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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, 

žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo 

(2015/2038(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153, 191, 207 ir 218 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12, 21, 28, 29, 31 ir 32 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir 

investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015) 0497)1, 

– atsižvelgdamas į 10-osios PPO ministrų konferencijos (MC10) išvadas2, 

– atsižvelgdamas į Paryžiaus susitarimą (2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 11 d.)3, 

– atsižvelgdamas į ES metinę žmogaus teisių ir demokratijos padėties pasaulyje ataskaitą 

(2014 m.)4, 

– atsižvelgdamas į ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje (2015–

2019 m.) „Svarbiausias ES rūpestis – užtikrinti žmogaus teises“, 

– atsižvelgdamas į Poveikio žmogaus teisėms analizės atliekant su prekyba susijusių 

politikos iniciatyvų poveikio vertinimus gaires5, 

– atsižvelgdamas į tyrimą „Žmogaus teisių ir demokratijos išlygos tarptautiniuose 

susitarimuose“, kurį 2015 m. paskelbė Europos Parlamento teminis skyrius, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtą rezoliuciją 

„Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“6, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 dėl 

FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo7, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema1, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf. 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm. 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf. 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.  
6 2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
7 OL L 347, 2005 12 30, p. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– atsižvelgdamas į EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms2, 

– atsižvelgdamas į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų 

iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „JT pagrindinių verslo ir 

žmogaus teisių principų įgyvendinimas – dabartinė padėtis“4, 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių 

socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681), 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) 

investicijų vystymosi labui politikos programą (2015 m.)5, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento teminio skyriaus tyrimą „ES prekybos politika. 

Nuo lyčių aspekto ignoravimo link lyčių aspekto paisymo“, 

– atsižvelgdamas į ketvirtąją nepriklausomo eksperto ataskaitą „Demokratinės ir 

lygiateisės tarptautinės sistemos skatinimas“ – Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 

pranešimas 2015 m. rugpjūčio 5 d. Generalinėje Asamblėjoje (A/70/285),  

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 

atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose6, 

– atsižvelgdamas į JT rezoliuciją 64/292, kurioje Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 

aiškiai pripažįsta, kad vanduo ir sanitarija yra žmogaus teisės, ir kurioje pažymima, kad 

švarus geriamasis vanduo ir sanitarija yra būtini visoms žmogaus teisėms realizuoti, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl Europos piliečių iniciatyvos 

„Right2Water“ tolesnių veiksmų7, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir socialinių ir 

aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose8, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 8 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos 

politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus9, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. Europos Parlamento C teminio skyriaus paskelbtą tyrimą 

„Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamento komitetuose ir delegacijose“, 

– atsižvelgdamas į Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 26/9, kurioje ji nusprendė „įsteigti 

neribotos sudėties tarpvyriausybinę tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių darbo 

grupę žmogaus teisių klausimams spręsti, kurios užduotis – parengti tarptautinį teisiškai 

                                                                                                                                                         
1 OL L 303, 2012 10 31, p. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/. 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf. 
4 2015 m. liepos 14 d. (SWD(2015) 0144) http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374. 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf. 
6 OL C 99E, 2012 4 3, p. 101. 
7 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0294. 
8 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0434. 
9 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0445. 
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privalomą dokumentą, kuriuo tarptautinėje žmogaus teisių teisėje būtų reglamentuojama 

tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių veikla“1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 

komiteto, Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Moterų teisių 

ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A80000/2016), 

A. kadangi ES prekybos politika būtų galima teigiamai prisidėti prie suderinimo proceso 

įgyvendinant ir vystant žmogaus teises, socialinį ir aplinkosauginį tvarumą; kadangi turi 

būti užtikrinama, kad prekybos ir investicijų susitarimais nebūtų mažinamos galimybės 

vykdyti žmogaus teisių įsipareigojimus, kurie turi viršenybę prieš investuotojų ir pelno 

interesus; kadangi visuomenė yra susirūpinusi dėl netarifinių kliūčių mažinimo žalingo 

poveikio konkrečioms galimybėms naudotis žmogaus teisėmis ir darbo standartais; 

kadangi kyla pavojus, kad naujosios kartos prekybos susitarimai gali tapti nesąžininga 

reguliavimo panaikinimo priemone;  

B. kadangi Europos Parlamento indėlį galima įvertinti pagal tai, ar veiksmingai 

įgyvendinamos jo rekomendacijos, kad itin didelis dėmesys būtų skiriamas nuolatinei ir 

sistemingai stebėsenai, inter alia siekiant sumažinti atotrūkį tarp įsipareigojimų ir 

konkretaus prekybos politikos poveikio žmogaus teisėms ir tvarumui;  

