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Pakeitimas 1
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos Sąjungos 
sutarties 3 ir 21 straipsniuose teigiama, 
kad Sąjunga, palaikydama santykius su 
platesniu pasauliu, turi išsaugoti ir 
puoselėti savo vertybes ir principus, 
būtent teisinės valstybės principą ir 
pagarbą žmogaus teisėms bei jų apsaugą, 
ir 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. Ji turi laikytis šių 
principų ir siekti šių tikslų plėtodama ir 
įgyvendindama kitų savo politikos sričių 
išorės aspektus;

Or. en

Pakeitimas 2
Marc Tarabella, Maria Noichl, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo 
tikslus savo įgyvendinamos politikos 
srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims;
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Or. en

Pakeitimas 3
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi būsimi teisės aktai dėl 
Europos įmonėms tenkančios išsamaus 
patikrinimo prievolės ir įmonių 
atskaitomybės darytų 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 
susijusio politikos tikslo arba tam 
trukdyti;

Or. en

Pakeitimas 4
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. 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;

Or. en
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Pakeitimas 5
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi EBPO yra įrodžiusi, kad 
įmonės, kurios su COVID-19 krize 
susijusiai rizikai mažinti aktyvių veiksmų 
ėmėsi taip, kad kartu būtų mažinamas 
neigiamas poveikis darbuotojams ir 
tiekimo grandinėms, greičiausiai sukurs 
didesnę ilgalaikę vertę ir padidins 
atsparumą, trumpuoju laikotarpiu 
padidindamos savo gyvybingumą ir 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu 
pagerindamos atsigavimo perspektyvas;

Or. en

Pakeitimas 6
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. 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;

Or. en

Pakeitimas 7
Frances Fitzgerald
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Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. 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;

Or. en

Pakeitimas 8
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. 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 tuo atveju, 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;

Or. en

Pakeitimas 9
Frances Fitzgerald
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Nuomonės projektas
A f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Af. 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 vartotojų;

Or. en

Pakeitimas 10
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad už žmogaus teisių 
apsaugą savo šalyse yra atsakingos 
valstybės ir vyriausybės ir kad ši 
atsakomybė neperduodama privatiems 
subjektams; primena, kad išsamus 
patikrinimas pirmiausia yra prevencinis 
mechanizmas ir kad įmonės pirmiausia 
turėtų nustatyti riziką arba neigiamą 
poveikį ir patvirtinti jiems mažinti skirtą 
politiką ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 11
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės; 
pažymi, kad aplinkai ir toliau neigiamą 
poveikį daro žalingas ir neetiškas įmonių 
elgesys, kuris labai dažnai palengvinamas 
ir sustiprinamas dėl įmonėse klestinčios 
korupcijos; 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; be to, pažymi, kad COVID-19 
krizė padarė neigiamą poveikį aplinkai 
šalyse partnerėse, taip paveikdama vietos 
gyventojus; yra labai susirūpinęs dėl 
rimtų šio poveikio pasekmių moterims;

Or. en

Pakeitimas 12
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 

1. 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, 
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grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, 
žmogaus teisės, ir vietos bendruomenių 
teisės;

tokį poveikį sušvelninti ir už jį atsiskaityti 
nebuvo pakankamos, nes visoje tiekimo 
grandinėje vis dar pažeidžiamos ir 
asmenų, visų pirma moterų ir vaikų, 
žmogaus teisės, ir vietos bendruomenių 
teisės, taip pat aplinkos standartai, ir 
daromi su korupcija susiję pažeidimai; 
pripažįsta, kad politikai, taip pat viešasis 
ir privatusis sektoriai vis labiau palaiko 
Sąjungos išsamaus patikrinimo teisės 
aktus, kad būtų sudaromos vienodos 
sąlygos, nes šiuo metu atsakingos įmonės 
konkuruoja su ne tokiomis sąžiningomis 
įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 13
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės, taip 
pat vykdoma veikla, dėl kurios didėja 
klimato kaitos poveikis labiausiai 
pažeidžiamose šalyse;

Or. es

Pakeitimas 14
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. pripažįsta, kad yra įrodymų, iš 
kurių matyti, kad savanoriškų įmonių 
pastangų Sąjungoje dar nepakanka, kad 
būtų galima tiekimo grandinės pabaigoje 
užkirsti kelią ir asmenų, visų pirma 
darbuotojų, žmogaus teisių, ir vietos 
bendruomenių teisių pažeidimams ir juos 
sušvelninti;

Or. en

Pakeitimas 15
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. apgailestauja, kad savanoriškos 
Sąjungos įmonių pastangos užkirsti kelią 
neigiamam jų elgesio poveikiui 
besivystančioms šalims ir jį sušvelninti dar 
nepakankamai veiksmingos ir kad tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar yra pavyzdžių, 
kai pažeidžiamos ir asmenų, visų pirma 
darbuotojų, žmogaus teisės, ir vietos 
bendruomenių teisės;

Or. hu

Pakeitimas 16
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti nebuvo pakankamos, nes 
tiekimo grandinės pabaigoje vis dar 
pažeidžiamos ir asmenų, visų pirma 
darbuotojų, žmogaus teisės, ir vietos 
bendruomenių teisės;

Or. en

Pakeitimas 17
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti buvo nesėkmingos, nes tiekimo 
grandinės pabaigoje vis dar pažeidžiamos 
ir asmenų, visų pirma darbuotojų, žmogaus 
teisės, ir vietos bendruomenių teisės;

1. pripažįsta, kad yra pakankamai 
svarių įrodymų, iš kurių matyti, kad 
savanoriškos Sąjungos įmonių pastangos 
užkirsti kelią neigiamam jų elgesio 
poveikiui besivystančioms šalims ir jį 
sušvelninti padarė nedidelį poveikį, nes 
tiekimo grandinės pabaigoje vis dar 
pažeidžiamos ir asmenų, visų pirma 
darbuotojų, žmogaus teisės, ir vietos 
bendruomenių teisės;

Or. fr

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. 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;

Or. en

Pakeitimas 19
György Hölvényi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
COVID-19 pandemijos mažosios ir 
vidutinės įmonės pateko į labai sudėtingą 
padėtį ir kad joms skirta parama ir 
palankios rinkos aplinkos sukūrimas yra 
vieni iš svarbiausių Sąjungos interesų;

Or. en

Pakeitimas 20
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad paaiškėjo, jog tam 
tikros savanoriškos schemos ir tam tikras 
sertifikavimas yra gana veiksmingi 
didinant įmonių atsakingumą ir 
tobulinant išsamų patikrinimą;

Or. fr
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Pakeitimas 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
tinkamai sukurtos ir geriausia Sąjungos 
sertifikuotos trečiųjų šalių sertifikavimo 
sistemos dėl joms būdingo plataus masto 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo 
suteikia daug galimybių kurti žmogaus 
teisių ir aplinkos standartų laikymosi 
požiūriu tvarias tiekimo grandines; 
pabrėžia, kad besivystančioms šalims 
turėtų būti padedama įgyvendinti ir 
skleisti geriausios patirties pavyzdžius;

