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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjungos sutarties 3 ir 21 straipsniuose nustatyta, kad Sąjunga, 
palaikydama santykius su platesniu pasauliu, turi saugoti ir puoselėti savo vertybes ir 
principus, būtent teisinės valstybės principą ir pagarbą žmogaus teisėms bei jų apsaugą, 
prisidėti prie tvaraus planetos vystymosi, solidarumo, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat prie griežto tarptautinės teisės laikymosi ir jos plėtojimo; kalbant konkrečiau, 
Sąjunga turi skatinti besivystančių šalių tvarų ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos 
vystymąsi, pirmiausia siekdama panaikinti skurdą; kadangi ji turi laikytis šių principų ir 
siekti šių tikslų plėtodama ir įgyvendindama kitų savo politikos sričių išorės aspektus;

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 208 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjunga turi atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims;

C. kadangi ateityje teisės aktai dėl Europos įmonių išsamaus patikrinimo prievolės ir 
įmonių atskaitomybės turėtų turėti eksteritorialų poveikį; jie turėtų įtakos besivystančių 
šalių socialiniam, ekonominiam ir aplinkos apsaugos vystymuisi ir jų galimybėms 
pasiekti savo darnaus vystymosi tikslus; šis didelis poveikis galėtų padėti siekti 
Sąjungos su vystymusi susijusių politikos tikslų arba tam trukdyti;

D. kadangi, vadovaujantis Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais 
ir EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms, įmonės turi gerbti žmogaus teises ir 
laikytis aplinkos apsaugos ir gero valdymo principų ir šioje srityje neturėtų daryti jokio 
neigiamo poveikio ar prie jo prisidėti;

E. kadangi, remiantis Komisijos atliktu išsamaus patikrinimo tiekimo grandinėje tyrimu, 
šiuo metu tik 37 proc. įmonių respondentų atlieka išsamų patikrinimą aplinkos ir 
žmogaus teisių srityse ir tik 16 proc. jų išsamiai tikrina visą tiekimo grandinę;

F. kadangi, pasak Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro, daugybei žmogaus 
teisių gynėjų kyla grėsmė, nes jie reiškia susirūpinimą dėl neigiamo verslo veiklos 
poveikio žmogaus teisėms;

G. kadangi išsamus patikrinimas pirmiausia yra prevencinis mechanizmas, todėl įmonės 
pirmiausia turėtų nustatyti riziką arba neigiamą poveikį ir patvirtinti jiems mažinti skirtą 
politiką ir priemones; kadangi tais atvejais, kai įmonė sukelia neigiamą poveikį arba 
prie jo prisideda, ji turėtų numatyti taisomąsias priemones ir jai turėtų būti taikomas 
įmonių atskaitomybės už tokį poveikį principas; kadangi įmonių atskaitomybė, be kita 
ko, už žalą, susijusią su įmonės veikla, yra būtina siekiant užtikrinti, kad įmonės būtų 
skatinamos atlikti išsamų patikrinimą ir kad išsamus patikrinimas būtų veiksmingas;

H. kadangi žmogaus teisių ir aplinkos standartų pažeidimai tebėra plačiai paplitę 
pasaulinėse tiekimo ir vertės grandinėse; kadangi paaiškėjo, kad savanoriškų priemonių 
nepakanka, todėl būtina imtis papildomų priemonių, kad būtų galima didinti atsakingo 
verslo lygį ir stiprinti pasitikėjimą vidaus rinka, be kita ko, tarp investuotojų ir 
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vartotojų;

1. primena, kad išsamus patikrinimas visų pirma yra prevencinis mechanizmas ir kad iš 
bendrovių pirmiausia turėtų būti reikalaujama nustatyti riziką arba neigiamą poveikį ir 
patvirtinti politiką bei priemones jiems sušvelninti;

