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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, jog Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje reikalaujama, kad Sąjunga 
skatintų ir stiprintų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, kurios saugomos Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija (toliau – Chartija), visuotinumą ir nedalomumą, kad būtų 
užtikrintas darnus vystymasis ir jos išorės veiksmų ir kitų politikos sričių darna;

2. pažymi, kad dėl globalizacijos visuomenė tapo tarpusavyje priklausoma, kai bet koks 
produktas yra sudėtingų tarpvalstybinių tiekimo ir vertės grandinių rezultatas ir kai 
Europos įmonių priimti sprendimai daro poveikį žmonių galimybėms naudotis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis visame pasaulyje;

3. apgailestauja, kad dauguma įmonių sprendimai priimami visų pirma siekiant mažesnių 
sąnaudų ir didesnio pelno ir nepakankamai atsižvelgiant į neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms ir aplinkai jų pasaulinėse vertės grandinėse, o sunkūs žmogaus teisių pažeidimai 
dažnai padaromi pirminės gamybos lygmenyje, ypač išgaunant žaliavas ir gaminant 
produktus;

4. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio žmonių išnaudojimo ir žeminimo taikant priverstinio 
darbo, nuo kurio kenčia 25 mln. žmonių ir iš kurio 2019 m. privačioji ekonomika 
visame pasaulyje gavo 150 mlrd. dolerių pelno, sistemas; susirūpinęs pažymi, kad šiuo 
metu esama apie 152 mln. dirbančių vaikų, iš kurių 72 mln. dirba pavojingomis 
sąlygomis;

5. pažymi, kad pagrindinės socialinės, ekonominės ir darbo teisės įtvirtintos keliose 
tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse ir konvencijose, įskaitant Tarptautinį ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktą, TDO pagrindinius darbo standartus, Europos 
socialinę chartiją ir Chartiją;

6. pabrėžia, kad teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą yra 
pagrindinės žmogaus teisės, įtvirtintos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
8 straipsnyje, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalyje, EŽTK 
6 ir 13 straipsniuose ir Chartijos 47 straipsnyje; pabrėžia, kad Sąjunga, vykdydama savo 
įsipareigojimą propaguoti, saugoti ir įgyvendinti žmogaus teises visame pasaulyje, 
privalo propaguoti su verslu susijusių žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimų – 
prilygstančių nusikalstamoms veikoms trečiosiose šalyse – aukų teises pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 2011/36/ES1 ir 2012/29/ES2;

1 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR 
(OL L 101, 2011 4 15, p. 1).
2 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).
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7. pabrėžia, kad Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose 
akcentuojama valstybių pareiga savo teritorijose ir (arba) jurisdikcijose apsaugoti nuo 
trečiųjų šalių, įskaitant įmones, vykdomų žmogaus teisių pažeidimų; be to, pabrėžia, 
kad nepriklausomai nuo valstybių gebėjimo ir noro vykdyti savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje, įmonės, kad ir kur jos vykdytų veiklą, privalo paisyti žmogaus 
teisių ir spręsti neigiamo poveikio žmogaus teisėms, kuris atsiranda dėl jų vykdomos 
veiklos, problemą, be kita ko, suteikiant galimybę nukentėjusiems asmenims 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad EBPO rekomendacijose daugiašalėms įmonėms ir išsamaus 
patikrinimo rekomendacijoje dėl atsakingo verslo išsamiau aprašoma, kaip įmonės gali 
išvengti su savo veikla, tiekimo grandinėmis ir kitais verslo santykiais susijusio 
neigiamo poveikio darbuotojams, žmogaus teisėms, aplinkai, korupcijos sričiai, 
vartotojams ir įmonių valdymui ir spręsti su tokiu poveikiu susijusias problemas; mano, 
kad Sąjungos teisės aktai turėtų būti laipsniškai ir konstruktyviai grindžiami JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniais principais ir EBPO rekomendacija;