Or. en

Pakeitimas 22
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad reikia privalomos ir 
suderintos Sąjungos lygmens sistemos, 
grindžiamos poveikio vertinimu ir 
kruopščiu įvertinimu, kurį atlikus 
padaryta išvada, kad ji yra naudinga ir 
taikytina visiems rinkos dalyviams, 
turintiems daugiau kaip 500 darbuotojų, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų; atkreipia dėmesį į riziką, 
kad paaiškėjus, jog dėl naujų reikalavimų 
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užkraunama pernelyg didelė 
administracinė našta ir kyla 
nekontroliuojama rizika, įmonės gali 
pasitraukti iš trečiųjų šalių, o dėl to bus 
prarandamos darbo vietos ir smulkieji 
ūkininkai besivystančiose šalyse neteks 
bendradarbiavimo partnerių; vis dėlto 
mano, kad pageidautina sukurti 
daugiašalę sistemą, ir prašo Komisijos 
dalyvauti derybose dėl atitinkamos JT 
sutarties;

Or. en

Pakeitimas 23
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės pagal galiojančius tarptautinius 
išsamaus patikrinimo standartus, visų 
pirma JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus ir EBPO 
rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, 
TDO trišalę deklaraciją dėl principų, 
susijusių su daugiašalėmis įmonėmis ir 
socialine politika, EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendaciją dėl atsakingo 
verslo ir JT konvenciją prieš korupciją, 
išsamiai tikrintų, kaip laikomasi žmogaus 
teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų, be 
kita ko, susijusių su biologine įvairove, 
visose jų tiekimo grandinėse;

Or. en
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Pakeitimas 24
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. 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 
paspartinti vykdomą darbą, susijusį su 
teisės aktais, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad Sąjungoje buveinę turinčios arba 
veiklą vykdančios įmonės išsamiai tikrintų, 
kaip laikomasi žmogaus teisių ir 
aplinkosaugos įsipareigojimų visose jų 
tiekimo grandinėse; pabrėžia, kad svarbu 
konsultuotis su besivystančiomis šalimis ir 
pilietinės visuomenės organizacijomis tiek 
Sąjungoje, tiek besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 25
Manon Aubry

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse; mano, kad įmonėms turėtų 
būti taikoma išsamaus patikrinimo 
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prievolė imtis visų pagrįstų priemonių, 
kad jų tiekimo grandinėje būtų išvengta 
neigiamo poveikio žmogaus teisėms ir 
aplinkai, ir atitinkamai mažinti tokį 
poveikį, kai jis atsiranda;

Or. en

Pakeitimas 26
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. ragina valstybes nares vengti 
vienašališkai taikomų metodų, pavyzdžiui, 
nekurti nacionalinėms ir Sąjungos 
įmonėms skirtų nacionalinių išsamaus 
patikrinimo priemonių; mano, kad labai 
reikia privalomos ir suderintos Sąjungos 
lygmens sistemos siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas įmonėms, ir teigiamai 
vertina Komisijos vykdomą darbą, susijusį 
su teisės aktais, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad Sąjungos įmonės ir 
bendrojoje rinkoje veiklą vykdančios 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 27
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad labai reikia suderintos 
Sąjungos lygmens sistemos siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms, ir 
teigiamai vertina Komisijos vykdomą 
darbą, susijusį su teisės aktais, pagal 
kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos įmonės 
išsamiai tikrintų, kaip laikomasi žmogaus 
teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų 
visose jų tiekimo grandinėse; pabrėžia, 
koks svarbus yra daugiašalis 
bendradarbiavimas, kuriuo siekiama 
nustatyti aiškius bendrais principais 
grindžiamus standartus, kuriais remiantis 
būtų galima vertinti įvairių subjektų 
veiklą, ir dėl tokių standartų susitarti;

Or. en

Pakeitimas 28
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad reikia parengti Sąjungos 
lygmens gaires siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas įmonėms, pagal kurias Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse; pažymi, kad nustatant šias 
prievoles turėtų būti atsižvelgiama į 
mažoms ir vidutinėms įmonėms bei labai 
mažoms įmonėms būdingus apribojimus, 
kad jos neatsidurtų nepalankioje padėtyje;

Or. fr

Pakeitimas 29
Beata Kempa
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ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad labai reikia suderintos 
Sąjungos lygmens sistemos siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms, ir 
teigiamai vertina Komisijos vykdomą 
darbą, susijusį su teisės aktais, pagal 
kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos įmonės 
išsamiai tikrintų, kaip laikomasi žmogaus 
teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų 
visose jų tiekimo grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 30
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad labai reikia privalomos 
ir suderintos Sąjungos lygmens sistemos 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
įmonėms, ir teigiamai vertina Komisijos 
vykdomą darbą, susijusį su teisės aktais, 
pagal kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos 
įmonės išsamiai tikrintų, kaip laikomasi 
žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
įsipareigojimų visose jų tiekimo 
grandinėse;

2. mano, kad labai reikia suderintos 
Sąjungos lygmens sistemos siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms, ir 
teigiamai vertina Komisijos vykdomą 
darbą, susijusį su teisės aktais, pagal 
kuriuos reikalaujama, kad Sąjungos įmonės 
išsamiai tikrintų, kaip laikomasi žmogaus 
teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų 
visose jų tiekimo grandinėse;

Or. hu

Pakeitimas 31
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją būsimuose teisės 
aktuose laikytis SESV 208 straipsnyje 
įtvirtinto politikos suderinamumo 
vystymosi labui principo; pabrėžia, kad 
svarbu kuo labiau sumažinti galimus 
prieštaravimus, užtikrinti sąveiką su 
vystomojo bendradarbiavimo politika 
besivystančių šalių labui ir didinti 
vystomojo bendradarbiavimo 
veiksmingumą; mano, kad praktiškai tai 
reiškia, kad reikia aktyviai įtraukti 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir 
vystymosi GD į vykdomą teisėkūros darbą 
ir pagal Geresnio reglamentavimo 
gaires1a bei Geresnio reglamentavimo 
priemonių rinkinio 34-ąją priemonę1b 
atlikti išsamų būsimų teisės aktų poveikio 
ekonomikai, visuomenei, žmogaus teisėms 
ir aplinkai besivystančiose šalyse 
vertinimą; pažymi, kad šio vertinimo 
rezultatais turėtų būti remiamasi rengiant 
būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto;
__________________
1a SWD(2017)0350.
1b https://ec.europa.eu/info/files/better-
regulation-toolbox-34_en.