2. pabrėžia, kad yra pakankamai svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad savanoriškos 
Sąjungoje buveinę turinčių arba veiklą vykdančių įmonių pastangos nustatyti neigiamą 
jų elgesio poveikį besivystančioms šalims, užkirsti jam kelią, tokį poveikį sušvelninti ir 
už jį atsiskaityti nebuvo pakankamos, nes visoje įmonių tiekimo grandinėse vis dar 
pažeidžiamos ir asmenų, visų pirma, darbuotojų, moterų ir vaikų, žmogaus teisės, ir 
vietos bendruomenių teisės, taip pat vykdoma veikla, didinanti klimato kaitos poveikį, 
pažeidžiami aplinkos standartai ir daromi su korupcija susiję pažeidimai; pripažįsta, kad 
politikai, taip pat viešasis ir privatusis sektoriai vis labiau pritaria Sąjungos išsamaus 
patikrinimo teisės aktams;

3. primena, kad galimybės visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į 
gyvybę, sveikatą, maistą ir vandenį, priklauso nuo biologinės įvairovės, o ši yra 
ekosisteminių paslaugų, su kuriomis glaudžiai susijusi žmonių gerovė, pagrindas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ) pateko į labai sudėtingą padėtį ir kad joms skirta parama ir palankios rinkos 
aplinkos sukūrimas yra svarbiausi Sąjungos tikslai;

5. yra tvirtai įsitikinęs, jog siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos ir tarptautiniu 
mastu pripažintų aplinkos standartų ir su aplinka susijusių teisių, be kita ko, klimato 
kaitos ir biologinės įvairovės srityse, būsimais teisės aktais taip pat turėtų būti 
įpareigojama atlikti išsamų poveikio aplinkai patikrinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
įgyvendinta veiksminga atsakingo verslo vykdymo praktika, apimanti geresnį rizikos 
valdymą, mažesnes kapitalo sąnaudas, bendrus geresnius finansinius veiklos rezultatus 
ir didesnį konkurencingumą, įmonėms teikia įrodytą naudą; yra susirūpinęs dėl COVID-
19 krizės poveikio, nes ši krizė labai sutrikdė verslo veiklą ir atskleidė didelį 
ekonomikos ir pasaulinių tiekimo grandinių pažeidžiamumą, susijusį su darbo 
sąlygomis ir pasirengimu nelaimėms, taip pat padarė neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms, ypač darbuotojų teisėms, o moterys ir vaikai daugeliu atvejų nukentėjo 
labiausiai; pažymi, kad, EBPO pateiktais duomenimis, įmonės, kurios ėmėsi iniciatyvos 
panaikinti riziką, susijusią su COVID-19 krize taip, kad būtų sušvelnintas neigiamas 
poveikis darbuotojams ir tiekimo grandinėms, tikriausiai sukurs didesnę ilgalaikę vertę 
ir atsparumą bei padidins savo gyvybingumą trumpuoju laikotarpiu ir savo atsigavimo 
perspektyvas vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais;

6. mano, kad būsimi teisės aktai turėtų būti grindžiami kai kurių valstybių narių jau 
pateiktomis iniciatyvomis; mano, kad labai reikia privalomos ir suderintos Sąjungos 
lygmens sistemos siekiant padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus 
ir Paryžiaus susitarimą ir užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms; ragina Komisiją atlikti 
teisės aktų taikymo srities ex ante poveikio vertinimą remiantis žalos rizika, o ne 
įmonės dydžiu; ragina Komisiją paspartinti vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos įmonės ir įmonės, veikiančios bendrojoje 
rinkoje, atliktų išsamų patikrinimą, kaip laikomasi žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
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įsipareigojimų, įskaitant susijusius su biologine įvairove, visose jų tiekimo grandinėse, 
laikantis galiojančių tarptautinių išsamaus patikrinimo standartų, visų pirma JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindinių principų, EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms, 
EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo verslo, atitinkamų konkrečių 
sektorių EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų ir TDO trišalės deklaracijos dėl 
principų, susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir socialine politika ir JT konvencijos 
prieš korupciją; 