9. pažymi, kad viena po kitos parengtose Jungtinių Tautų specialiosiose ataskaitose dėl 
žmogaus teisių srities įsipareigojimų, susijusių su naudojimusi saugia, švaria, sveika ir 
tvaria aplinka, buvo pripažinta, kad yra tiesioginė sąsaja tarp visapusiško naudojimosi 
žmogaus teisėmis ir biologinės įvairovės, aiškiai parodant, kad biologinės įvairovės 
praradimas ir nykimas trukdo žmonėms naudotis teise į gyvybę, sveikatą, maistą ir 
vandenį; pažymi, kad valstybės narės yra Biologinės įvairovės konvencijos šalys;

10. pažymi, kad korupcija teismo procesuose gali turėti pražūtingą poveikį teisėtam 
teisingumo vykdymui ir teismų sistemos vientisumui ir iš esmės pažeisti pagrindinę 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teisę į tinkamą procesą ir aukos teisę į veiksmingą 
teisinę gynybą; pabrėžia, kad korupcija paprastai sukelia sistemingus žmogaus teisių 
pažeidimus verslo srityje, pavyzdžiui, užkertant kelią asmenims gauti prekes ir naudotis 
paslaugomis, kurias valstybės privalo teikti, kad įvykdytų savo žmogaus teisių srities 
įsipareigojimus, skatinant įmones neteisėtai įsigyti ar pasisavinti žemę arba suteikiant 
licencijas ar koncesijas gavybos sektoriaus įmonėms;

11. apgailestauja, kad, nepaisant Europos įmonių pastangų įgyvendinti savo atsakomybės 
politiką, kuria siekiama laikytis žmogaus teisių, ir vykdyti įvairių krypčių politiką ir 
galiojančius teisės aktus, kuriais siekiama skatinti atlikti išsamų patikrinimą įvairiose 
valstybėse narėse arba reikalauti jį atlikti, tik 37 proc. įmonių šiuo metu atlieka išsamų 
patikrinimą savo tiekimo grandinėse ir tik 16 proc. visoje vertės grandinėje; pabrėžia, 
kad dabartinė politika negali užtikrinti žmogaus teisių apsaugos ir su verslu susijusio 
piktnaudžiavimo ir pažeidimų prevencijos ir kad siekiant panaikinti šį atotrūkį būtini 
privalomi Sąjungos teisės aktai;

12. pažymi, kad bendrovės ir investuotojai reikalauja Sąjungos lygmeniu nustatyti 
privalomą išsamų patikrinimą žmogaus teisių srityje, siekiant suderinti standartus ir 
visame pasaulyje užtikrinti vienodas sąlygas, didesnį teisinį tikrumą ir verslo saugumą;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

13. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti privalomus Sąjungos teisės aktus dėl išsamaus 
patikrinimo žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos srityse, jais nustatant teisinius 
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įpareigojimus Sąjungos bendrovėms ir bendrovėms, kurių buveinė yra arba kurios 
veikia Sąjungos vidaus rinkoje, ir veiksmingus stebėsenos, vykdymo užtikrinimo ir 
teisių gynimo mechanizmus;

14. rekomenduoja išsamų patikrinimą, kaip reikalaujama Sąjungos teisės aktuose, taikyti 
bet kokiam galimam arba faktiniam neigiamam poveikiui, kurį bendrovė sukėlė arba 
galėjo sukelti, prie kurio ji prisidėjo arba su kuriuo ji galėjo būti tiesiogiai susijusi; tai 
apima, be kita ko, piktnaudžiavimą visoje vertės grandinėje, įskaitant patronuojančiąją 
įmonę, visas patronuojamąsias įmones, tiesioginius ir netiesioginius tiekėjus ir 
subrangovus ar kitus verslo partnerius;

15. rekomenduoja, kad Sąjungos teisės aktai būtų taikomi visoms įmonėms ir sektoriams, 
įskaitant valstybines įmones, bankų sektorių ir finansų įstaigas, visų pirma Europos 
investicijų bankui;