Or. en

Pakeitimas 32
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad kelios valstybės narės, 
visų pirma Prancūzija 2017 m. kovo 27 d. 
įstatymu Nr. 2017-399, jau nustatė griežto 
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išsamaus patikrinimo prievolę ir kad dėl 
to valstybių narių nacionalinės teisės 
aktai, be abejonės, bus veiksmingesni ir 
tinkamesni negu ES teisės aktų sistema;

Or. fr

Pakeitimas 33
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į įrodytą 
veiksmingos atsakingo verslo praktikos 
naudą įmonėms, įskaitant geresnį rizikos 
valdymą, mažesnes kapitalo sąnaudas, 
apskritai geresnius finansinius rezultatus 
ir didesnį konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 34
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad šioje ES teisės aktų 
sistemoje turi būti atsižvelgiama ir į 
sukčiavimą socialinės apsaugos srityje, 
visų pirma susijusį su nuotoliniu darbu, ir 
kad reikia su šia praktika kovoti ES 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 35
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims, 
dalyvavimui ir atskaitomybei; pabrėžia, 
kad jie turėtų būti grindžiami visuotiniu 
principu „nepakenkti“, nes svarbu vengti 
nenumatyto poveikio, ir kad rengiant 
teisės aktus turėtų būti organizuojamos 
prasmingos ir įtraukios konsultacijos 
vietoje su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais; pabrėžia, kad šis procesas 
turėtų būti vykdomas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Sąjungos 
delegacijomis; pabrėžia, kad būsimi teisės 
aktai turėtų būti grindžiami lyčių aspekto 
analize ir kad juose turėtų būti 
atsižvelgiama į konkrečius moterų ir 
mergaičių poreikius;

Or. en

Pakeitimas 36
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant gaires, kurios turi būti parengtos, 
įgyvendinamos, stebimos ir vertinamos 
laikantis pagrindinių žmogaus teisių 
principų – skaidrumo ir prieigos prie 
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informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims, ir 
dėl to rengiant šias gaires privaloma 
atsižvelgti į mažoms ir vidutinėms 
įmonėms bei labai mažoms įmonėms 
būdingus apribojimus, kad jos neatsidurtų 
nepalankioje padėtyje dėl administracinės 
naštos;

Or. fr

Pakeitimas 37
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims; 
pabrėžia, kad reikia struktūrinių 
sprendimų, pagal kuriuos intervencinių 
veiksmų būtų imamasi prieš įvykstant 
žmogaus teisių pažeidimams;

Or. en

Pakeitimas 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims; 
visų pirma pabrėžia, kad nustatant 
išsamaus patikrinimo prievoles turi būti 
atsižvelgiama į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 39
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami palaikant dialogą su vietos 
valdžios institucijomis, atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine 
visuomene, laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 40
György Hölvényi
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami itin skaidriai ir laikantis 
pagrindinių žmogaus teisių principų – 
skaidrumo ir prieigos prie informacijos, 
įtraukties ir nediskriminavimo, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 41
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis pagrindinių žmogaus 
teisių principų – skaidrumo ir prieigos prie 
informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiems asmenims;

3. ragina Komisiją taikyti žmogaus 
teisėmis grindžiamą požiūrį ateityje 
rengiant teisės aktus, kurie turi būti 
parengti, įgyvendinami, stebimi ir 
vertinami laikantis skaidrumo ir prieigos 
prie informacijos, įtraukties ir 
nediskriminavimo principų, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 42
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją laikytis holistinio 
požiūrio, pagal kurį korupcijos rizika 
vertinama atsižvelgiant į riziką žmogaus 
teisėms ir aplinkai; pažymi, kad įmonių 
korupcijos poveikis žmogaus teisėms ir 
aplinkai besivystančiose šalyse tinkamai 
pagrįstas dokumentais ir kad naujais 
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 
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;

Or. en

Pakeitimas 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. 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 tai 
turėtų apimti įpareigojimus apsaugoti 
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;

Or. en

Pakeitimas 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
verslo veiklos poveikio žmogaus teisėms 
besivystančiose šalyse, ypač dėl gavybos 
pramonės sektorių, didelio masto žemės 
ūkio verslo įmonių įsigijimo ir plėtros 
projektų poveikio vietos gyventojams, 
vietos bendruomenėms ir žmogaus teisių 
bei aplinkos gynėjams; pabrėžia, kad 
visuotinis nesugebėjimas apsaugoti 
biologinės įvairovės turi įtakos pirmiausia 
vietos gyventojams ir kitiems asmenims, 
kurie, norėdami patenkinti savo 
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materialinius ir kultūrinius poreikius, yra 
labai priklausomi nuo gamtos; pabrėžia, 
kad ateityje visos žmogaus teisės turėtų 
būti įtrauktos į teisės aktus; visų pirma 
mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
darbuotojų ir profesinių sąjungų teisėms, 
moterims, vaikams ir vietos gyventojams 
bei vietos bendruomenėms (ypač jų 
teisėms į laisvą, išankstinį ir informacija 
grindžiamą sutikimą); pabrėžia, kad 
reikėtų siekti visiško suderinimo su 
esamais teisiniais įsipareigojimais ir 
standartais Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis; laikosi nuomonės, kad teisės 
aktai turėtų apimti visų rūšių žmogaus 
teisių pažeidimus, įskaitant teisės į sveiką 
aplinką pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 45
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, ypač teisei į asociacijų laisvę, 
teisei į kolektyvines derybas ir teisei į 
pragyvenimą užtikrinantį darbo 
užmokestį; pažymi, kad ypatingą dėmesį 
taip pat reikėtų skirti moterų ir 
pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikų ir 
vietos gyventojų, teisėms; pabrėžia, kad 
reikėtų siekti visiško suderinimo su 
esamais teisiniais įsipareigojimais ir 
standartais Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis, pavyzdžiui, su JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniais principais, 
EBPO rekomendacijomis daugiašalėms 
įmonėms, EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacija dėl atsakingo verslo, 
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atitinkamiems konkretiems sektoriams 
skirtomis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis ir TDO trišale 
deklaracija dėl principų, susijusių su 
daugiašalėmis įmonėmis ir socialine 
politika; laikosi nuomonės, kad teisės aktai 
turėtų apimti ne tik rimčiausius, bet visų 
rūšių žmogaus teisių pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 46
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams, taip pat su verslu susijusiam 
poveikiui aplinkai; pabrėžia, kad reikėtų 
siekti visiško suderinimo su esamais 
teisiniais įsipareigojimais ir standartais 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis, 
ypatingą dėmesį skiriant TDO 
konvencijoms, Konvencijai dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir 
Vaiko teisių konvencijai; laikosi 
nuomonės, kad teisės aktai turėtų apimti 
visų rūšių žmogaus teisių pažeidimus;

Or. es

Pakeitimas 47
Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus; laikosi 
nuomonės, kad teisės aktai taip pat turėtų 
apimti neigiamą poveikį aplinkai, 
įskaitant atvejus, kai toks poveikis nėra 
aiškus ir tiesioginis žmogaus teisių 
pažeidimas;

Or. en

Pakeitimas 48
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į 
gaires; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos, 
tarptautiniu ir ES lygmenimis, taip pat su 
Sąjungos teise, visų pirma Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijomis; 
laikosi nuomonės, kad gairės turėtų apimti 
visų rūšių žmogaus teisių pažeidimus;