7. ragina Komisiją būsimuose teisės aktuose laikytis SESV 208 straipsnyje įtvirtinto 
politikos suderinamumo vystymosi labui principo; pabrėžia, kad svarbu kuo labiau 
sumažinti galimus prieštaravimus ir sukurti sinergiją su vystomojo bendradarbiavimo 
politika besivystančių šalių labui ir padidinti vystomojo bendradarbiavimo 
veiksmingumą; mano, kad praktiškai tai reiškia, jog Komisijos Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi GD turi aktyviai dalyvauti vykdomame teisėkūros darbe 
ir atlikti išsamų būsimų teisės aktų poveikio besivystančioms šalims vertinimą 
ekonominiu, socialiniu, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos požiūriu, laikantis Geresnio 
reglamentavimo gairių1 ir Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinio 34-osios 
priemonės2; pažymi, kad šio vertinimo rezultatais turėtų būti remiamasi ateityje rengiant 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; 

8. ragina Komisiją taikyti žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje rengiant teisės 
aktus, kurie turėtų būti parengti, įgyvendinami, stebimi ir vertinami laikantis 
pagrindinių žmogaus teisių principų – skaidrumo, prieigos prie informacijos, 
dalyvavimo ir atskaitingumo, įtraukties ir nediskriminavimo, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausiems asmenims; pažymi, kad šis požiūris turėtų būti grindžiamas bendru 
žalos nedarymo principu, nes tai svarbu siekiant išvengti nenumatyto neigiamo 
poveikio; mano, kad dėl būsimų teisės aktų turėtų būti vykdomas prasmingas ir įtraukus 
konsultavimasis vietoje su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vietos 
valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas ir Sąjungoje, ir 
besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad šis procesas turėtų būti vykdomas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Sąjungos delegacijomis; pabrėžia, kad ateityje teisės aktai turėtų 
būti grindžiami lyčių aspekto analize ir juose turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius 
moterų ir mergaičių poreikius; mano, kad įmonės turėtų atsižvelgti į savo veiklos 
poveikį lytims, šiuo tikslu atlikdamos išsamų patikrinimą žmogaus teisių srityje 
atsižvelgiant į lyčių aspektą; 

9. ragina Komisiją laikytis holistinio požiūrio, pagal kurį būtų atsižvelgiama į korupcijos 
riziką, taip pat į riziką žmogaus teisėms ir aplinkai; pažymi, kad įmonių korupcijos 
poveikis žmogaus teisėms ir aplinkai besivystančiose šalyse tinkamai pagrįstas 
dokumentais ir kad būsimais Sąjungos teisės aktais turi būti užtikrinama, kad įmonės 
nedarytų neigiamo poveikio teisinės valstybės ir gero valdymo principams atitinkamoje 
šalyje, regione ar teritorijoje, įskaitant atvejus, kai nesilaikoma JT konvencijos prieš 
korupciją, EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms VIII skyriaus nuostatų ir 
EBPO konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu 
tarptautiniuose verslo sandoriuose principų, taip pat su korupcija ir kyšininkavimu 
susijusius atvejus, kai įmonės, siekdamos įgyti privilegijų arba pasinaudoti nesąžiningai 

1 Dok. SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_lt

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_lt
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palankiomis sąlygomis pažeidžiant įstatymus, valstybės pareigūnams daro nederamą 
poveikį arba skiria nederamus piniginius apdovanojimus, ir atvejus, kai įmonės 
nederamai įsitraukia į vietos politinę veiklą, neteisėtai remia kampanijas arba nesilaiko 
taikomų mokesčių teisės aktų, bet jais neapsiribojant;

10. primena, kad valstybės narės yra įpareigotos patvirtinti teisines ir institucines sistemas, 
kuriomis veiksmingai apsaugoma nuo neigiamo poveikio aplinkai, trukdančio naudotis 
žmogaus teisėmis; pabrėžia, kad šie įpareigojimai taikomi biologinei įvairovei, kuri yra 
neatsiejama aplinkos dalis; todėl ragina Sąjungą ir jos valstybes nares reglamentuoti 
privačių subjektų, taip pat vyriausybės agentūrų sukeliamą žalą biologinei įvairovei; 
pabrėžia, kad būsimi teisės aktai turėtų apimti įpareigojimus apsaugoti vietos gyventojų 
ir bendruomenių teisę į bendrą nuosavybę teritorijoje ir įprastai naudojamus gamtos 
išteklius; apskritai yra įsitikinęs, kad įmonių išsamaus patikrinimo įpareigojimai turi 
apimti tokius klausimus kaip klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos;