Žmogaus teisių taikymo sritis

16. pabrėžia, kad visos žmogaus teisės yra visuotinės, nedalomos, tarpusavyje susijusios ir 
neatskiriamos ir turėtų būti apsaugomos ir įgyvendinamos sąžiningai ir teisingai; 
rekomenduoja išsamaus patikrinimo prievoles taikyti visiems su verslu susijusiems 
žmogaus teisių pažeidimams;

17. rekomenduoja priimti privalomus Sąjungos išsamaus patikrinimo teisės aktus, kuriais 
būtų reikalaujama, kad bendrovės nustatytų ir spręstų su jų poveikiu susijusius 
klausimus, atsižvelgdamos į visas tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises, 
įskaitant bent tas, kurias apima Visuotinė žmogaus teisių konvencija, visos devynios 
pagrindinės tarptautinės žmogaus teisių sutartys, TDO deklaracija dėl pagrindinių 
principų ir teisių darbe ir visos pagrindinės TDO konvencijos, taip pat EŽTK ir 
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, kurių privalo laikytis 
Europos Tarybos valstybės narės, taip pat ES valstybės narės jų privalo laikytis pagal 
Sąjungos teisę ir bendras valstybių narių konstitucines tradicijas;

18. pažymi, kad Chartija taikoma visiems Sąjungos teisės aktams ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę tiek Sąjungoje, tiek trečiosiose šalyse;

19. pažymi, kad įmonių veikla daro neproporcingai didelį poveikį grupių, kurioms gresia 
pažeidžiamumas ir marginalizacija, žmogaus teisėms; todėl primygtinai reikalauja, kad 
apibrėžiant išsamaus patikrinimo, kaip įmonės laikosi žmogaus teisių, apimtį 
privalomuose Sąjungos išsamaus patikrinimo teisės aktuose būtų daroma nuoroda į 
konkrečioms grupėms skirtas priemones; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad turi būti 
įtrauktos visos teisės, kurios pagal vietos, nacionalinę ar tarptautinę teisę užtikrinamos 
labiausiai nukentėjusioms grupėms, kaip įtvirtinta Jungtinių Tautų deklaracijos dėl 
čiabuvių tautų teisių 5 straipsnyje;

20. primena, kad Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių klausimų darbo grupė pabrėžė 
diferencijuotą ir neproporcingą verslo veiklos poveikį moterims ir mergaitėms ir 
pareiškė, kad išsamus patikrinimas žmogaus teisių srityje turėtų apimti ir faktinį, ir 
galimą poveikį moterų teisėms;

21. primena, kad Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas žmogaus teisių ir aplinkos 
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klausimais pareiškė, jog, norint visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis, būtina 
užtikrinti teises į gyvybę, sveikatą, maistą, vandenį ir vystymąsi, taip pat teisę į saugią, 
švarią, sveiką ir tvarią aplinką; nurodo, kad Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja savo 
rezoliucijoje Nr. 64/292 teisę į saugų ir švarų geriamąjį vandenį ir sanitarijos paslaugas 
pripažino žmogaus teise; todėl rekomenduoja, kad tos teisės būtų įtrauktos į teisės aktus;

22. pažymi, kad Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras ir Žmogaus teisių 
taryba pareiškė, jog klimato kaita daro neigiamą poveikį visapusiškam ir veiksmingam 
naudojimuisi žmogaus teisėmis; pabrėžia, kad Jungtinėms Tautoms priklausančios 
valstybės narės, spręsdamos neigiamo klimato kaitos poveikio problemą, privalo 
laikytis žmogaus teisių; nurodo, kad Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas patvirtino, jog 
EŽTK 2 ir 8 straipsniais konvencijos šalys įpareigojamos imtis tinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pavojingai klimato kaitai; primygtinai reikalauja, kad klimato 
kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, laikantis Paryžiaus susitarime nustatytų 
tikslų dėl temperatūros lygio, būtų įmonėms teisės aktuose nustatytų prievolių išsamiai 
patikrinti, kaip laikomasi žmogaus teisių ir saugoma aplinka, dalis;