Or. fr
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Pakeitimas 49
György Hölvényi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams, vietos 
gyventojams ir mažumų teisėms; pabrėžia, 
kad reikėtų siekti visiško suderinimo su 
esamais teisiniais įsipareigojimais ir 
standartais Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis; laikosi nuomonės, kad teisės 
aktai turėtų apimti visus su verslu 
susijusius tarptautiniu mastu teisiškai 
privalomų žmogaus teisių, grindžiamų 
žmogaus orumu, pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 50
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi 
nuomonės, kad teisės aktai turėtų apimti 
visų rūšių žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad visi nauji 
teisės aktai turėtų būti grindžiami esamais 
teisiniais įsipareigojimais ir standartais 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

Or. en
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Pakeitimas 51
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms ir moterų, vaikų, neįgaliųjų ir 
vietos gyventojų teisėms; pabrėžia, kad 
reikėtų siekti visiško suderinimo su 
esamais teisiniais įsipareigojimais ir 
standartais Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis; laikosi nuomonės, kad teisės 
aktai turėtų apimti visų rūšių žmogaus 
teisių pažeidimus;

Or. hu

Pakeitimas 52
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojų ir profesinių sąjungų 
teisėms, moterims, vaikams ir vietos 
gyventojams; pabrėžia, kad reikėtų siekti 
visiško suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;

4. pabrėžia, kad ateityje visos 
žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į teisės 
aktus; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti darbuotojams, ypač moterims ir 
vaikams, profesinių sąjungų teisėms ir 
vietos gyventojų teisėms; primygtinai 
teigia, kad reikėtų siekti visiško 
suderinimo su esamais teisiniais 
įsipareigojimais ir standartais Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis; laikosi nuomonės, 
kad teisės aktai turėtų apimti visų rūšių 
žmogaus teisių pažeidimus;
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Or. en

Pakeitimas 53
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. 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;

Or. en

Pakeitimas 54
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia atkreipti 
dėmesį į vaikų darbą, ypač į blogiausias 
vaikų darbo formas, minimas 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijoje Nr. 182, ir su juo kovoti;

Or. fr

Pakeitimas 55
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad nustatant pareigą 
gerbti ir saugoti žmogaus teises ir aplinką 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
pirmajai tiekimo grandinės pakopai už 
Sąjungos ribų ir tiesioginiams 
sutartiniams verslo santykiams; ragina 
kurti geresnes teisines sistemas ir geriau 
įgyvendinti bei stebėti žmogaus teisių ir 
aplinkos standartus, taip pat apsaugoti 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
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;

Or. en

Pakeitimas 56
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos rizikos tenka valstybėms ir 
vyriausybėms, tačiau globalizuotame 
skaitmeniniame pasaulyje atsakomybę už 
žmogaus teisių laikymąsi ir jų apsaugą 
turi prisiimti visa tarptautinė 
bendruomenė; ragina Sąjungą teikti 
pagalbą ir sudaryti sąlygas gauti patarimų 
ir rekomendacijų dėl vidaus teisės aktų ir 
politikos, susijusių su verslu ir žmogaus 
teisėmis trečiosiose šalyse, tobulinimo;

Or. en
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Pakeitimas 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos rizikos turėtų būti įtvirtinta 
visose pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose ir taip pat taikoma finansų 
įstaigoms, įskaitant Europos investicijų 
banką ir Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banką;

Or. en

Pakeitimas 58
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose; pažymi, kad visų pirma reikia 
atsižvelgti į konflikto zonoms būdingą 
riziką;

Or. fr

Pakeitimas 59
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad reikalavimai, susiję 
su pagarba žmogaus teisėms ir jų 
apsauga, aplinka ir korupcijos rizikos 
vengimu, turėtų būti įtvirtinti visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

Or. en

Pakeitimas 60
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, aplinką ir vengti 
korupcijos turėtų būti įtvirtinta visose 
pasaulinėse vertės grandinėse, 
produktuose, paslaugose ir verslo 
santykiuose;

5. pabrėžia, kad pareiga gerbti ir 
saugoti žmogaus teises, laikytis aplinkos 
standartų ir vengti korupcijos rizikos 
turėtų būti įtvirtinta pasaulinėse vertės 
grandinėse, produktuose, paslaugose ir 
verslo santykiuose;

Or. en

Pakeitimas 61
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 

Išbraukta.
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kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

Or. en

Pakeitimas 62
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Manon Aubry

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad būsimi Sąjungos 
išsamaus patikrinimo teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje, įskaitant 
įmones, kurios nėra įsteigtos Sąjungoje ir 
vykdo veiklą vidaus rinkoje; pabrėžia, kad 
prireikus įmonės, atsižvelgdamos į 
žmogaus teisėms, aplinkai ir valdymui 
kylančios rizikos dydį ir tikimybę, turėtų 
teikti pirmenybę savo išsamaus 
patikrinimo strategijai; primena, kad, 
neatsižvelgiant į įmonės nustatytus 
prioritetus, ji turėtų būti atsakinga už 
neigiamą jos tiekimo grandinės poveikį 
žmogaus teisėms ir aplinkai, nebent įrodo, 
kad ėmėsi išsamaus patikrinimo 
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priemonių;

Or. en

Pakeitimas 64
Tomas Tobé

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad, atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2017/8211a, visi 
nauji teisės aktai pirmiausia turėtų būti 
taikomi sektoriams, kuriuose kyla didesnė 
pažeidimų rizika; atsižvelgdamas į tai, 
pažymi, kad minėtas reglamentas dar 
visapusiškai neįsigaliojo; mano, kad 
nustatant prievoles pagal visus naujus 
teisės aktus turi būti atsižvelgiama į 
įmonių dydį ir jų vykdomos veiklos 
pobūdį; pabrėžia, kad didžiausią dėmesį 
reikia skirti rizikai;

__________________
1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/821, kuriuo nustatomos alavo, 
tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
Sąjungos importuotojų prievolės dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
(OL L 130, 2017 5 19, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 65
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad visų pirma reikia suklasifikuoti 
rizikos, susijusios su įmonių, kurių 
buveinės yra ES teritorijoje, veikla, rūšis, 
taip pat nustatyti, kuriose valstybėse ir 
regionuose dėl vietos valdžios institucijų 
pasirengimo ir pajėgumų trūkumo 
greičiausiai bus pažeidžiamos žmogaus 
teisės;

Or. es

Pakeitimas 66
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti 
sektoriams, kuriuose žmogaus teisėms 
kyla didesnė rizika, įskaitant kasybos, 
maisto produktų ir žemės ūkio, naftos ir 
dujų, tekstilės, drabužių, odos ir avalynės 
sektorius; mano, kad toks horizontalus 
požiūris turėtų būti papildytas 
konkretesniais standartais ir gairėmis, 
taikytinais atitinkamo sektoriaus 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 67
Antoni Comín i Oliveres
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; 
pabrėžia, kokios svarbios, atsižvelgiant į 
naujų teisės aktų kriterijus, yra valstybių 
narių vyriausybinės agentūros, kai vykdo 
projektus, kuriais prisidedama prie 
įmonių, kurių buveinės yra jų teritorijose, 
tarptautinimo; mano, kad didžiausią 
dėmesį reikia skirti rizikai;

