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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju:

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

1. konstatē, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu Savienībai ir jāveicina 
un jānostiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību universālums un nedalāmība, kuras 
aizsargā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK) un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (“Harta”), lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un 
tās ārējās darbības un citu politikas jomu saskanību;

2. konstatē, ka globalizācija ir sabiedrības padarījusi savstarpēji atkarīgas, ņemot vērā, ka 
jebkurš produkts tajās tiek izgatavots sarežģītās transnacionālās piegādes un vērtības 
ķēdēs un Eiropas uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē cilvēku spēju visā pasaulē 
izmantot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

3. pauž nožēlu par to, ka daudzi uzņēmumi, pieņemot lēmumus, galvenokārt vadās no 
zemāku izmaksu un lielākas peļņas apsvērumiem un nepietiekami ņem vērā negatīvo 
ietekmi, kāda uz cilvēktiesībām un vidi ir to globālo vērtības ķēžu zemākiem posmiem, 
kaut arī smagi cilvēktiesību pārkāpumi bieži tiek izdarīti primārās ražošanas līmenī, jo 
īpaši, iegādājoties izejvielas un izgatavojot produktus;

4. ir ļoti nobažījies par ekspluatāciju un pazemojumiem, no kuriem cilvēki nemitīgi cieš 
tādas piespiedu darba sistēmas dēļ, kas skar 25 miljonus cilvēku un no kuras privātais 
sektors 2019. gadā visā pasaulē guva peļņu 150 miljardu dolāru apmērā; ar bažām 
konstatē, ka pašlaik bērnu darbā ir nodarbināti aptuveni 152 miljoni bērnu, no kuriem 
72 miljoni strādā kaitīgos apstākļos;

5. konstatē, ka darba, sociālās un ekonomiskās pamattiesības ir nostiprinātas vairākos 
starptautiskos cilvēktiesību līgumos un konvencijās, tostarp Starptautiskajā paktā par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), SDO darba 
pamatstandartos, Eiropas Sociālajā hartā, kā arī Hartā;

6. uzsver, ka tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir cilvēka 
pamattiesības, kas ir nostiprinātas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (VCD) 8. pantā, 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 2. panta 
3. punktā, kā arī ECTK 6. un 13. pantā un Hartas 47. pantā; uzsver, ka Savienībai, pildot 
savu apņemšanos veicināt, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības visā pasaulē, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/36/ES1 un Direktīvu 2012/29/ES2 ir 
jāsekmē to personu tiesības, kas ir cietušas ar uzņēmējdarbību saistītos cilvēktiesību 
pārkāpumos vai no trešās valstīs izdarītiem krimināli sodāmiem nodarījumiem;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI 
(OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.).



PE655.782v02-00 4/10 PA\1213625LV.docx

LV

7. uzsver, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām (UNGP) ir īpaši akcentēts valstu pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kurus trešās personas, tostarp uzņēmumi, ir izdarījuši to teritorijā, 
jurisdikcijās vai abās; papildus tam uzsver, ka neatkarīgi no valstu spējas un gatavības 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā, uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, lai kur tie arī nedarbotos, un novērst tādas darbības negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ar kuru minētie uzņēmumi ir saistīti, tostarp, radot iespējas nodrošināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajiem;

8. norāda, ka ESAO pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem un pienācīgas 
rūpības pamatnostādnēs atbildīgai uzņēmējdarbībai ir sīkāk aprakstīts, kā uzņēmumi var 
nepieļaut negatīvu ietekmi, kas ir saistīta ar darba ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, 
korupciju, patērētājiem un korporatīvo pārvaldību un kas var būt saistīta ar to darbību, 
piegādes ķēdēm un citām uzņēmējdarbības attiecībām, un kā minēto ietekmi novērst; 
uzskata, ka Savienības tiesību akti ir pakāpeniski un konstruktīvi jāizstrādā, balstoties 
uz UNGP un ESAO norādījumiem;