23. pažymi, kad kai kurios bendrovės neteisėtai naudoja gamtos išteklius, o tai yra ne tik 
didelė tvarumo ir aplinkosaugos problema, bet ir daro didelį neigiamą poveikį vietos 
bendruomenių socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms, pilietinėms ir politinėms 
teisėms; priduria, kad tokia verslo praktika pažeidžia pagrindinę tautų apsisprendimo 
teisę ir nuolatinio suverenumo, prieigos prie savo gamtos išteklių ir jų kontrolės 
principą, įtvirtintą JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1803 (XVII); 
rekomenduoja, jog teisės aktuose būtų reikalaujama, kad valstybės narės reguliuotų 
įmonių veiklą, laikydamosi savo įsipareigojimo laikytis Jungtinių Tautų Chartijoje 
įtvirtintų principų, įskaitant pagrindinius tautų lygybės, nediskriminavimo ir 
apsisprendimo principus;

24. pažymi, kad sisteminė korupcija pažeidžia skaidrumo, atskaitomybės ir 
nediskriminavimo principus ir turi rimtų pasekmių veiksmingam naudojimuisi žmogaus 
teisėmis; primena, kad EBPO konvencija dėl kovos su papirkinėjimu ir Jungtinių Tautų 
konvencija prieš korupciją įpareigoja valstybes nares įgyvendinti veiksmingą korupcijos 
prevencijos praktiką; pabrėžia, kad Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją 
nuostatos turėtų būti įtrauktos į teisės aktais nustatytas išsamaus patikrinimo prievoles;

25. pažymi, kad kai kurios įmonės, dėl jų pačių ar jų verslo partnerių veiklos nuo konfliktų 
nukentėjusiose vietovėse arba dėl jų verslo santykių su valstybiniais ar nevalstybiniais 
subjektais, dalyvaujančiais konfliktuose visame pasaulyje, kaltinamos pelnymusi iš karo 
nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui arba net bendrininkavimu juos vykdant; 
siekiant išvengti didelės sunkių žmogaus teisių pažeidimų ir sunkių tarptautinės teisės 
pažeidimų rizikos, rekomenduoja pagal Sąjungos teisės aktus išplėsti išsamaus 
patikrinimo taikymo sritį, į ją įtraukiant tarptautinės baudžiamosios teisės ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimus, su kuriais gali būti susijusios įmonės;

Svarbiausios rekomendacijos

Išsamaus patikrinimo procesas ir prievolės

26. rekomenduoja, kad reikalavimai dėl įmonėms privalomo išsamaus patikrinimo žmogaus 
teisių ir aplinkos apsaugos srityse būtų grindžiami įmonių atsakomybės principu, kad 
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būtų laikomasi žmogaus teisių, kaip nustatyta JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose; įmonės turėtų vengti pažeisti žmogaus teises ir šalinti 
neigiamą poveikį žmogaus teisėms, su kuriuo jos yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios, 
taigi praktiškai jos turėtų taikyti integruotą žmogaus teisių politiką, išsamaus 
patikrinimo procesą žmogaus teisių srityje ir tinkamas bei pakankamas priemones, 
kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis su verslu susijusių žmogaus teisių pažeidimų atveju, be kita ko, įmonių 
lygmeniu, ir kitus skundų nagrinėjimo mechanizmus;

27. mano, jog įmonės privalo užtikrinti, kad jų veikla nekenktų žmogaus ir aplinkos teisių 
apsaugai ir nedarytų jai žalos; primygtinai reikalauja, kad jos neskatintų politikos ir 
veiklos, dėl kurių gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės, jose nedalyvautų, jokiu būdu 
prie jų neprisidėtų ir jų neremtų; pabrėžia, kad įmonės pagal savo galimybes turi 
padaryti viską, kas įmanoma, kad užkirstų kelią neigiamam poveikiui ir jį sušvelnintų;

28. pabrėžia, kad poveikis tam tikrų teisių turėtojų ir pažeidžiamų grupių žmogaus teisėms 
gali būti specifinis dėl tarpusavyje susijusių veiksnių, tokių kaip lytis, etninė kilmė, 
socialinis ir užimtumo statusas, migrantų ar pabėgėlių statusas, konfliktų ar smurto 
pavojus ar kiti veiksniai; tai turi atsispindėti išsamaus patikrinimo procesuose, įskaitant 
poveikio žmogaus teisėms vertinimo etapą ir teisių gynimo procedūras;