Or. es

Pakeitimas 68
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
rūšių – tiek viešosioms, tiek privačioms – 
ir visų dydžių Sąjungoje buveinę 
turinčioms arba veiklą vykdančioms 
įmonėms, tačiau reikėtų laikytis 
proporcingumo principo; mano, kad 
didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai ir kad 
įmonėms, kurios gali įrodyti, kad gerai 
vykdo naujuosiuose teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, turėtų būti 
teikiamos teigiamos paskatos;

Or. en
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Pakeitimas 69
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauja ES teisės aktų 
sistema turėtų būti taikoma visiems 
sektoriams, visų dydžių ir rūšių įmonėms, 
tiek viešosioms, tiek privačioms, visoje 
Sąjungoje; mano, kad didžiausią dėmesį 
reikia skirti rizikai, tačiau atsižvelgiant į 
mažoms ir vidutinėms įmonėms bei labai 
mažoms įmonėms būdingus apribojimus 
ir į konflikto zonoms būdingą riziką;

Or. fr

Pakeitimas 70
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad, siekiant išvengti 
pernelyg didelės naštos, naujuose teisės 
aktuose turėtų būti laikomasi sektorinio 
požiūrio, kad turėtų būti įvertintas jų 
poveikis ir kad įgyvendinant šiuos teisės 
aktus itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 71
Ádám Kósa
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai gali 
būti taikomi visiems sektoriams ir visų 
rūšių įmonėms, tiek viešosioms, tiek 
privačioms, tik jeigu jie bus pakankamai 
diferencijuoti; mano, kad didžiausią 
dėmesį reikia skirti ne rizikai, o gerajai 
patirčiai;

Or. hu

Pakeitimas 72
György Hölvényi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, visų 
dydžių ir rūšių įmonėms, tiek viešosioms, 
tiek privačioms, visoje Sąjungoje; mano, 
kad didžiausią dėmesį reikia skirti rizikai;

6. mano, kad nauji teisės aktai turėtų 
būti taikomi visiems sektoriams, nedarant 
neigiamo poveikio Sąjungos įmonių 
konkurencingumui ir itin daug dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms; mano, kad didžiausią dėmesį 
reikia skirti rizikai;

Or. en

Pakeitimas 73
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. dar kartą ragina Komisiją, siekiant 
visuotinio tikslo kurti tvarias ir krizėms 
atsparias vertės grandines, kuriose būtų 
gerbiamos žmogaus teisės, pateikti 
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pasiūlymą dėl teisės aktų dėl išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo 
reikalavimų, susijusių su žmogaus 
teisėmis ir socialiniais ir aplinkos 
standartais, kartu Sąjungos įmonėms, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), užtikrinant vienodas sąlygas; 
pabrėžia, kad norint parengti taisykles, 
kurios padėtų didinti konkurencingumą, 
būtų naudingos ir kurias būtų galima 
taikyti visiems rinkos dalyviams, įskaitant 
MVĮ, svarbu atlikti poveikio vertinimą, 
siekiant užtikrinti, kad tokia sistema 
atitiktų PPO reikalavimus; rekomenduoja 
MVĮ teikti tinkamą paramą ir nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad jos galėtų 
pritaikyti verslo veiklą prie naujųjų 
taisyklių; pabrėžia, kad rengiant tokį 
pasiūlymą svarbu įtraukti visus 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus 
ir su jais konsultuotis;

Or. en

Pakeitimas 74
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. laikosi nuomonės, kad naujieji 
teisės aktai turėtų būti grindžiami JT 
verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais 
principais ir EBPO rekomendacijomis 
daugiašalėms įmonėms, ypač kiek tai 
sietina su dydžiu ir rizika grindžiamu ir 
konkretiems sektoriams skirtu požiūriu; 
laikosi nuomonės, kad mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kai jos savo įmonėse 
įgyvendina išsamaus patikrinimo 
procesus, turėtų būti teikiama papildoma 
parama;

Or. en
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Pakeitimas 75
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būsimi teisės aktai 
turėtų būti grindžiami lyčių aspekto 
analize ir kad juose turėtų būti 
atsižvelgiama į konkrečius moterų ir 
mergaičių poreikius; mano, kad įmonės 
turi atsižvelgti į savo veiklos poveikį 
lytims, šiuo tikslu atlikdamos išsamų 
patikrinimą žmogaus teisių srityje 
atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 76
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. 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;

Or. en

Pakeitimas 77
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. 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 
naujuosius 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;

Or. en

Pakeitimas 78
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, 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 
išsamaus patikrinimo procesuose; pažymi, 
kad šie procesai turėtų būti suderinti su 
tarptautinėmis, Europos ir Sąjungos 
gairėmis ir standartais; pabrėžia, kad šiais 
teisės aktais įmonės turėtų būti 
įpareigojamos patvirtinti išsamaus 
patikrinimo politiką, tinkamai išdėstytą 
plane, kuriame būtų nustatyti aiškūs 
tikslai, konkretūs veiksmai, laukiami 
rezultatai ir pažangos vertinimo rodikliai; 
laikosi nuomonės, kad įmonės ir 
investuotojai turėtų būti aiškiai įpareigoti 
nustatyti ir įvertinti esamą ir galimą 
riziką, imtis veiksmų atsižvelgiant į 
nustatytus faktus, siekiant nutraukti 
neigiamą poveikį ir užkirsti jam kelią, 
stebėti įgyvendinimą ir rezultatus ir 
pranešti, kaip buvo šalinamas poveikis; 
pažymi, kad šio plano įgyvendinimui 
turėtų būti skiriama pakankamai išteklių 
ir kad turėtų būti nustatytas patikimas ir 
įtraukus jo stebėsenos mechanizmas; 
mano, kad įmonės turėtų pasirūpinti 
žmogaus teisių, aplinkos ir kovos su 
korupcija sričių ekspertais, kad jie padėtų 
rengti ir įgyvendinti tokią politiką ir 
planą, taip pat kitus galimus susijusius 
sprendimus; pabrėžia, kad tokio pobūdžio 
praktinė patirtis taip pat turėtų būti viena 
iš įmonės valdymo struktūrų dalių; mano, 
kad prireikus tam tikroms įmonėms turėtų 
būti numatytos paramos priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 80
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines; pabrėžia, 
kad, įmonėms nevykdant išsamaus 
patikrinimo prievolių, turėtų būti 
skiriamos administracinės nuobaudos ir 
baudžiamosios sankcijos; pabrėžia 
civilinės atsakomybės mechanizmo svarbą 
siekiant aukoms užtikrinti teisę kreiptis į 
teismą ir galimybę pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 81
Tomas Tobé

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje bet 
kokiuose teisės aktuose turėtų būti 
nustatyti veiksmingų įmonių išsamaus 
patikrinimo procesų standartai, apimantys 
įmonių veiklą ir jų verslo santykius, 
įskaitant jų tiekimo ir subrangos grandines; 
mano, kad šie standartai turėtų būti 
grindžiami EBPO rekomendacijomis 
daugiašalėms įmonėms;