9. konstatē, ka vairākos secīgos Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašajos ziņojumos par 
cilvēktiesību saistībām un jo īpaši attiecībā uz drošas, tīras, veselīgas un ilgtspējīgas 
vides izmantošanu ir atzīta tiešā saikne starp cilvēktiesību pilnīgu izmantošanu un 
bioloģisko daudzveidību, skaidri norādot, ka bioloģiskās daudzveidības zudums un 
degradācija apdraudēja tiesību uz dzīvību, veselību, pārtiku un ūdeni īstenošanu; 
konstatē, ka dalībvalstis ir arī Konvenciju par bioloģisko daudzveidību parakstījušās 
valstis;

10. norāda, ka korupcija tiesvedībā var postoši ietekmēt likumīgu tiesvedību un tiesu 
godīgumu un pašos pamatos pārkāpt pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz lietu 
izskatīšanu taisnīgā tiesā un cietušā tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību; uzsver, ka 
korupcijas rezultātā uzņēmējdarbībā parasti tiek izdarīti sistemātiski cilvēktiesību 
pārkāpumi, piemēram, personām tiek liegta piekļuve precēm un pakalpojumiem, kas 
valstīm ir jānodrošina, lai tās pildītu savas cilvēktiesību jomā uzņemtās saistības, kā arī 
uzņēmumi tiek mudināti nelikumīgi iegūt vai piesavināties zemi vai kalnrūpniecības 
uzņēmumiem tiek piešķirtas licences vai koncesijas;

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz Eiropas uzņēmumu mēģinājumiem īstenot savas 
korporatīvās atbildības politikas virzienus nolūkā ievērot cilvēktiesības, un par spīti 
dažādiem spēkā esošiem politikas virzieniem un tiesību aktiem, ar kuriem ir paredzēts 
veicināt vai pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās dalībvalstīs, tikai 37 % uzņēmumu 
pašlaik pienācīgu rūpību īsteno savās piegādes ķēdēs un tikai 16 % aptver visu vērtības 
ķēdi; uzsver, ka, realizējot pašreizējos politikas virzienus, cilvēktiesību aizsardzību un 
ar uzņēmējdarbību saistītu ļaunprātību un pārkāpumu novēršanu panākt nevar un ka ir 
vajadzīgi saistoši Savienības tiesību akti, ar kuriem šos trūkumus var novērst;

12. konstatē, ka uzņēmumi un ieguldītāji patlaban prasa obligāti veikt pienācīgu rūpību 
attiecībā uz cilvēktiesībām Savienības līmenī, lai saskaņotu standartus un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā pasaulē un lielāku juridisko un 
uzņēmējdarbības noteiktību;

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā ietvert šādus ieteikumus:
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13. stingri mudina Komisiju ierosināt Savienības obligātos cilvēktiesību un vides pienācīgas 
rūpības ievērošanas tiesību aktus, ar kuriem juridiskas saistības tiktu noteiktas 
Savienības uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir vai kuri darbojas 
Savienības iekšējā tirgū, un izveidoti efektīvi uzraudzības, izpildes nodrošināšanas un 
tiesiskās aizsardzības mehānismi;

14. iesaka Savienības tiesību aktos prasīto pienācīgo rūpību attiecināt uz visu iespējamo vai 
faktisko negatīvo ietekmi, ko uzņēmums ir radījis vai varētu būt radījis, kuru tas var būt 
veicinājis vai ar ko tas var būt tieši saistīts; piemetina, ka tas nozīmē, ka pienācīgas 
rūpības pienākums ir jāīsteno attiecībā uz visā vērtības ķēdē izdarītiem pārkāpumiem, 
tostarp uz mātesuzņēmumu, visiem meitasuzņēmumiem, tiešajiem un netiešajiem 
piegādātājiem un apakšuzņēmumiem vai citiem uzņēmējdarbības partneriem, taču 
minētais pienākums ar minētajiem pārkāpumiem neaprobežojas;

15. rekomendē, lai Savienības tiesību akti attiektos uz visiem uzņēmumiem un visām 
nozarēm, tostarp valsts uzņēmumiem, banku nozari un finanšu iestādēm, jo īpaši 
Eiropas Investīciju banku;