29. pažymi, kad su verslu susijusio neigiamo poveikio žmogaus teisėms rizika ne visada 
priklauso nuo įmonės dydžio; primygtinai tvirtina, kad išsamaus patikrinimo prievolių 
taikymo sritis turi būti nustatoma remiantis neigiamo poveikio rizika ir atsižvelgiant į 
konkrečią šalį ir veiklos sektorių; primena, kad pagal Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinius principus vertinant verslo poveikio žmogaus teisėms rimtumą reikėtų 
atsižvelgti į tris veiksnius: poveikio mastą, jo apimtį ir tai, ar poveikis nepataisomas;

Skaidrumas, ataskaitų teikimas, stebėsena ir vertinimas pagal žmogaus teisių lyginamuosius 
standartus

30. pažymi, kad žmogaus teisių rizika yra susijusi su konkrečiomis aplinkybėmis ir kad, 
siekiant tiksliai įvertinti žmogaus teisėms kylantį pavojų, užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui, jį sušvelninti ir ištaisyti, įmonės į savo analizę turėtų įtraukti ne tik 
darbuotojų, teisių turėtojų, nukentėjusių bendruomenių ir darbuotojų atstovų 
informaciją, bet ir iš patikimų nepriklausomų ekspertų šaltinių gautą informaciją, kurios 
skaidrumas yra itin svarbus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos, NVO, žmogaus teisių priežiūros įstaigos, pvz., Jungtinės Tautos, 
TDO ir Europos Taryba, ESBO priežiūros mechanizmai ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūra, atlieka pagrindinį vaidmenį, teikdamos atitinkamą 
informaciją ir ataskaitas;

31. pažymi, kad siekiant įvertinti pavojų žmogaus teisėms labai svarbu vykdyti 
nepriklausomą poveikio žmogaus teisėms ir darbo sąlygų tiekimo grandinėse stebėseną, 
visų pirma stebėseną, kurios dėmesio centre būtų darbuotojai ir paveiktos 
bendruomenės ir kurioje visapusiškai dalyvautų atitinkami suinteresuotieji subjektai;

32. pažymi, kad atliekant išsamų patikrinimą taip pat būtina įvertinti procesų ir priimtų 
priemonių veiksmingumą ir pranešti rezultatus, be kita ko, periodiškai rengti viešas 
vertinimo ataskaitas;
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33. pabrėžia, kad skaidrumas turi būti pagrindinis ir svarbiausias stebėsenos ir vertinimo 
proceso principas ir kad išorės subjektų dalyvavimas, priežiūra ir tikrinimas yra 
pagrindiniai patikimo ir prasmingo įmonių išsamaus patikrinimo žmogaus teisių srityje 
ir jo vertinimo elementai; todėl ragina Sąjungos teisės aktuose dėl išsamaus patikrinimo 
nustatyti reikalavimą skelbti įmonių, kurioms jie taikomi, sąrašus, išsamaus patikrinimo 
ataskaitas skelbti internetinėse viešosiose saugyklose ir nustatyti įmones, kurios laikosi 
arba nesilaiko išsamaus patikrinimo prievolių;

34. mano, kad neturėtų būti palikta įmonėms spręsti dėl skaidrumo, jis turėtų būti paremtas 
tų, kurie patiria komercinės veiklos poveikį, įskaitant darbuotojus, bendruomenes ir 
vartotojus, teise žinoti; siūlo suteikti suinteresuotiesiems subjektams teisę išsamiai ir 
laiku susipažinti su tokia sąžiningai pateikta informacija; mano, kad užtikrinant teisės 
būti informuotam laikymąsi bus sudaromos sąlygos aiškiai nustatyti pareigas ir jas 
einančius asmenis, taip pat teises ir teisių turėtojus;