Or. en
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Pakeitimas 82
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys visus 
pažeidimus, susijusius su įmonių veikla ir 
verslo santykiais, įskaitant jų tiekimo ir 
subrangos grandines, ir kad į juos turėtų 
būti įtraukta pareiga atitinkamai teikti 
veiklos ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 83
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose visoms Sąjungos įmonėms 
ir įmonėms, vykdančioms veiklą vidaus 
rinkoje, turėtų būti nustatyti privalomi ir 
veiksmingi įmonių išsamaus patikrinimo 
procesai, apimantys įmonių veiklą ir jų 
verslo santykius su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 84
György Hölvényi
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, padedantys Europos 
įmonėms išsaugoti konkurencinį 
pranašumą ir apimantys įmonių veiklą ir 
jų verslo santykius, įskaitant jų tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys finansų 
įstaigas, įmonių veiklą ir jų verslo 
santykius, įskaitant jų tiekimo ir subrangos 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 86
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti greiti ir 



AM\1215760LT.docx 49/71 PE658.786v02-00

LT

privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

veiksmingi įmonių išsamaus patikrinimo 
procesai, apimantys įmonių veiklą ir jų 
verslo santykius, įskaitant jų tiekimo ir 
subrangos grandines;

Or. hu

Pakeitimas 87
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
gairėse turėtų būti nustatyti veiksmingi 
įmonių išsamaus patikrinimo procesai, 
apimantys įmonių veiklą ir jų verslo 
santykius, įskaitant jų tiekimo ir subrangos 
grandines;

Or. fr

Pakeitimas 88
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
privalomi ir veiksmingi įmonių išsamaus 
patikrinimo procesai, apimantys įmonių 
veiklą ir jų verslo santykius, įskaitant jų 
tiekimo ir subrangos grandines;

7. laikosi nuomonės, kad ateityje 
teisės aktuose turėtų būti nustatyti 
veiksmingi įmonių išsamaus patikrinimo 
procesai, apimantys įmonių veiklą ir jų 
verslo santykius, įskaitant jų tiekimo ir 
subrangos grandines;

Or. en
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Pakeitimas 89
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad nukentėjusieji, 
pavyzdžiui, profesinės sąjungos ir 
darbuotojų atstovai, taip pat vietos 
bendruomenės ir žmogaus teisių gynėjai 
besivystančiose šalyse, turėtų aktyviai 
dalyvauti išsamaus patikrinimo procese; 
be to, mano, kad pagal tarptautiniu mastu 
sutartus nuolatinio laisvo, išankstinio ir 
informacija grindžiamo sutikimo 
standartus turėtų būti rengiamos 
konsultacijos su vietos gyventojais;

Or. en

Pakeitimas 90
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. tikisi, kad būsimuose teisės 
aktuose bus nustatytos finansų įstaigų 
pareigos, šiuo tikslu paaiškinant 
investuotojų, taip pat įmonių valdybų 
pareigas; pabrėžia, kad naujaisiais teisės 
aktais taip pat turėtų būti sprendžiamas 
klausimas, kaip veiksmingai vertinti 
padėtį ir teikti ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 91
Frances Fitzgerald
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Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad įmonės ir investuotojai 
turėtų būti aiškiai įpareigoti nustatyti ir 
įvertinti esamą ir galimą riziką (įskaitant 
lyčiai atžvalgius vertinimus), imtis 
veiksmų atsižvelgiant į nustatytus faktus, 
siekiant nutraukti neigiamą poveikį ir 
užkirsti jam kelią, ir pranešti, kaip buvo 
šalinamas poveikis;

Or. en

Pakeitimas 92
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti 
veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi teisės aktų, visų pirma vietos 
lygmeniu;

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti 
veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi teisės aktų, visų pirma vietos 
lygmeniu; mano, kad būtina dėti 
ypatingas pastangas stebint verslo veiklą, 
vykdomą šalyse ir regionuose, kuriuose 
kyla didesnė rizika;

Or. es

Pakeitimas 93
Tomas Tobé

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti 
veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi teisės aktų, visų pirma vietos 
lygmeniu;

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti 
veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi tokių teisės aktų, ir užtikrinti jų 
vykdymą, visų pirma vietos lygmeniu; 
pabrėžia suderintos stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo visoje Sąjungoje svarbą 
siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 94
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos sistemą ir 
kompetentingoms institucijoms (Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis) suteikti 
veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi teisės aktų, visų pirma vietos 
lygmeniu;

8. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą stebėsenos ir atskaitomybės 
sistemą ir kompetentingoms institucijoms 
(Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis) 
suteikti veiksmingų priemonių stebėti, kaip 
laikomasi teisės aktų, visų pirma vietos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 95
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad valstybės narės turėtų 
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numatyti sankcijas, taikytinas už 
nacionalinių nuostatų, priimtų pagal 
būsimus išsamaus patikrinimo teisės 
aktus, pažeidimus, ir imtis visų priemonių, 
būtinų šių sankcijų taikymui užtikrinti; 
pabrėžia, kad nustatant šias sankcijas 
turėtų būti atsižvelgiama į padarytų 
pažeidimų sunkumą ir pasikartojimą ir 
kad šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomojo 
pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 96
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad, siekiant paskatinti 
savanoriškus ekonominės veiklos 
vykdytojų veiksmus, reikia sukurti 
palankias sąlygas patikimam ir griežtam 
sektorių lygmens sertifikavimui;

Or. fr

Pakeitimas 97
Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi 
naujų teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be 

Išbraukta.
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kita ko, taikant įvairaus pobūdžio 
nuobaudas ir sankcijas;

Or. en

Pakeitimas 98
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi 
naujų teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be 
kita ko, taikant įvairaus pobūdžio 
nuobaudas ir sankcijas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 99
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas, 
pavyzdžiui, draudimą dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose, ir sankcijas; be 
to, primygtinai ragina Sąjungą ir jos 
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valstybes nares kovą su nusikaltimais 
aplinkai laikyti vienu iš svarbiausių 
tarptautinio teisminio bendradarbiavimo 
ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių institucijų ir 
konferencijų 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;

Or. en

Pakeitimas 100
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi 
naujų teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be 
kita ko, taikant įvairaus pobūdžio 
nuobaudas ir sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta tinkama ir 
proporcinga atsakomybės sistema;

Or. hu

Pakeitimas 101
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi 
naujų teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be 
kita ko, taikant įvairaus pobūdžio 
nuobaudas ir sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatytas naujųjų teisės aktų 
laikymosi mechanizmas ir užtikrinamas jų 
vykdymas; pabrėžia, kad veiksmingiausia 
priemonė užtikrinti, kad Sąjungos įmonės 
ir trečiųjų šalių įmonės, vykdančios veiklą 
vidaus rinkoje, saugotų žmogaus teises ir 
gamtinę aplinką, tebėra paskatos taikyti 
savanoriškas priemones, grindžiamas JT 
verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais 
principais ir EBPO rekomendacijomis 
daugiašalėms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 102
György Hölvényi

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška, skaidri ir 
nuosekli atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas, ir pabrėžia, kad reguliavimo 
reikalavimai turi būti pakankamai aiškūs, 
kad įmonės galėtų laikytis šių reikalavimų 
ir žinotų, kaip išvengti sankcijų;

