečiosiose šalyse ir 
trečiųjų šalių atžvilgiu;

2. teigiamai vertina Europos Sąjungos ir valstybių narių pastangas derinti savo politiką su 
2011 m. atnaujintomis EBPO gairėmis tarptautinėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais1 ir pabrėžia, kad dedant šias pastangas, visų pirma globalios 
verslo veiklos srityje, dar nepakankamai visapusiškai įsipareigota laikytis svarbių 
aplinkosaugos, socialinių ir žmogaus teisių standartų ir juos peržiūrėti;

3. pabrėžia, kad vertinant, kaip įmonė laikosi socialinės atsakomybės reikalavimų, svarbu 
atsižvelgti į visą tiekimo grandinę; mano, kad labai svarbu nustatyti veiksmingus ir 
skaidrius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima tiksliai ir sistemingai vertinti įmonių 
veiklos poveikį;

4. primygtinai reikalauja, kad visos 27 valstybės narės greičiau atliktų įmonių socialinės 
atsakomybės srities nacionalinių veiksmų planų peržiūrą ir parengtų atitinkamų EBPO 
gairių ir JT pagrindinių principų įgyvendinimo nacionalinius planus, o šie planai turėtų 
būti baigti vėliausiai 2013 m. gruodžio mėn.; mano, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad šie planai būtų rengiami dalyvaujant visiems svarbiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant nevyriausybines organizacijas, pilietinę visuomenę, profesines 
sąjungas, darbdavių organizacijas ir nacionalines žmogaus teisių institucijas; ragina ES 
sudaryti galimybes mokytis iš tų ES valstybių narių, kuriose šiuo metu vykdomas toks 
procesas, patirties; skatina valstybes nares semtis įkvėpimo iš gairių, pateikiamų standarte 
ISO 26000, naujausių Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos gairių ir Europos 
nacionalinių žmogaus teisių institucijų grupės parengtų gairių;

5. pabrėžia, kad įmonių socialinė atsakomybė ES ir trečiosiose šalyse turėtų būti taikoma ir 
tokiose srityse, kaip antai, darbo organizavimas, užimtumo kokybė, lygios galimybės, 
socialinė įtrauktis, kova su diskriminacija ir tęstinis mokymas;

6. ragina užtikrinti didesnę ES lygmens politikos darną, viešųjų pirkimų, eksporto kreditų, 
gero valdymo, konkurencijos, vystymosi, prekybos, investicijų ir kitų sričių politiką bei 

                                               
1 Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba, 17-oji sesija, 2011 m. kovo 21 d., Generalinio Sekretoriaus specialiojo
atstovo pranešimas žmogaus teisių ir tarptautinių korporacijų bei kitų verslo įmonių klausimu, John Ruggie 
„Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai: Jungtinių Tautų koncepcijos „Ginti, gerbti ir taisyti“ 
įgyvendinimas (A/HRC/17/31) (toliau – „JT pagrindiniai principai“).



PE496.506v02-00 4/8 AD\920561LT.doc

LT

susitarimus suderinant su tarptautiniais žmogaus teisių, socialiniais ir aplinkos apsaugos 
standartais, nustatytais atitinkamuose EBPO ir JT gairėse ir principuose;  todėl ragina
bendradarbiauti darbuotojams, darbdaviams ir vartotojams atstovaujančias institucijas 
pasinaudojant atitinkamais nacionalinių žmogaus teisių institucijų patarimais, pavyzdžiui, 
Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų grupės Komisijai pateiktu dokumentu, 
skirtu žmogaus teisėms ir viešiesiems pirkimams; ragina atlikti tikslingą ir tinkamą 
teisėkūros pasiūlymų poveikio vertinimą, siekiant įvertinti, ar jie atitinka JT pagrindinius 
principus, ir primygtinai ragina derinti veiksmus su JT Verslo ir žmogaus teisių darbo 
grupe siekiant išvengti netinkamo ir nenuoseklaus JT pagrindinių principų aiškinimo; 
pripažindamas JT žmogaus teisių sistemos svarbą įmonių socialinei atsakomybei, primena 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos svarbą ir 16 straipsnį, kuriame užtikrinama 
pagrindinė teisė užsiimti verslu, o į šią teisę į reikėtų tinkamai atsižvelgti ir ja reikėtų 
vadovautis kaip papildančia nuoroda ES įmonių socialinės atsakomybės politikoje; 
pabrėžia, kad svarbu suderinti laisvę užsiimti verslu ir kitas šia chartija užtikrinamas 
teises, taip pat tarptautiniu mastu pripažintus įmonių socialinės atsakomybės principus ir 
rekomendacijas; todėl komitetas palankiai vertina Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros (FRA) pastangas rinkti įrodymus ir praktinės patirties pavyzdžius, susijusius su 
laisvės užsiimti verslu buvimu ir aiškinimu;