Cilvēktiesību tvērums

16. uzsver, ka visas cilvēktiesības ir universālas, nedalāmas, savstarpēji atkarīgas un 
savstarpēji saistītas un ka tās ir jāveicina un jāīsteno taisnīgi un nediskriminējoši; iesaka 
pienācīgas rūpības pienākumus attiecināt uz visiem ar uzņēmējdarbību saistītiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

17. iesaka pieņemt Savienības obligātos pienācīgas rūpības tiesību aktus, lai pieprasītu 
uzņēmumiem apzināt un novērst to ietekmi attiecībā uz visām starptautiski atzītajām 
cilvēktiesībām, tostarp vismaz tām, kuras satur VCD, deviņi galvenie starptautiskie 
cilvēktiesību līgumi, SDO Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā un visas 
SDO pamatkonvencijas, kā arī ECTK un ICESCR, kuri ir saistoši Eiropas Padomes 
dalībvalstīm un ir jāievēro arī dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām;

18. konstatē, ka Harta attiecas uz visiem Savienības tiesību aktiem un valstu iestādēm, ja tās 
īsteno Savienības tiesības gan Savienībā, gan trešās valstīs;

19. konstatē, ka neaizsargātības un atstumtības riskam pakļauto grupu cilvēktiesības 
uzņēmumu darbība ietekmē nesamērīgi; tādēļ uzstāj, ka, nosakot uzņēmumu pienācīgas 
rūpības cilvēktiesību jomā tvērumu, Savienības obligātajos pienācīgas rūpības tiesību 
aktos ir jānosauc konkrētām grupām paredzēti instrumenti; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
jāaptver visas tiesības, kas saskaņā ar vietējiem, valsts vai starptautiskajiem tiesību 
aktiem ir garantētas vissmagāk cietušajām grupām, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Deklarācijas par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 5. pantā;

20. atgādina, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību darba 
grupa uzsvēra uzņēmējdarbības dažādo un nesamērīgo ietekmi uz sievietēm un 
meitenēm un izteicās, ka pienācīgai rūpībai cilvēktiesību jomā ir jāaptver gan faktiskā, 
gan iespējamā ietekme uz sieviešu tiesībām;

21. atgādina, ka ANO īpašais referents cilvēktiesību un vides jautājumos paziņoja, ka 
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tiesības uz dzīvību, veselību, pārtiku, ūdeni un attīstību, kā arī tiesības uz drošu, tīru, 
veselīgu un ilgtspējīgu vidi ir nepieciešamas, lai cilvēktiesības izmantotu pilnībā; 
norāda, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja savā rezolūcijā 
Nr. 64/292 tiesības uz nekaitīgu un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju ir atzinusi par 
cilvēktiesībām; tādēļ iesaka šīs tiesības iekļaut tiesību aktos;

22. konstatē, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais cilvēktiesību komisārs un 
Cilvēktiesību padome ir paziņojuši, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē cilvēktiesību 
pilnīgu un efektīvu īstenošanu; uzsver, ka, Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm 
vēršoties pret klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, ir pienākums ievērot cilvēktiesības; 
norāda, ka Nīderlandes Augstākā tiesa ir apstiprinājusi, ka ECTK 2. un 8. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pozitīvs pienākums veikt atbilstošus pasākumus, ar kuriem 
novērš bīstamās klimata pārmaiņas; uzstāj, ka klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās tām saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem attiecībā uz temperatūru ir jābūt 
daļai no tiesību aktos cilvēktiesību un vides jomā noteiktajiem uzņēmumu pienācīgas 
rūpības ievērošanas pienākumiem;