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais ir teisių turėtojais

35. pažymi, kad teisių turėtojams, kurie labiausiai nukentėjo nuo su verslu susijusių 
žmogaus teisių pažeidimų, dažnai trūksta tinkamos prieigos prie informacijos apie savo 
teises ir apie tai, kaip jos įgyvendinamos pagal vidaus teisės sistemas, taip pat jiems 
sunku susisiekti su valstybinėmis įstaigomis, atsakingomis už jų teisių apsaugą ir 
laikymąsi; rekomenduoja, kad teisės aktais įmonės visais išsamaus patikrinimo proceso 
etapais, pradedant rengimu ir baigiant stebėsena ir vertinimu, būtų skatinamos laiku ir 
tinkamai bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems daromas ar 
gali būti daromas poveikis, taip pat su jų atstovais arba su abiem, įskaitant darbuotojų 
atstovus;

36. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia asociacijų laisvės ir teisės į kolektyvines derybas, taip pat 
laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto čiabuvių bendruomenių sutikimo svarbą;

Informatorių, žmogaus teisių gynėjų ir aplinkos gynėjų apsauga

37. siūlo įmonėms sukurti veiksmingus įspėjimo mechanizmus; naudodamasi šiais 
mechanizmais bet kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant profesines sąjungas, vartotojus, 
žurnalistus, pilietinės visuomenės organizacijas, advokatus, žmogaus teisių ir aplinkos 
gynėjus arba visuomenės narius, turėtų turėti galimybę įspėti įmonę apie daromą 
neigiamą poveikį ir žmogaus teisių pažeidimus;

38. pabrėžia, kad informacijos atskleidimo ir skundų procedūromis turi būti užtikrinta 
informatorių anonimiškumo, saugumo, fizinio ir teisinio neliečiamumo apsauga pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/19373;

39. apgailestauja, kad užregistruojama vis daugiau išpuolių prieš žmogaus teisių ir aplinkos 
gynėjus ir kad vien 2019 m. įvykdyti 572 išpuoliai; pabrėžia, kad Jungtinių Tautų 
deklaracijos dėl žmogaus teisių gynėjų 12 straipsnyje nustatyta valstybių pareiga 
užtikrinti kiekvieno asmens apsaugą nuo smurto, grasinimų, keršto, diskriminacijos ar 
bet kokių kitų savavališkų veiksmų, susijusių su jo teisėta teise propaguoti žmogaus 

3 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
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teises;

40. rekomenduoja teisės aktuose nustatyti apsaugos mechanizmą, atitinkantį 
Direktyvą (ES) 2019/1937 ir Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų, 
siekiant apsaugoti suinteresuotuosius subjektus nuo ieškinių, bandymų užgniaužti jų 
reikalavimus, bauginimų ir kitokio atgrasymo nuo teisingumo siekimo;

Teisė į lygias galimybes kreiptis į teismą ir į veiksmingą teisinę gynybą

41. pažymi, kad teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra tarptautiniu mastu pripažinta 
žmogaus teisė, įtvirtinta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnyje ir 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalyje, ji taip pat yra 
Sąjungos pagrindinė teisė (Chartijos 47 straipsnis);

42. pabrėžia, kad, kaip primenama JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose, 
valstybės privalo teisminėmis, administracinėmis, teisėkūros ar kitomis tinkamomis 
priemonėmis užtikrinti, kad asmenys, nukentėję nuo su verslu susijusių žmogaus teisių 
pažeidimų, galėtų pasinaudoti veiksminga teisių gynimo priemone; rekomenduoja, kad 
teisės aktuose ši prievolė būtų konkrečiai nurodyta pagal Jungtinių Tautų pagrindinius 
principus ir Gaires dėl teisių į teisių gynimo priemones ir į žalos atlyginimą asmenims, 
nukentėjusiems nuo didelių tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimų ir sunkių 
tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų;

