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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad nors vien tik valstybėms ir vyriausybėms tenka atsakomybė užtikrinti 
žmogaus teises savo šalyse, tvarus įmonių valdymas apima „įmonių pareigą gerbti 
žmogaus teises“, kaip apibrėžta JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose; 
primena, kad ES ekonomika patiria didžiausią visuotinę ekonomikos krizę nuo 
Didžiosios depresijos laikų, o įmonės visoje Europoje patiria itin sunkių padarinių; 
pabrėžia, kad šiuo metu bet kokia nauja teisėkūros iniciatyva turėtų atsižvelgti į tai, kokį 
poveikį turės būtent labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) administracinei 
naštai, ES įmonių sukuriamoms darbo vietoms ir šių įmonių dalyvavimui tarptautinėse 
rinkose; primena pereinamųjų laikotarpių svarbą, kurie reikalingi siekiant kurti teisinį 
tikrumą ir užtikrinti gerą teisėkūrą;

2. ragina pateikti tris atskirus, tačiau vienas kitą papildančius pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl direktorių pareigų ir tvaraus įmonių valdymo, dėl 
išsamaus įmonių patikrinimo žmogaus teisių ir aplinkosaugos srityse ir dėl Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvos reformos1;

3. pakartoja, kad pasaulinės tiekimo grandinės yra pagrindinis pasaulinės ekonomikos 
bruožas, tačiau sudėtingas tokių grandinių pobūdis ir įmonių atskaitomybės stoka gali 
sudaryti sąlygas didesnei žmogaus ir darbo teisių pažeidimų rizikai ir nebaudžiamumui 
už nusikaltimus aplinkai, ir kad prekybos politika turi, vadovaujantis Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyva, prisidėti prie skaidraus įmonių valdymo, nes jis 
daro įtaką tiekimo grandinėms, įskaitant subrangos grandines, ir atitikti pagrindinius 
Paryžiaus susitarimu nustatytus aplinkosauginius, socialinius, su žmogaus teisėmis ir 
sauga susijusius standartus; taip pat skatina siekti JT darnaus vystymosi tikslų;

4. pabrėžia, kad tvarus įmonių valdymas yra svarbus ES sąlygas pasiekti tiek atsparesnę, 
tiek tvaresnę ekonomiką sudarantis ramstis siekiant geriau užtikrinti vienodas sąlygas, 
kurios padėtų išlaikyti ir didinti ES įmonių tarptautinį konkurencingumą ir apsaugoti ES 
darbuotojus ir įmones nuo nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos, todėl toks 
valdymas gali duoti naudos ES prekybos ir investicijų politikai, jeigu bus tinkamai 
įvertinamas ir proporcingai taikomas;

5. pažymi, jog COVID-19 pandemija atskleidė pasaulinių tiekimo grandinių 
pažeidžiamumą ir parodė, kad neužtenka tik savanoriškai taikomų taisyklių, kaip 
parodė, pavyzdžiui, situacija drabužių sektoriuje, kuriame per krizę buvo sutrikdyta 
gamyba ir tai sukėlė neigiamą poveikį visai tiekimo grandinei; pažymi, kad įmonės, 
taikančios geriau apibrėžtus aplinkosauginius, socialinius ir su valdymu susijusius 
praktiką ir rizikos mažinimo procesus, geriau išgyvena krizę; pažymi, jog Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) teigia2, kad įmonės, kurios siekdamos 

1 OL L 330, 2014 11 15, p. 1.
2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
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panaikinti su COVID-19 krize susijusią riziką imasi aktyvių veiksmų taip, kad būtų 
sušvelnintas neigiamas poveikis darbuotojams ir tiekimo grandinėms, tikėtina, sukurs 
didesnę ilgalaikę vertę ir sustiprins atsparumą bei padidins savo gyvybingumą 
trumpuoju laikotarpiu ir atsigavimo perspektyvas vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiais;

6. susirūpinęs pažymi, kad neseniai atliktas ES Nefinansinės informacijos atskleidimo 
direktyvos įgyvendinimo tyrimas3 parodė, jog daugiau kaip trys ketvirtadaliai įmonių 
nepateikia informacijos apie savo tiekimo grandines, net ir didelės rizikos sektoriuose, 
išskyrus drabužių sektorių, kuriame daug įmonių pateikia bendrą arba išsamų savo 
tiekėjų sąrašą; pažymi, kad biržinėms bendrovėms, nebiržinėms valstybinėms 
bendrovėms ir ES registruotoms privačioms bendrovėms pagal nacionalinę teisę gali 
būti taikomi skirtingi įpareigojimai, susiję su tvariu įmonių valdymu; primena, kad 
svarbu taikyti vienodas sąlygas už ES ribų registruotoms įmonėms, kurios ne visada 
laikosi tvaraus įmonių valdymo principų – tai daro neigiamą įtaką ES įmonėms ir jų 
darbuotojams; pabrėžia, kad tvarus įmonių valdymas turėtų būti taikomas visoms 
bendrojoje rinkoje veikiančioms ES ir ne ES įmonėms; ragina Komisiją Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvos peržiūra pasinaudoti kaip galimybe sugriežtinti 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir pagerinti ataskaitų teikimo vykdymo užtikrinimą 
siekiant, kad būtų laikomasi aplinkosauginių, socialinių ir su žmogaus teisėmis susijusių 
standartų;