11. reiškia didelį susirūpinimą dėl tam tikros verslo veiklos, ypač gavybos pramonės 
sektorių ir didelio masto žemės ūkio verslo įmonių įsigijimo, poveikio vietos gyventojų 
bei žmogaus teisių ir aplinkosaugos gynėjų žmogaus teisėms bei vietos bendruomenių 
teisėms besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad ateityje visos žmogaus teisės turėtų būti 
įtrauktos į teisės aktus; mano, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vietos 
bendruomenių, moterų ir pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų , neįgaliųjų, mažumų , 
čiabuvių tautų ir kitų asmenų, kurie dėl savo materialinių ir kultūrinių poreikių labai 
priklauso nuo gamtos, teisėms; ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti darbuotojų ir 
profesinių sąjungų teisėms, teisei į asociacijų laisvę, teisei į kolektyvines derybas ir 
teisei į pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį; pabrėžia, kad visi teisės aktai turėtų 
būti grindžiami galiojančiais teisiniais įsipareigojimais ir standartais tarptautiniu ir 
Europos lygmenimis, įskaitant visas TDO konvencijas, Konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir Vaiko teisių konvenciją, taip pat teisę į laisvą, 
išankstinį ir informacija pagrįstą sutikimą; laikosi nuomonės, kad ateityje teisės aktai 
turėtų apimti visų rūšių žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant teisės į sveiką aplinką 
pažeidimus, ir neigiamą poveikį aplinkai; ragina kurti geresnes teisines sistemas ir 
geriau įgyvendinti bei stebėti žmogaus teisių ir aplinkos standartus, taip pat apsaugoti 
žmogaus teisių ir aplinkos gynėjus besivystančiose šalyse; patvirtina, kad Sąjunga yra 
pasirengusi padėti besivystančioms šalims stiprinti institucijas ir mokyti teisės ir 
administravimo sričių ekspertus, šiuo tikslu teikdama paramą vystymuisi ir palaikydama 
politinį dialogą; 

12. mano, kad būsimi išsamaus patikrinimo teisės aktai nacionaliniu ir Europos lygmeniu 
turėtų būti taikomi visiems sektoriams, visų rūšių įmonėms ir institucijoms, tiek 
valstybinėms, tiek privačioms, įskaitant Europos investicijų banką ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banką, taip pat bet kokio dydžio įmonėms ir institucijoms, 
kurios yra įsisteigusios ar vykdo veiklą Sąjungoje; mano, kad būsimuose teisės aktuose 
turėtų būti laikomasi proporcingumo principo ir užtikrinamos vienodos sąlygos 
Sąjungos įmonėms, apsaugant jų konkurencingumą, ypač MVĮ, kurių svarbiausias 
tikslas – sukurti tvarias, atsparias krizėms žmogaus teisių ir aplinkosaugines vertės 
grandines; pabrėžia, kad norint parengti taisykles, kurios padėtų didinti 
konkurencingumą, būtų naudingos ir kurias būtų galima taikyti visiems rinkos 
dalyviams, įskaitant MVĮ, ypatingą dėmesį skiriant pardavimo rizikai, ir užtikrinti, kad 
tokia sistema atitiktų PPO reikalavimus, svarbu atlikti poveikio vertinimą; ragina MVĮ 
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gauti tinkamą paramą ir pereinamąjį laikotarpį, kad jos galėtų pritaikyti savo veiklą prie 
naujų taisyklių, įgyvendinti išsamaus patikrinimo procesus ir išvengti pernelyg didelės 
naštos; mano, kad didžiausią dėmesį reikia skirti sektoriams, kuriuose žmogaus teisėms 
kyla didesnė rizika; laikosi nuomonės, kad šis horizontalus požiūris turėtų būti 
papildytas konkretesniais standartais ir gairėmis sektorių lygmeniu; pabrėžia, kad 
prireikus įmonės, atsižvelgdamos į žmogaus teisėms, aplinkai ir valdymui kylančios 
rizikos dydį ir tikimybę, turėtų teikti pirmenybę savo išsamaus patikrinimo strategijoms, 
bet jomis neapsiriboti, ir tuo pat metu išlikti atsakingos už visus galimai atsirasiančius 
padarinius; pabrėžia, kad reikalingos teigiamos paskatos įmonėms, galinčioms įrodyti, 
kad jos labai atitinka būsimų teisės aktų užmojus; atkreipia dėmesį į riziką, kad 
paaiškėjus, jog dėl naujų reikalavimų užkraunama pernelyg didelė administracinė našta 
ir kyla nekontroliuojama rizika, įmonės gali pasitraukti iš trečiųjų šalių, o dėl to gali 
būti prarandamos darbo vietos, o smulkieji ūkininkai besivystančiose šalyse neteks 
bendradarbiavimo partnerių; 

