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PASIŪLYMAI

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

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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;
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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; 

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.