43. pabrėžia, kad, laikydamosi įmonių atsakomybės paisyti žmogaus teisių ir vykdydamos 
pagal ją privalomą išsamų patikrinimą, įmonės turi nustatyti procesus, kuriuos taikant 
būtų galima ištaisyti neigiamą poveikį žmogaus teisėms, kurį jos daro arba prie kurio 
prisideda; todėl veiklos lygmens skundų nagrinėjimo mechanizmai turėtų būti teisėti, 
prieinami, nuspėjami, teisingi, skaidrūs, suderinami su teisėmis, pagrįsti dalyvavimu ir 
dialogu ir būti nuolatinio mokymosi šaltiniu, kaip nustatyta Jungtinių Tautų 31-ajame 
pagrindiniame principe; pabrėžia, kad tokie mechanizmai niekada neturėtų būti 
naudojami siekiant sukliudyti naudotis teise kreiptis į teismą naudojantis valstybiniais – 
teisminiais ir neteisminiais – skundų nagrinėjimo mechanizmais;

44. primygtinai tvirtina, kad galimybė susipažinti su įrodymais ir laiko apribojimai gali būti 
didelės praktinės ir procedūrinės kliūtys žmogaus teisių pažeidimų trečiosiose šalyse 
aukoms, nes šios kliūtys užkerta kelią pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis; pabrėžia, kad prievolė įrodyti turėtų būti perkelta nuo nukentėjusiųjų 
įmonei ir kad teisės aktais turi būti reikalaujama, kad įmonės atskleistų visą būtiną 
informaciją siekiant, kad suinteresuotosios šalys galėtų dalyvauti teismo procese, o 
nukentėjusieji galėtų pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis;

45. pabrėžia, jog svarbu, kad pažeidžiamoje padėtyje esantys asmenys galėtų veiksmingai 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, kaip įtvirtinta Neįgaliųjų teisių konvencijos 
13 straipsnyje; primena, kad pagal Chartijos 47 straipsnį reikalaujama, kad valstybės 
narės teiktų teisinę pagalbą tiems, kurie neturi pakankamai išteklių, jei tokia pagalba 
būtina siekiant užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą;

46. rekomenduoja teisės aktuose nustatyti gaires dėl veiksmingo, sąžiningo ir teisingo 
skundų teikimo mechanizmo elementų, siekiant apibrėžti tinkamas žalos prevencijos 
priemones, įskaitant tinkamų galimybių pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis 
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suteikimą;

Vykdymo užtikrinimas, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė

47. ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad nacionalinės ir Sąjungos įstaigos, 
turinčios atitinkamas pareigas ir įgaliojimus, tinkamai stebėtų Sąjungos išsamaus 
patikrinimo teisės aktus ir užtikrintų jų vykdymą; tokios įstaigos turėtų būti 
kompetentingos tirti pažeidimus, inicijuoti vykdymo užtikrinimo veiksmus ir padėti 
aukoms, pavyzdžiui, teikdamos teisines konsultacijas, techninę paramą ir 
atstovaudamos joms;

48. rekomenduoja, kad Sąjungos teisės aktais dėl išsamaus patikrinimo būtų reikalaujama, 
kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas ir 
sankcijas už tai, kad įmonės nesilaiko išsamaus patikrinimo prievolių, be kita ko, 
susijusių su melagingų ar klaidinančių pareiškimų pateikimu;

49. pabrėžia, kad baudžiamoji teisė ir baudžiamoji teisena yra būtinos žmogaus teisių 
apsaugos nuo sunkių žmogaus teisių pažeidimų priemonės;

50. pažymi, kad Sąjunga priėmė teisės aktus dėl įmonių baudžiamosios atsakomybės, 
susijusios su žmogaus teisėmis, ir kad vergovė ir priverstinis darbas yra 
kriminalizuojami pagal Sąjungos teisės aktus, ypač pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/52/EB4, kurios 9 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos 
kriminalizuoti itin sunkias išnaudojimo darbe formas;

51. rekomenduoja į teisės aktus įtraukti nuostatas dėl įmonių, direktorių ir vadovybės, kurie 
pripažįstami įvykdę sunkius žmogaus teisių pažeidimus, baudžiamosios atsakomybės.

4 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, 
p. 24).