23. konstatē, ka dažas korporācijas nelikumīgi izmanto dabas resursus, kas ir uzskatāms ne 
tikai par ievērojamu ilgtspējas un vides problēmu, bet arī rada nopietnu negatīvu 
ietekmi uz vietējo kopienu sociālajām, ekonomiskajām, kultūras, pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām; šāda uzņēmējdarbības prakse ir pretrunā tautu pamattiesībām uz 
pašnoteikšanos un pastāvīgas suverenitātes, piekļuves saviem dabas resursiem un to 
kontroles principam, kas ir noteikts ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijā 
Nr. 1803 (XVII); iesaka tiesību aktos noteikt dalībvalstīm prasību reglamentēt 
uzņēmumu darbību saskaņā ar to apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtos nostiprinātos principus, tostarp tautu vienlīdzības, nediskriminācijas un 
pašnoteikšanās pamatprincipus;

24. konstatē, ka sistēmiska korupcija pārkāpj pārredzamības, pārskatatbildības un 
nediskriminācijas principus, nopietni ietekmējot cilvēktiesību īstenošanu praksē; 
atgādina, ka ESAO Konvencija par kukuļošanas apkarošanu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencija uzliek dalībvalstīm par pienākumu īstenot 
efektīvu praksi, ar kuru var novērst korupciju; uzsver, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas normām ir jābūt daļai no tiesību aktos 
paredzētajiem pienācīgas rūpības pienākumiem;

25. konstatē, ka daži uzņēmumi tiek apsūdzēti par to, ka tie gūst labumu no kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci vai pat ir līdzzinātāji tajos, jo tie paši vai to 
darījumu partneri darbojas konfliktu skartajās teritorijās vai tiem ir darījumu attiecības 
ar valsts vai nevalstiskiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti visā pasaulē notiekošos 
konfliktos; lai novērstu smagu cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu starptautisko 
tiesību pārkāpumu ievērojamu risku, iesaka Savienības tiesību aktos paredzēto 
pienācīgas rūpības pienākumu attiecināt arī uz starptautisko krimināltiesību un 
starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kuros var būt iesaistīti uzņēmumi;

Pamatieteikumi

Pienācīgas rūpības process un pienākumi

26. iesaka, lai uzņēmumu obligāto cilvēktiesību un vides normu ievērošanas pienācīgas 
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rūpības prasību pamatā būtu korporatīvās atbildības princips, saskaņā ar kuru ir jāievēro 
cilvēktiesības, kā tas ir formulēts UNGP; uzņēmumi cilvēktiesību pārkāpumus pieļaut 
nedrīkst, un tiem ir jānovērš tāda nelabvēlīga ietekme uz cilvēktiesībām, ar kuru tie ir 
tieši vai netieši saistīti, kas nozīmē, ka tiem praksē ir jāievieš integrēta cilvēktiesību 
politika, cilvēktiesību pienācīgas rūpības process un atbilstīgi un pienācīgi pasākumi, ar 
kuriem atvieglo piekļuvi efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ar uzņēmējdarbību 
saistītu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, tostarp uzņēmumu līmenī, un citi sūdzību 
izskatīšanas mehānismi;

27. uzskata, ka uzņēmumiem ir pienākums nodrošināt, lai to darbība netraucētu 
cilvēktiesību un vides tiesību aizsardzībai vai tai nekaitētu; uzstāj, ka tie nedrīkst nedz 
veicināt vai jebkādā veidā atbalstīt politikas virzienus un darbības, kas var izraisīt 
cilvēktiesību pārkāpumus, nedz tajos piedalīties vai tiem piekrist; uzsver, ka 
uzņēmumiem savu iespēju robežās ir jādara viss iespējamais, lai novērstu un mazinātu 
nelabvēlīgās ietekmes sekas;

28. uzsver, ka ietekme uz atsevišķu tiesību subjektu un neaizsargāto grupu cilvēktiesībām 
var būt īpaša tādu pārnozaru faktoru dēļ kā dzimums, etniskā piederība, sociālais un 
profesionālais statuss, migrantu vai bēgļu statuss, konflikta vai vardarbības ietekme vai 
citi faktori; šis arguments ir jāatspoguļo pienācīgas rūpības procesos, tostarp 
cilvēktiesību ietekmes novērtējuma posmā un tiesiskās aizsardzības procedūrās;