13. pabrėžia, kad išsamaus patikrinimo strategijos turėtų būti suderintos su darnaus 
vystymosi tikslais, Paryžiaus susitarimu ir Sąjungos politikos tikslais žmogaus teisių ir 
aplinkos srityje, įskaitant Europos žaliąjį kursą, taip pat su Sąjungos tarptautine politika;

14. yra tvirtai įsitikinęs, kad, vadovaujantis Paryžiaus susitarimo tikslu užtikrinti, kad 
vidutinė pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 laipsnio Celsijaus, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, pagal būsimus teisės aktus įmonių išsamaus 
patikrinimo prievolės turi apimti tokius klausimus kaip klimato kaitos švelninimas ir 
prisitaikymas prie jos; be to, verslo įmonės taip pat turėtų stengtis mažinti su klimato 
kaita susijusį žmonių, kuriems turi įtakos jų verslo veikla, pažeidžiamumą;

15. laikosi nuomonės, kad būsimuose teisės aktuose turėtų būti nustatyti privalomi ir 
veiksmingi įmonių išsamaus patikrinimo procesai, apimantys visus žmogaus teisių 
pažeidimus, žalą aplinkai ir korupcijos praktiką, susijusią su įmonių veikla ir 
finansinėmis institucijomis, įskaitant jų tiekimo ir subrangos grandines; pabrėžia, kad 
jais turėtų būti užtikrinamas visapusiškas ir aktyvus nukentėjusiųjų, pavyzdžiui, 
profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų, taip pat besivystančių šalių vietos 
bendruomenių, dalyvavimas, o ypač pagarba vietos žmonių teisei į laisvą, išankstinį ir 
informacija pagrįstą sutikimą, išsamaus patikrinimo procese; pažymi, kad šie procesai 
turėtų būti suderinti su tarptautiniais ir europiniais įsipareigojimais, gairėmis ir 
standartais; pabrėžia, kad teisės aktais įmonės turėtų būti įpareigotos patvirtinti patikimą 
išsamaus patikrinimo politiką, kuri turėtų apimti įtraukų stebėsenos ir atskaitomybės 
mechanizmą; mano, kad tam tikroms įmonėms, visų pirma VMĮ, turėtų būti numatytos 
paramos priemonės; 

 16. tikisi, kad būsimuose teisės aktuose bus nustatytos finansų įstaigų pareigos, šiuo tikslu 
paaiškinant investuotojų, taip pat įmonių valdybų pareigas; pabrėžia, kad būsimais 
teisės aktais taip pat turėtų būti sprendžiamas klausimas, kaip veiksmingai vertinti 
padėtį ir teikti ataskaitas;