Or. en

Pakeitimas 103
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas, pavyzdžiui, greta tarpinių 
priemonių prieš baudžiamąjį 
persekiojimą, pašalinant iš įmonės 
direktoriaus pareigų;

Or. en

Pakeitimas 104
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu
Emmanouil Fragkos

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi 
naujų teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be 
kita ko, taikant įvairaus pobūdžio 
nuobaudas ir sankcijas;

9. mano, jog siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi naujųjų teisės aktų, 
ateityje teisės aktais turėtų būti nustatyta 
visapusiška atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę;

Or. en

Pakeitimas 105
Tomas Tobé
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta visapusiška 
atsakomybės sistema, apimanti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, ir sankcijų mechanizmas, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų 
teisės aktų, ir jie būtų vykdomi, be kita ko, 
taikant įvairaus pobūdžio nuobaudas ir 
sankcijas;

9. mano, kad ateityje teisės aktais 
turėtų būti nustatyta atsakomybės sistema, 
kuri atitinkamais atvejais galėtų apimti 
administracinę, civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę, kartu atsižvelgiant į valstybių 
narių teisės sistemų skirtumus, be kita ko, 
taikant sankcijų mechanizmą, kuris 
užtikrintų, kad būtų laikomasi naujų teisės 
aktų ir kad jie būtų vykdomi;

Or. en

Pakeitimas 106
Manon Aubry

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad Sąjungos teisėje, 
visų pirma konkurencijos ir duomenų 
apsaugos teisės aktuose, nustatyta daug 
įvairių ir veiksmingų administracinių 
nuobaudų; ragina įmonių išsamaus 
patikrinimo prievolių nevykdymo atveju 
taikyti aiškias, proporcingas ir 
veiksmingas atgrasomąsias 
administracines nuobaudas, įskaitant 
dideles baudas, draudimus dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir viešosios 
paramos programose, taip pat prekių 
konfiskavimą;

Or. en

Pakeitimas 107
Manon Aubry
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Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad civilinės 
atsakomybės mechanizmai yra itin 
svarbūs siekiant aukoms suteikti galimybę 
naudotis teisių gynimo priemonėmis 
Sąjungos teismuose; pabrėžia, kad turėtų 
būti pašalintos kliūtys, trukdančios 
naudotis teisių gynimo priemonėmis, be 
kita ko, perkeliant prievolę įrodyti, taikant 
tinkamus senaties terminus, padedant 
padengti teisines išlaidas ir pakeičiant 
tarptautinės privatinės teisės normas;

Or. en

Pakeitimas 108
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; pažymi, kad tokie 
mechanizmai turėtų būti rengiami 
konsultuojantis su darbuotojais ir 
nukentėjusiomis bendruomenėmis; be to, 
mano, kad juose 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 
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priemonės; atsižvelgdamas į tai, mano, 
kad teisės aktuose turėtų būti apsvarstyta 
galimybė sukurti Sąjungos skundų 
nagrinėjimo mechanizmą, kurį galėtų 
valdyti Sąjungos delegacijos ir pagal kurį 
skundus galėtų teikti Sąjungos įmonių ir 
jų tiekimo grandinėse padarytų pažeidimų 
aukos ir nuo jų nukentėję gyventojai; 
mano, kad šį mechanizmą centriniu 
lygmeniu turėtų koordinuoti atitinkamos 
Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros ir kad jam turėtų būti skiriama 
pakankamai išteklių;

Or. en

Pakeitimas 109
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis 
teisių gynimo priemonėmis; mano, kad 
teisės aktais įmonės turėtų būti įpareigotos 
turėti veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

10. pabrėžia, kad turėtų būti įtrauktos 
nuostatos dėl veiksmingų teisių gynimo 
priemonių; mano, kad teisės aktais turėtų 
būti nustatyti atitinkami standartai 
įmonėms turėti veiksmingą skundų 
nagrinėjimo mechanizmą, kuris turėtų būti 
skaidrus, prieinamas, nuspėjamas, saugus, 
patikimas ir atskaitingas;

Or. en

Pakeitimas 110
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas ir taikomas, be kita ko, 
eksporto perdirbimo zonose, kuriose 
dažnai netaikomi darbo įstatymai ir 
atleidžiama nuo mokesčių ir kyla didelių 
problemų, susijusių su deramo darbo 
standartų ir profesinių sąjungų veiklos 
apribojimais; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

Or. en

Pakeitimas 111
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
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ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

ir atskaitingas; mano, kad žmogaus teisių 
gynėjams ir jų advokatams turėtų būti 
suteikta speciali apsauga;

Or. en

Pakeitimas 112
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad veiksmų 
sistema įmonės turėtų būti skatinamos 
turėti veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad 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 jos teikimo sąlygas valstybės narės 
turėtų nustatyti savo nacionalinės teisės 
aktuose;

Or. fr

Pakeitimas 113
György Hölvényi
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis 
teisių gynimo priemonėmis; mano, kad 
teisės aktais įmonės turėtų būti įpareigotos 
turėti veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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;

10. pabrėžia, kad išsamaus patikrinimo 
teisės aktais trumpuoju ir vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti 
užtikrinamas Sąjungos įmonių 
konkurencinis pranašumas; mano, kad 
teisės aktais įmonės turėtų būti įpareigotos 
turėti veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme 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 nustatytos teisingos 
teisinės procedūros;

Or. en

Pakeitimas 114
Manon Aubry

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; mano, kad teisės 
aktais įmonės turėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; be to, mano, kad tokiame 
mechanizme turėtų būti numatytos 
veiksmingos teisminės teisių gynimo 
priemonės žmogaus teisių pažeidimų, 
žalos aplinkai ir korupcijos aukoms, 
vykdant individualius ir kolektyvinius 

10. pabrėžia, kad labai svarbu turėti 
galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis; primena, kad 
pirminė pareiga užtikrinti galimybes 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis 
tenka valstybėms; pabrėžia, kad įmonių 
skundų nagrinėjimo mechanizmais turėtų 
būti naudojamasi tik kaip ankstyvojo 
perspėjimo sistemomis, sudarančiomis 
sąlygas suteikti neatidėliotiną pagalbą ir 
atlyginti nedidelę žalą; mano, kad teisės 
aktais įmonės galėtų būti įpareigotos turėti 
veiksmingą skundų nagrinėjimo 
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veiksmus; mano, kad žmogaus teisių 
gynėjams ir jų advokatams turėtų būti 
suteikta speciali apsauga;

mechanizmą, kuris turėtų būti skaidrus, 
prieinamas, nuspėjamas, saugus, patikimas 
ir atskaitingas; pabrėžia, kad tokius 
mechanizmus turi patvirtinti valdžios 
institucijos ir kad jie niekada neturėtų 
trukdyti ieškovui kreiptis į teismus;