29. konstatē, ka ar uzņēmējdarbību saistītas negatīvas ietekmes uz cilvēktiesībām risks ne 
vienmēr ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma; uzstāj, ka pienācīgas rūpības pienākumu 
tvēruma pamatā ir jābūt negatīvas ietekmes riskam, un tajā ir jāņem vērā konkrētās 
valsts un darbības nozares īpatnības; atgādina, ka saskaņā ar UNGP, novērtējot 
uzņēmējdarbības ietekmes uz cilvēktiesībām nopietnību, ir jāievēro trīs faktori: 
ietekmes mērogs, ietekmes apmērs un ietekmes neatgriezeniskums;

Pārredzamība, ziņošana, uzraudzība un izvērtēšana, izmantojot cilvēktiesību kritērijus

30. konstatē, ka cilvēktiesību riska faktori ir atkarīgi no konkrētā konteksta un ka, lai precīzi 
novērtētu cilvēktiesību riska faktorus, nepieļautu, mazinātu un labotu negatīvu ietekmi, 
uzņēmumiem savā analīzē papildus informācijai, ko sniedz darbinieki, tiesību subjekti, 
skartās kopienas un darba ņēmēju pārstāvji, ir jāiekļauj, piemēram, no uzticamiem 
neatkarīgu ekspertu avotiem iegūtā informācija, attiecībā uz kuru būtiska nozīme ir 
pārredzamībai; šajā sakarībā uzsver, ka būtiska nozīme ir valstu cilvēktiesību iestādēm, 
NVO, cilvēktiesību uzraudzības iestādēm, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijai, 
SDO un Eiropas Padomei, EDSO uzraudzības mehānismiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūrai, kas ir uzskatāmi par nozīmīgiem informācijas un ziņojumu 
avotiem;

31. konstatē —, lai novērtētu cilvēktiesību riska faktorus, būtiska nozīme ir neatkarīgai 
ietekmes uz cilvēktiesībām un darba apstākļu uzraudzībai piegādes ķēdēs, jo īpaši, 
īstenojot uzraudzību, kurā galvenā vērība būtu pievērsta darba ņēmējiem un cietušajām 
kopienām un kurā būtu iesaistītas attiecīgās ieinteresētās personas;

32. konstatē, ka pienācīga rūpības nodrošināšanā ir jānovērtē arī veikto procesu un darbību 
efektivitāte un jāpaziņo rezultāti, piemēram, periodiski sagatavojot publiskus 
izvērtējuma ziņojumus;
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33. uzsver, ka uzraudzības un novērtēšanas procesa pamatā ir jābūt pārredzamībai un ka tai 
ir jābūt to pamatprincipam un ka ārējā līdzdalība, pārraudzība un pārbaude ir uzskatāma 
par tādas pienācīgas rūpības būtiskiem elementiem, kurai ir jābūt noturīgai un nozīmīgai 
attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un pienācīgas rūpības izvērtēšanu; tādēļ aicina 
Savienības pienācīgas rūpības tiesību aktos paredzēt prasību publicēt to uzņēmumu 
sarakstus, uz kuriem attiecas to tvērums, publicēt pienācīgas rūpības ziņojumus, 
izmantojot tiešsaistes publiskus reģistrus, un identificēt uzņēmumus, kuri ievēro vai nav 
ievērojuši pienācīgas rūpības pienākumus;

34. uzskata, ka pārredzamības nodrošināšanu nedrīkst uzticēt uzņēmumiem vieniem 
pašiem, bet gan tā ir jābalsta uz to personu tiesībām būt informētiem, kuri no attiecīgās 
komercdarbības ir cietuši, tostarp darba ņēmējiem, kopienām un patērētājiem; ierosina, 
lai ieinteresētajām personām būtu tiesības uzzināt šādu informāciju savlaicīgi, 
visaptveroši un godīgi; uzskata, ka, nodrošinot tiesību uz informāciju ievērošanu, var 
skaidri noteikt pienākumus un pienākumu subjektus, kā arī tiesības un tiesību subjektus;