17. pabrėžia, kad reikia sukurti patikimą stebėsenos ir atskaitingumo sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti suderintų 
ir veiksmingų priemonių stebėti, kaip laikomasi tokių teisės aktų, ir užtikrinti jų 
vykdymą, siekiant sudaryti vienodas sąlygas valstybėms narėms ir, visų pirma, vietos 
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lygmeniu; mano, kad reikia dėti ypatingas pastangas siekiant stebėti verslo veiklą, 
vykdomą didesnės rizikos šalyse ir regionuose, be kita ko, nuo konfliktų nukentėjusiose 
vietovėse, atsižvelgiant į tarptautinės humanitarinės teisės standartus ir į konkrečius dėl 
konfliktų kylančius iššūkius, kad būtų užtikrinta įmonių atskaitomybė ir nukentėjusiųjų 
teisė kreiptis į teismą;

18. mano, kad ateityje teisės aktais turėtų būti nustatyta visapusiška, skaidri ir nuosekli 
atsakomybės sistema, kuri turėtų apimti administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų teisės 
aktų, ir jie būtų vykdomi; pabrėžia, kad nustačius, jog sankcijos yra tinkamos, jos turėtų 
būti aiškios, veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; atsižvelgdamas į tai, primena, 
kad Sąjungos teisėje, visų pirma konkurencijos ir duomenų apsaugos teisės aktuose, 
nustatyta daug įvairių ir veiksmingų administracinių nuobaudų; ragina Komisiją įtraukti 
sankcijas, pavyzdžiui, dideles baudas, draudimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir 
viešosios paramos schemas, taip pat draudimą eiti įmonės direktoriaus pareigas; be to, 
primygtinai ragina Sąjungą ir jos valstybes nares kovą su nusikaltimais aplinkai laikyti 
tarptautinio teisminio bendradarbiavimo ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių institucijų ir konferencijos strateginių politinių prioritetų, visų pirma 
skatinant laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų, šiuo tikslu nustatant baudžiamąsias 
sankcijas, keičiantis geriausios patirties pavyzdžiais ir skatinant išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo veiklos sritį, kad ji apimtų natūralios aplinkos naikinimui 
prilyginamas nusikalstamas veikas; pabrėžia, kad civilinės atsakomybės mechanizmai 
yra itin svarbūs siekiant nuketėjusiesiems suteikti galimybę naudotis teisių gynimo 
priemonėmis Sąjungos teismuose; pabrėžia, kad kliūtys pasinaudoti teisių gynimo 
priemonėmis turėtų būti panaikintos, be kita ko, nustatant tinkamus senaties ir paramos, 
susijusios su teisinėmis išlaidomis, įstatus; 

19. pabrėžia, kad labai svarbu turėti galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis; primena, kad pirminė pareiga užtikrinti galimybes pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis tenka valstybėms; mano, kad būsimais teisės aktais įmonės turėtų 
būti įpareigotos turėti veiksmingą skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuris turėtų būti 
skaidrus, prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas ir atskaitingas; pabrėžia, kad 
įmonių skundų nagrinėjimo mechanizmais turėtų būti naudojamasi tik kaip ankstyvojo 
perspėjimo sistemomis, sudarančiomis sąlygas suteikti neatidėliotiną pagalbą ir atlyginti 
nedidelę žalą; pabrėžia, kad tokius mechanizmus turi patvirtinti valdžios institucijos ir 
kad jie niekada neturėtų trukdyti ieškovui kreiptis į teismus; teigia, kad ypatingas 
dėmesys turėtų būti teikiamas eksporto perdirbimo zonoms, kurioms dažnai būdingos 
išimtys iš darbo įstatymų ir mokestinės išimtys ir kuriose susiduriama su rimtomis 
problemomis, susijusiomis su deramomis darbo sąlygomis ir profesinių sąjungų 
ribojimais; mano, kad tokie mechanizmai turėtų būti rengiami konsultuojantis su 
darbuotojais ir susijusiomis bendruomenėmis; be to, mano, kad būsimuose teisės 
aktuose turėtų būti numatytos veiksmingos teisminės teisių gynimo priemonės žmogaus 
teisių pažeidimų, žalos aplinkai ir korupcijos aukoms, vykdant individualius ir 
kolektyvinius veiksmus; mano, kad žmogaus teisių gynėjams ir jų advokatams turėtų 
būti suteikta speciali apsauga; mano, kad taip pat turėtų būti numatytos kitos 
neteisminės teisių gynimo priemonės; atsižvelgdamas į tai, mano, kad būsimuose teisės 
aktuose turėtų būti toliau nagrinėjamas Sąjungos delegacijų vaidmuo įgyvendinant 
būsimus teisės aktus, pavyzdžiui, taikant skundų teikimo mechanizmą, pagal kurį 
nukentėjusieji nuo Sąjungoje įsisteigusių ar veikiančių įmonių ir jų tiekimo grandinių 
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padarytų pažeidimų galėtų teikti skundus;