7. įsipareigoja toliau nuolat priminti, jog tikisi, kad ES institucijos ir pareigūnai, įskaitant ES 
specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais ir ES specialiuosius įgaliotinius 
konkrečiose šalyse ir regionuose, dės pastangas siekdami, kad būtų daroma pažanga 
laikantis socialinių, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių standartų visose ES išorės 
santykių ir veiksmų srityse; ragina Komisiją ir valstybes nares prieš sudarant daugiašalius 
ir dvišalius prekybos ir investicijų susitarimus, taip pat atliekant jų vertinimą ir skiriant 
paramą vystymuisi atlikti poveikio pagrindinėms teisėms vertinimus ir užtikrinti, kad šios 
teisės būtų gerbiamos;

8. pripažįsta, kad Paryžiaus principų besilaikančios nacionalinės žmogaus teisių institucijos 
yra gerai pasirengusios teikti paramą įgyvendinant JT pagrindinius principus, sudaryti ir 
netgi užtikrinti galimybes ir naudotis teisės gynimo priemonėmis; ragina ES ir valstybes 
nares nacionalines žmogaus teisių institucijas kartu su darbuotojams, darbdaviams ir 
vartotojams atstovaujančiomis institucijomis pripažinti svarbiomis partnerėmis 
propaguojant žmogaus teisių ir verslo darbotvarkę, plėtojant įmonių, valstybės ir pilietinės 
visuomenės ryšius ir skatinant laikytis tarptautinių lygmeniu pripažintų socialinių, 
aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių standartų  ir gairių; atsižvelgdamas į tai, ragina 
valstybes nares padidinti nacionalinių žmogaus teisių institucijų įgaliojimus ir prireikus 
juos išplėsti, kad jos taptų veiksmingesnės arba, jei vietoje nėra Paryžiaus principų 
besilaikančių nacionalinių žmogaus teisių institucijų, imtis veiksmų siekiant jas įkurti ir 
ragina ES formuoti atitinkamą strateginę paramą; įsipareigoja Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komitete ir (arba) Žmogaus teisių pakomitetyje kasmet rengti reguliarius 
keitimusis nuomonėmis su nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis, remiantis 
Žmogaus teisių pakomitetyje surengto keitimosi nuomonėmis dėl ES ir Rytų partnerystės 
šalių ombudsmenų 2011 m. aukščiausiojo lygio susitikimo patirtimi, ir papildyti šiuos 
keitimosi nuomonėmis renginius organizuojant tikslinius praktinius seminarus žmogaus 
teisių ir verslo klausimais;

9. palankiai vertina tai, kad 2012 m. birželio 14 d. Tarptautinė darbo organizacija priėmė 
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rekomendaciją Nr. 202 dėl minimalios nacionalinės socialinės apsaugos; įsipareigoja 
žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės klausimus įtraukti į būsimų ES 
susitikimų su trečiosiomis šalimis, ypač šalimis, su kuriomis ES palaiko ypatingo 
pobūdžio santykius, darbotvarkes; ragina įmonių socialinę atsakomybę įtraukti į ES ir 
trečiųjų šalių sutartinius santykius ir reikalauja, kad prireikus būtų atlikti JT pagrindinių 
principų vertimai raštu, naudojant EP ar kitų ES institucijų pajėgumus;

10. ragina ES ir visų pirma Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant finansines priemones, 
įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), Paryžiaus 
principų besilaikančios nacionalinės žmogaus teisių institucijos būtų laikomos 
pagrindinėmis partnerėmis siekiant su jomis susijusių tikslų ir jas remti, kad, 
pasinaudojant jų unikalia padėtimi ir kompetencija žmogaus teisių srityje, būtų galima 
veiksmingai kurti aplinką įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant valstybės valdžios 
institucijas, pilietinę visuomenę ir verslą, dialogui ir to siekiant:

1) užtikrinti, kad įmonių socialinė atsakomybė ir žmogaus teisės būtų su naujoje 2014–
2020 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatytoms konkrečiomis 
finansinėmis priemonėmis susiję prioritetiniai klausimai; taip pat; 