7. pripažįsta, jog neseniai paskelbto 1992–2018 m. vykdyto Komisijos tyrimo dėl 
direktorių pareigų ir tvaraus įmonių valdymo išvados patvirtino, kad daugumai ES 
įmonių būdinga tendencija pirmenybę teikti trumpalaikiškumui, o ne ilgalaikiškumui ir 
tvarumui; pabrėžia, kad įmonių orientavimosi į tokį trumpalaikiškumą poveikis ES 
verslo praktikai trečiosiose šalyse yra netvarus; pabrėžia, kad direktorių pareigos turėtų 
apimti įpareigojimus įtraukti ilgalaikio tvarumo aspektus į savo verslo strategiją, 
tvarumo tikslus laikant svarbesniais už dabartinę akcininkams sukuriamo turto vertės 
viršenybę, ir atskleisti atitinkamą informaciją, atsižvelgiant į konkurencijos politiką ir 
teisėtus interesus apsaugoti įmonėje sukauptas praktines žinias; pabrėžia, kad tokios 
strategijos turėtų būti vystomos laikantis tarptautinių socialinių, aplinkosaugosinių ir su 
žmogaus teisėmis susijusių standartų ir turėtų apimti konsultacijas su vietos 
bendruomenėmis, kai to reikia; pažymi, kad subalansuota vietos patarėjų grupių sudėtis 
ir jų patirtis, įgyta vykdant įtraukų struktūrinį dialogą, galėtų būti naudojama kaip ES 
įmonių struktūrų, kurios atsižvelgia į pilietinę visuomenę, modelis; pažymi, kad 
pakeitus direktorių valdybos sudėtį, pavyzdžiui, paskyrus narį, turintį žinių apie tvarų 
įmonių valdymą, būtų galima geriau laikytis šių įpareigojimų; mano, kad klausimas dėl 
tokių priemonių taikymo masto turėtų būti sprendžiamas atsižvelgiant į galimą žalos 
riziką; pažymi, kad visos pastangos turėtų atitikti proporcingumo principą;

8. ragina Komisiją įvertinti tvaraus įmonių valdymo įpareigojimų poveikį finansų 
įstaigoms, teikiančioms finansavimą prekybai;

9. pabrėžia, kad reikalavimas atskleisti informaciją apie tai, kokį poveikį įmonei daro 

3 Įmonių skaidrumo mokslinių tyrimų aljanso 2019 m. ataskaita „1000 įmonių tvarumo ataskaitų analizė pagal 
ES Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą“, p. 6 
(http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_T
ransparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf).

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf


AD\1216665LT.docx 5/7 PE655.716v03-00

LT

aplinkosauginiai, socialiniai ir su darbuotojais susiję klausimai, pagarba žmogaus 
teisėms, kyšininkavimas ir korupcija ir kokį poveikį šie veiksniai daro visuomenei ir 
aplinkai (t. y. vadinamasis dvigubo reikšmingumo standartas), turėtų apimti keitimąsi 
visa svarbia informacija apie tiekimo grandinę; pažymi, kad dalijimasis šia informacija 
grindžiamas pagal Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvoje nustatytas 
taisykles; pabrėžia, kad visi nauji ES reikalavimai turi atitikti įvairius tarptautinius 
ataskaitų teikimo standartus, pavyzdžiui, Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos, Tvarumo 
apskaitos standartų valdybos ir Tarptautinės integruotų ataskaitų teikimo tarybos, taip 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Europos Sąjungos įmonėms; pažymi, kad svarbu 
pateikti išsamias gaires ir nurodymus, kokia informacija apie vertės grandines turi būti 
dalijamasi;

10. pabrėžia naujojo taksonomijos reglamento svarbą ir jo reikšmingumą tiekimo 
grandinėms; pabrėžia, kad kova su mokesčių vengimu yra esminė tvaraus įmonių 
valdymo dalis;

11. teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą parengti teisės aktus dėl tvaraus įmonių 
valdymo ir išsamaus patikrinimo remiantis EBPO rekomendacijomis daugiašalėms 
įmonėms ir papildoma EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacija dėl atsakingo įmonių 
elgesio, esminėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose išdėstytais standartais 
ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais; ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę sukurti ES lygmens tiekimo grandinių sertifikavimo sistemas, kurios 
iniciatyva, papildanti Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
išsamaus patikrinimo; ragina Komisiją įvertinti, kuriuos galiojančius teisės aktus būtų 
galima atnaujinti arba supaprastinti;

12. pabrėžia, kad tvarus įmonių valdymas neturėtų būti siaurai suprantamas tik kaip išsamų 
patikrinimą reglamentuojantys teisės aktai, nes prekybos politika taip pat atlieka labai 
svarbų vaidmenį taikant pažangų priemonių, kuriomis skatinama įmonių pagarba 
žmogaus teisėms ir mažinama žala aplinkai, derinį; pabrėžia, kad svarbu suderinti ES 
įmonių valdymo struktūras ir ES pastangas vesti dialogą su trečiosiomis šalimis 
atsakingo verslo elgesio klausimais, tuo tikslu naudojantis laisvosios prekybos 
susitarimų prekybos ir darnaus vystymosi skyriais; pabrėžia, kad šiuo metu vykdomoje 
prekybos politikos peržiūroje reikėtų apsvarstyti tvaraus įmonių valdymo ir išsamaus 
įmonių patikrinimo klausimus.



PE655.716v03-00 6/7 AD\1216665LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 27.10.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

34
3
6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, 
Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd 
Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel 
Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma 
Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje 
Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle



AD\1216665LT.docx 7/7 PE655.716v03-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34 +

ECR Emmanouil Fragkos 

ID Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, 
Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

3 -

ID Herve Juvin, Maximilian Krah

PPE Jörgen Warborn

6 0

ECR Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Jean-Lin Lacapelle

PPE Enikő Győri

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