Dialogs ar ieinteresētajām personām un tiesību subjektiem

35. konstatē, ka tiesību subjektiem, kuri galvenokārt ir cietuši no uzņēmējdarbības sakarā 
izdarītiem cilvēktiesību pārkāpumiem, biežu nav pienācīgas piekļuves informācijai par 
to tiesībām un par to, kā minētās tiesības tiek īstenotas valsts tiesību sistēmās, un tiem ir 
grūtības piekļūt publiskām struktūrām, kuru uzdevums ir to tiesību ievērošanas 
panākšana un aizsardzība; iesaka tiesību aktos mudināt uzņēmumus savlaicīgi un 
pienācīgi visos pienācīgas rūpības procesa posmos — no īstenošanas sākuma līdz 
izvērtēšanai, starpposmā veicot uzraudzību, sadarboties ar visām faktiski un potenciāli 
cietušajiem rīcībspēkiem, viņu pārstāvjiem vai abiem, tostarp darba ņēmēju pārstāvjiem;

36. šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir biedrošanās brīvība un tiesības uz koplīguma 
slēgšanu, kā arī pirmiedzīvotāju kopienu iepriekšēja brīva un apzināta piekrišana;

Trauksmes cēlēju, cilvēktiesību un vides aizstāvju aizsardzība

37. ierosina uzņēmumiem izveidot efektīvus brīdināšanas mehānismus; uzsver, ka, 
izmantojot šādus mehānismus, visām ieinteresētajām personām, piemēram, 
arodbiedrībām, patērētājiem, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
advokātiem, cilvēktiesību un vides aizstāvjiem vai sabiedrības locekļiem, ir jābūt 
iespējai brīdināt uzņēmumu par negatīvu ietekmi un cilvēktiesību pārkāpumiem;

38. uzsver, ka, īstenojot informācijas izpaušanas un sūdzību iesniegšanas procedūras, ir 
jānodrošina trauksmes cēlēju anonimitātes, drošības, fiziskās un juridiskās integritātes 
aizsardzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/19373;

39. pauž nožēlu par to, ka arvien vairāk tiek reģistrēti uzbrukumi cilvēktiesību un vides 
aizstāvjiem un ka 2019. gadā vien ir notikuši 572 uzbrukumi; uzsver, ka ANO 
Deklarācijas par cilvēktiesību aizstāvjiem 12. pantā valstīm ir noteikts pienākums 
nodrošināt ikvienas personas aizsardzību pret vardarbību, draudiem, atriebību, 
diskrimināciju vai jebkādu citu patvaļīgu rīcību, kuras izraisa viņa likumīgās tiesības 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu 
aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).
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veicināt cilvēktiesības;

40. iesaka, lai tiesību aktos tiktu prasīts izveidot aizsardzības mehānismu saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2019/1937 un Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju par 
cilvēktiesību aizstāvjiem, lai aizsargātu ieinteresētās personas no tiesas prāvām un 
mēģinājumiem neļaut viņiem izvirzīt savas prasības, viņus iebiedēt vai jeb kā citādi 
atturēt viņus no centieniem panākt taisnīgumu;

Tiesības uz vienlīdzīgām tiesībām vērsties tiesu iestādēs un efektīvu tiesību aizsardzību

41. konstatē, ka tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību ir starptautiski atzītas cilvēktiesības, 
kas ir nostiprinātas VCD 8. pantā un ICCPR 2. panta 3. punktā, un ka tās ir arī 
Savienības pamattiesības (Hartas 47. pants);

42. uzsver, ka, kā ir atgādināts UNGP, valstīm ir pienākums ar tiesu, administratīviem, 
likumdošanas vai citiem piemērotiem līdzekļiem nodrošināt, lai personām, kuras ir 
cietušas no uzņēmējdarbības kontekstā izdarītiem cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu 
pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi; iesaka tiesību aktos iekļaut īpašu atsauci 
uz šo pienākumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas pamatprincipiem un 
pamatnostādnēm par tiesībām uz tiesību aizsardzību un atlīdzināšanu personām, kas ir 
cietušas no smagiem starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietniem 
starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