2) pagal EDŽTPR parengti konkrečias paramos priemones, skirtas pilietinės visuomenės 
organizacijų, nacionalinių žmogaus teisių institucijų, žmogaus teisių gynėjų, 
profesinių sąjungų ir kitų žmogaus teisių organizacijų mokymams ir bendrų gebėjimų 
stiprinimui įmonių socialinės atsakomybės ir žmogaus teisių srityse;

11. siekdamas užtikrinti, kad įgyvendinant naują ES įmonių socialinės atsakomybės strategiją 
būtų skatinami įvairių visuomenės narių interesai, pagarba žmogaus teisėms, tvaraus ir 
visapusiško atsigavimo ir pažangos siekis, primygtinai reikalauja, kad ES gairėmis dėl 
įmonių nefinansinės informacijos (įskaitant aplinkos apsaugos, socialinę ir valdymo 
informaciją) atskleidimo būtų užtikrintas skaidrumas nustatant aiškų, nedviprasmišką, 
bendrą ir iš anksto apibrėžtą pagrindą pateikiant konkrečią nuorodą į žmogaus teises, o šis 
pagrindas būtų visapusiškai suderintas su EBPO ir JT principais ir gairėmis ir paremtas 
objektyviais rodikliais, susijusiais su moterų ir vyrų lygybe, įskaitant moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumą ir moterų skyrimą eiti vadovaujamas pareigas, jaunimo darbo 
užmokesčiu, darbuotojų galimybe burtis į profesines sąjungas ir vykdyti kolektyvines 
derybas, veiksmingomis saugos darbe garantijomis ir negalia;

12. ragina ES visose ES institucijose ir politikos srityse vykdyti plačias mokymo programas 
žmogaus teisių ir verslo klausimais, kad būtų pašalinti vidaus gebėjimų ir kompetencijos 
trūkumai;

13. primena savo raginimą ES ir valstybėms narėms gerinti galiojančių teisės aktų, kuriuose 
atsižvelgiama į verslo ir žmogaus teisių klausimus, vykdymą ir ieškoti naujų sprendimų, 
kad būtų sudarytos vienodos sąlygos vidaus ir trečiųjų šalių verslo įmonėms, siekiant 
kovoti su socialiniu dempingu;

14. ragina žmogaus teisių srityje ir tiekimo grandinėse ES lygmeniu nustatyti išsamaus 
patikrinimo standartus, kurie, be kita ko, atitiktų reikalavimus, nustatytus EBPO atsakingų 
tiekimo grandinių nuo konfliktų nukentėjusiose ir didelės rizikos teritorijose išsamaus 
patikrinimo rekomendacijose, ir kurie, be kita ko, apimtų klausimus, susijusius su daromu 
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arba galimu dideliu teigiamu ar neigiamu poveikiu žmogaus teisėms, pvz., pasaulinio 
lygmens ir vietos tiekimo grandinėmis, mineralų tiekimu iš konflikto paveiktų regionų, 
užsakomosiomis paslaugomis, žemės grobimu, ir būtų taikomi regionuose, kuriuose darbo 
teisė ir darbuotojų apsauga yra nepakankamos, ir sveikatai bei aplinkai pavojingų 
produktų gamybos regionuose; palankiai vertina jau parengtas ES programas, visų pirma 
miškininkystės srityje įgyvendinamą Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir 
prekybos mediena programą (angl. FLEGT), ir remia privačias iniciatyvas, pavyzdžiui, 
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI);

15. reikalauja, kad tuo atveju, kai ES ar valstybės narės yra verslo partnerės (pvz., viešųjų 
pirkimų, valstybės valdomų įmonių, bendrųjų įmonių, mišrių įmonių, eksporto kreditų 
garantijų ir didelės apimties projektų trečiosiose šalyse atvejais), EBPO ir JT gairių ir 
pagrindinių principų laikymuisi būtų teikiama pirmenybė ir tai būtų atspindėta būtų 
konkrečiose nuostatose, pagal kurias socialinių, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių 
standartų akivaizdžiai nesilaikančioms įmonėms būtų taikomos priemonės; rekomenduoja, 
kad numatyta „ES išorės bendradarbiavimo ir vystymosi platforma“ būtų įtraukta 
nustatant sąlygas, kuriomis siekiama gerinti ES išorės bendradarbiavimo, derinimo 
mechanizmų ir finansinių priemonių kokybę ir didinti jų veiksmingumą, ir skatinant ES, 
finansų įstaigų ir kitų šios srities suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą;