20. pabrėžia, kad papildomumas ir derinimas su vystomojo bendradarbiavimo politika, 
priemonėmis ir subjektais yra labai svarbūs dalykai, todėl į būsimus teisės aktus turėtų 
būti įtraukta tam tikrų nuostatų šiais klausimais;

21. pabrėžia, kad vietos pilietinė visuomenė tebėra svarbi partnerė įgyvendinant ir ateityje 
stebint teisės aktus; todėl pažymi, kad būsimais teisės aktais turėtų būti užtikrinta, jog 
pilietinės visuomenės mechanizmams būtų tvariai suteikti ištekliai ir būtų sukurti 
skaidrūs ir struktūrizuoti pilietinės visuomenės bendravimo su įmonių ir valdžios 
subjektais kanalai;

22. pabrėžia, kad svarbu į tokias prekybos priemones kaip laisvosios prekybos susitarimai, 
investicijų susitarimai, ekonominės partnerystės susitarimai ar bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistemos, įtraukti prievoles atlikti išsamų patikrinimą socialinėje, aplinkos, 
žmogaus teisių ir tinkamo valdymo srityse ir užtikrinti tokių prievolių vykdymą; įspėja, 
kad neturėtų būti įgyvendinama dvejopų standartų politika, susijusi su įmonių teisėmis 
ir prievolėmis investicijų ir prekybos susitarimuose; yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų privalomo 
pobūdžio ir įgyvendinami; mano, kad tai taip pat padėtų išvengti konkurencijos su 
įmonėmis, įsisteigusiomis už Sąjungos ribų, iškraipymo; yra tvirtai įsitikinęs, kad tokius 
pusiausvyros trūkumus galėtų padėti pašalinti privaloma ir įgyvendinama JT sutartis dėl 
verslo ir žmogaus teisių, kuria žmogaus teisių pažeidimų aukoms būtų užtikrinama teisė 
kreiptis į teismą, o nukentėjusioms bendruomenėms – teisių gynimo ir atskaitomybės 
užtikrinimo mechanizmai; dar kartą pakartoja, jog svarbu, kad Sąjunga aktyviai 
dalyvautų neribotos sudėties tarpvyriausybinės žmogaus teisių priemonių tarptautinėms 
bendrovėms ir kitoms verslo įmonėms rengimo darbo grupės veikloje; mano, kad, 
siekiant visame pasaulyje sudaryti vienodas sąlygas užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir 
įmonių pareigų vykdymą, greta savo darbo, susijusio su privalomų teisės aktų dėl 
įmonėms tenkančios išsamaus patikrinimo prievolės rengimu, Sąjunga turėtų patvirtinti 
įgaliojimus aktyviai ir dalykiškai dalyvauti derybose dėl privalomos JT verslo ir 
žmogaus teisių sutarties; ragina Komisiją aktyviai dirbti PPO, kad pirmiausia drabužių 
sektoriuje būtų skatinama laikytis daugiašalių tvaraus pasaulinių vertės grandinių 
valdymo taisyklių, įskaitant privalomą išsamų tiekimo grandinės patikrinimą.
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