43. uzsver, ka tādas pienācīgas rūpības ietvaros, kas izriet no korporatīvās atbildības ievērot 
cilvēktiesības, uzņēmumiem ir jāievieš procesi, ar kuriem novērš negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ko tie rada vai ko tie veicina; spriež, ka tādēļ operatīvā līmeņa sūdzību 
mehānismiem ir jābūt leģitīmiem, pieejamiem, paredzamiem, taisnīgiem, 
pārredzamiem, ar tiesībām saderīgiem, balstītiem uz iesaisti un dialogu, un ka tiem būtu 
jākalpo par pastāvīgas mācīšanās avotu, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 31. pamatprincipā; uzsver, ka šādus mehānismus nekad nedrīkstētu 
izmantot, lai ar valsts tiesu un ārpustiesas strīdu izšķiršanas mehānismu starpniecību 
liegtu tiesu iestāžu pieejamību;

44. uzstāj uz to, ka piekļuve pierādījumiem un laika ierobežojumi var izrādīties galvenie 
praktiskie un procesuālie šķēršļi, ar kuriem saskaras no cilvēktiesību pārkāpumiem 
cietušie trešās valstīs un kas traucē viņiem piekļūt efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; uzsver, ka pierādīšanas pienākums ir jāpārnes no cietušajiem uz uzņēmumu 
un ka tiesību aktos ir jāparedz prasība uzņēmumiem atklāt visu nepieciešamo 
informāciju, lai ieinteresētās personas varētu sākt tiesvedību un lai cietušie varētu 
izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

45. uzsver, cik svarīga ir efektīva tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība personām, 
kuras ir neaizsargātas, kā tas ir noteikts Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
13. pantā; atgādina, ka Hartas 47. pants satur prasību dalībvalstīm sniegt juridisko 
palīdzību tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šāda palīdzība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu tiesu iestāžu efektīvu pieejamību;

46. iesaka tiesību aktos noteikt vadlīnijas attiecībā uz efektīva, taisnīga un nediskriminējoša 
operatīvā sūdzību izskatīšanas darbības mehānisma elementiem, lai noteiktu piemērotus 
pasākumus, ar kuriem var novērst iespējamu kaitējumu, tostarp, nodrošināt pienācīgu 
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piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

Izpildes nodrošināšana, civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība

47. prasa veikt pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka valstu un Savienības struktūras, kurām 
ir atbilstošas funkcijas un pilnvaras, pienācīgi uzrauga un panāk Savienības pienācīgas 
rūpības tiesību aktu īstenošanu; šādām struktūrām ir jābūt kompetentām izmeklēt 
pārkāpumus, ierosināt izpildes nodrošināšanas darbības un atbalstīt cietušos, piemēram, 
sniedzot juridiskas konsultācijas un tehnisku atbalstu vai īstenojot pārstāvību;

48. iesaka, lai Savienības pienācīgas pārbaudes tiesību aktos dalībvalstīm tiktu noteikts 
pienākums noteikt iedarbīgus, samērīgus un atturošus sodus un sankcijas par to, ka 
uzņēmumi nepilda pienācīgas rūpības pienākumus, tostarp attiecībā uz nepatiesiem vai 
maldinošiem datiem;

49. uzsver, ka krimināltiesības un krimināltiesas ir uzskatāmas par neatsveramiem 
cilvēktiesību aizsardzības līdzekļiem, ar kuriem vēršas pret smagiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

50. konstatē, ka Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus par korporatīvo kriminālatbildību 
saistībā ar cilvēktiesībām un ka verdzība un piespiedu darbs saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem ir uzskatāmi par kriminālsodāmiem nodarījumiem, tostarp, jo īpaši 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK4, kuras 9. pantā 
dalībvalstīm ir noteikts pienākums kriminālatbildību noteikt par smagiem darbaspēka 
ekspluatācijas veidiem;

51. iesaka tiesību aktos iekļaut normas par to uzņēmumu un direktoru un vadības personāla 
kriminālatbildību, kuri tiek saukti pie atbildības par smagu cilvēktiesību pārkāpumu 
izdarīšanu.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri 
dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).