Or. en

Pakeitimas 115
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kaip svarbu, kad 
nukentėjusieji nuo žmogaus teisių 
pažeidimų, tiesiogiai ar netiesiogiai 
padarytų dėl įmonių, kurių buveinė yra 
ES valstybės narės teritorijoje, veiklos, 
galėtų imtis teisinių veiksmų tos valstybės 
narės teismuose, kai valstybių, kuriose 
padaryti žmogaus teisių pažeidimai, 
teismai nėra pasirengę ar neturi 
pajėgumų ištaisyti padarytą žalą; reiškia 
susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais gali 
susidurti nukentėjusieji nuo žmogaus 
teisių pažeidimų besivystančiose šalyse, 
siekdami pasinaudoti veiksmingos teisinės 
gynybos priemonėmis valstybių narių 
teismuose, dėl bylinėjimuisi reikalingų 
išteklių trūkumo; mano, kad būtina 
vykdyti konsultavimo procesą zonose, 
kuriose kyla didžiausia žmogaus teisių 
pažeidimų rizika, įtraukiant visas 
suinteresuotąsias šalis, ypatingą dėmesį 
skiriant profesinėms sąjungoms ir 
pilietinės visuomenės organizacijoms, kad 
būsimoje direktyvoje dėl išsamaus 
patikrinimo būtų sukurti mechanizmai, 
kuriais labiausiai pažeidžiamoms grupėms 
būtų užtikrinama galimybė naudotis 
veiksmingos teisinės gynybos 
priemonėmis valstybių narių teismuose;
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Or. es

Pakeitimas 116
Marc Tarabella, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. 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;

Or. en

Pakeitimas 117
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. pabrėžia, kad įgyvendinant ir 
stebint būsimus teisės aktus vietos 
pilietinė visuomenė tebebus viena iš 
pagrindinių partnerių; todėl pažymi, kad 
teisės aktais turėtų būti užtikrinama, kad 
pilietinės visuomenės mechanizmams 
būtų nuosekliai skiriama išteklių ir kad 
būtų sukurtos skaidrios ir struktūruotos 
pilietinės visuomenės ryšių su įmonėmis ir 
valdžios subjektais palaikymo priemonės;

Or. en

Pakeitimas 118
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius.

11. primena politikos suderinamumo 
vystymosi labui principą, pagal kurį 
reikalaujama tose politikos srityse, kurios 
gali turėti įtakos besivystančioms šalims, 
atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo 
tikslus; pabrėžia, kad būsimos Sąjungos 
prekybos politikos peržiūros metu 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
įmonėms tenkančiai prievolei išsamiai 
tikrinti visą vertės grandinę; pabrėžia, kad 
svarbu į visus naujus ir esamus prekybos 
mechanizmus, pavyzdžiui, laisvosios 
prekybos susitarimus, investicijų 
susitarimus, ekonominės partnerystės 
susitarimus ar bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistemas, integruoti prievoles 
atlikti išsamų patikrinimą socialinėje, 
aplinkos ir žmogaus teisių srityse ir 
užtikrinti tokių prievolių vykdymą; 
pabrėžia, kad šios prekybos priemonės 
turėtų apimti veiksmingus vykdymo 
užtikrinimo mechanizmus, pavyzdžiui, 
galimybę panaikinti leidimą naudotis 
lengvatinėmis sąlygomis, jeigu 
nesilaikoma reikalavimų; yra įsitikinęs, 
kad itin svarbu užtikrinti, jog laisvosios 
prekybos susitarimų darnaus vystymosi 
skyriai būtų labiau privalomo pobūdžio ir 
lengviau įgyvendinami, šiuo tikslu 
pasitelkiant veiksmingus stebėsenos ir 
sankcijų mechanizmus, kuriais asmenims 
ir bendruomenėms Sąjungoje arba už jos 
ribų suteikiama galimybė ginti savo teises;

Or. en

Pakeitimas 119
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius.

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami ir kad prieš 
sudarant minėtus susitarimus svarbu 
atlikti auditą; pabrėžia, kad derėtų 
nesudaryti laisvosios prekybos susitarimų 
su valstybėmis, kurių aplinkosaugos 
(įskaitant gyvūnų gerovę) ir socialinės 
apsaugos standartai yra žemesni už ES 
standartus ir kuriose saugumo arba 
geopolitinė padėtis nulemia didesnę 
žmogaus teisių pažeidimų riziką;

Or. fr

Pakeitimas 120
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius.

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius; mano, kad 
viena pagrindinių už prekybos taisyklių 
laikymosi užtikrinimą atsakingo 
vyriausiojo pareigūno funkcijų turėtų būti 
aktyvi laisvosios prekybos susitarimuose 
nustatytų išsamaus patikrinimo 
mechanizmų stebėsena;

Or. es

Pakeitimas 121
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia
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Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius.

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
privalomi ir įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius; mano, kad tai 
taip pat padėtų išvengti konkurencijos su 
įmonėmis, įsisteigusiomis už Europos 
ribų, iškraipymo; mano, kad taip pat 
galėtų būti panašiai sustiprinti Sąjungos 
su AKR valstybėmis pasirašyti 
ekonominės partnerystės susitarimai;

Or. en

Pakeitimas 122
Tomas Tobé

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu 
užtikrinti, jog laisvosios prekybos 
susitarimų darnaus vystymosi skyriai būtų 
lengviau įgyvendinami, ir kad naujuose 
teisės aktuose turėtų būti ieškoma būdų, 
kaip įtraukti išsamaus patikrinimo 
reikalavimus į tuos skyrius.

11. yra įsitikinęs, kad itin svarbu, kad 
laisvosios prekybos susitarimų darnaus 
vystymosi skyriai ir toliau būtų 
įgyvendinami ir kad Komisija ieškotų 
būdų, kaip į laisvosios prekybos 
susitarimus įtraukti išsamaus patikrinimo 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 123
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. įspėja, kad neturėtų būti 
įgyvendinama dvejopų standartų politika, 
susijusi su įmonių teisėmis ir prievolėmis 
investicijų ir prekybos susitarimuose; 
primena, kad tarptautinių bendrovių 
teisėms ir prievolėms būdingas didelis 
pusiausvyros trūkumas, ypač kalbant apie 
investicijų apsaugos susitarimus, kuriais 
investuotojams užtikrinama daug teisių, 
pavyzdžiui, teisė į sąžiningą ir teisingą 
požiūrį, kurios neatitinka vykdytinų 
prievolių paisyti žmogaus teisių ir laikytis 
darbo bei aplinkos teisės aktų; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad tokį pusiausvyros trūkumą 
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, kad svarbu, kad 
Sąjunga aktyviai dalyvautų Neribotos 
sudėties tarpvyriausybinės tarptautinės 
teisiškai privalomos žmogaus teisių 
priemonės tarptautinėms bendrovėms ir 
kitoms verslo įmonėms rengimo darbo 
grupės veikloje, taip pat išsaugoti 
žmogaus teisių pirmenybę prekybos 
interesų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 124
Manon Aubry

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. 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;

Or. en

Pakeitimas 125
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad bet koks prekybos 
susitarimas turi būti sudaromas prieš tai 
įvertinus gamybos perkėlimo į kitas šalis 
ir darbo vietų praradimo valstybėse narėse 
riziką ir kad joks prekybos susitarimas 
neturėtų nulemti darbo vietų praradimo, 
gamybos perkėlimo į kitas šalis ar 
nesąžiningos konkurencijos valstybių 
narių atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 126
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. 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.

Or. en