16. pabrėžia Jungtinių Tautų koncepcijos „Ginti, gerbti ir taisyti“ svarbą ir mano, kad šių trijų 
pagrindinių principų – valstybės pareigos saugoti, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus 
teisės, įmonių pareigos gerbti žmogaus teises ir būtinybės sudaryti veiksmingesnes sąlygas 
pasinaudoti teisės gynimo priemone – srityje turėtų būti priimtos tinkamos priemonės, 
pagal kurias būtų galima juos įgyvendinti;

17. pabrėžia, kad Europos įmonės, jų patronuojamosios įmonės ir subrangovai dėl savo įtakos 
tarptautinėje prekyboje atlieka labai svarbų vaidmenį viešinant ir skleidžiant socialinius ir 
darbo standartus pasaulyje; pripažįsta, kad skundai dėl užsienyje veikiančių ES įmonių 
dažnai naudingiau sprendžiami vietoje; teigiamai vertina EBPO nacionalinius 
informacijos centrus – valstybėse įsteigtus neteisinius mechanizmus, kurie gali 
tarpininkauti sprendžiant įvairaus pobūdžio įmonių ir žmogaus teisių ginčus; vis dėlto 
ragina įmones dėti daugiau pastangų, kad būtų parengti skundų nagrinėjimo mechanizmai 
pagal JT pagrindiniuose principuose nurodytus veiksmingumo kriterijus, ir stengtis toliau 
remtis tarptautiniu mastu pripažintais patikimais principais ir gairėmis, visų pirma
neseniai atnaujintomis EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms, dešimčia 
Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principų, Socialinės atsakomybės gairių standartu 
ISO 26000 ir Tarptautinės darbo organizacijos trišale deklaracija dėl principų, susijusių su 
daugiašalėmis įmonėmis ir socialine politika;

18. palankiai vertina Europos Komisijos ketinimą iš dalies keisti tarptautinės privatinės teisės 
nuostatas, kurios įtrauktos į reglamentą „Briuselis I“, ir ypač ketinimą įtraukti „forum 
necessitatis“ principą; pabrėžia, kad reikia pakeisti reglamentus „Briuselis I“ ir „Roma II“ 
siekiant sudaryti dar geresnes sąlygas nukentėjusiesiems dėl žmogaus teisių pažeidimų, 
kuriuos įvykdė už ES ribų veikiančios įmonės, veiksmingai naudotis teisės gynimo 
priemonėmis; ragina numatyti veiksmingas priemones, kad būtų panaikintos esamos 
kliūtys kreiptis į teismą, pvz., nepaprastai didelės bylinėjimosi išlaidos, numatant tokias 
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iniciatyvas, kaip minimalių kolektyvinių ieškinių standartų nustatymas arba atskiro 
juridinio asmens statusą turinčių įmonių problemos sprendimas;

19. ragina parengti veiksmingesnius ES technologijų įmonėms taikytinus skaidrumo ir 
atskaitomybės standartus, susijusius su technologijų, kuriomis naudojantis gali būti 
pažeidžiamos žmogaus teisės ar imamasi ES saugumo interesams prieštaraujančių 
veiksmų, eksportu;

20. palankiai vertina Komisijos siekį svarstyti įmonių socialinės atsakomybės klausimą 
vykstant plėtrai; apgailestauja, kad šis klausimas konkrečiai nesvarstomas vykdant stojimo 
derybas su šalimis kandidatėmis ir neminimas Komisijos komunikate „2012–2013 m. 
plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012) 0600);

21. palankiai vertina Komisijos siekį rengti pasaulines palaikymo kampanijas, tarptautines 
gaires ir papildomas teisėkūros priemones siekiant užtikrinti, kad ES įmonės darytų 
teigiamą poveikį užsienio šalių visuomenėms; pažymi, kad įmonių teigiamas poveikis 
užsienio šalių visuomenėms gali būti vertinamas, be kita ko, atsižvelgiant į vietos 
gyventojų galimybes naudotis ištekliais, gyventojų apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir 
visuomenių savaiminį vystymąsi;

22. ragina, siekiant užtikrinti žmogaus teisių pažeidimų prevenciją įvairiais gamybos ar rinkos 
srautų etapais, įgyvendinti principą „pažink galutinį vartotoją“.
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