C. kadangi moterų teisės yra sudėtinė žmogaus teisių dalis; kadangi dėl struktūrinės lyčių 

nelygybės prekybos susitarimai ir liberalizavimas moteris ir vyrus veikia skirtingai ir 

kadangi skatinant tvarų ir įtraukų vystymąsi, augimą ir sudarant prekybos susitarimus 

turi būtų atsižvelgiama į žmogaus teises, taip pat ir lyčių požiūriu;  

D. kadangi vis dar nėra reglamentavimo sistemos, kaip įmonės turi vykdyti prievoles dėl 

žmogaus teisių, susijusias su socialiniais ir aplinkosaugos standartais; 

1. ragina Komisiją daryti didelį spaudimą, siekiant reformuoti PPO valdymą, kad:  

a) PPO galėtų veiksmingai bendradarbiauti su kitomis JT agentūromis ir ypač su 

Vyriausiuoju žmogaus teisių komisaru ir TDO, 

b) būtų galima reformuoti PPO prekybos politikos peržiūros mechanizmus taip, kad 

įgyvendinant daugiašalius ir keliašalius susitarimus būtų atsižvelgiama į 

socialinio, aplinkosauginio ir žmogaus teisių aspekto poveikį; 

2. ragina Komisiją ir valstybės nares į visą savo politiką, taip pat į ES prekybos strategiją 

įtraukti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, garantuojant, inter alia, kad būtų veiksmingai 

vykdoma Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims; ragina 

Komisiją atlikti išsamų, privalomą ES prekybos strategijos įvertinimą, atsižvelgiant į 

moterų, žmogaus teisių ir lyčių aspektus; 

3. ragina Komisiją stiprinti priemones, kuriomis visose sutartyse būtų tarpusavyje 

suderinta ES prekybos, vystymosi ir aplinkosaugos politika, kad ji atitiktų tarptautinius 

įsipareigojimus, susijusius su žmogaus teisėmis, deramu darbu, lyčių lygybe ir 

aplinkosauginiu tvarumu; 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf. 
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Žmogaus teisės, socialiniai ir aplinkosaugos standartai tarptautiniuose prekybos 

susitarimuose 

4. palankiai vertina Komisijos ir Tarybos pastangas pagal bendrą požiūrį į visus laisvosios 

prekybos susitarimus (LPS) įtraukti teisiškai privalomas nuostatas dėl žmogaus teisių; 

apgailestauja, kad nuostatos dėl žmogaus teisių nėra įtrauktos į tokias sutartis kaip 

sutartys su Korėja ir Kanada (CETA) arba į TPIP ir Vietnamo derybas;  

5. ir toliau reiškia susirūpinimą dėl pernelyg mažo tradicinių nuostatų dėl žmogaus teisių 

poveikio užtikrinant, kad ES vykdytų savo prievoles ir įsipareigojimus dėl žmogaus 

teisių; ragina Komisiją ir Tarybą išsamiai persvarstyti laisvosios prekybos susitarimais 

ir investicijų apsaugos pagrindiniame sektoriuje susitarimais nustatytą žmogaus teisių 

apsaugą ir garantijas ir pasiūlyti naują modelį, kuriuo būtų numatytos privalomos 

nuostatos dėl žmogaus teisių, ypač: 

a) prekybos apsaugos nuostatos, kuriomis žmogaus teisės būtų saugomos 

nacionaliniu lygmeniu ir būtų išsaugomi kiekvienos šalies gebėjimai vykdyti savo 

prievoles dėl žmogaus teisių tose srityse, už kurias ji visų pirma atsako, 

b) įdiegti privalomų periodinių poveikio žmogaus teisėms vertinimų mechanizmai, 

įskaitant tarpinstitucinio komiteto įsteigimą, 

c) pilietinės visuomenės stebėsenos mechanizmas, kuriuo būtų vertinamas susitarimo 

poveikis žmogaus teisėms, 

d) galimybė nustatyti tiesioginius skundų pateikimo vidaus mechanizmus, kuriais 

asmenims ir bendruomenėms, kurių žmogaus teises veikia prekyba ir investicijos, 

kreiptis į ES; 

6. griežtai reikalauja, kad visuose būsimuose ES prekybos susitarimuose būtų skyriai dėl 

prekybos ir tvaraus vystymosi, kuriuose būtų numatyta: 

a) preliminarus kiekvienos iš šalių įsipareigojimas ratifikuoti ir į nacionalinę teisę 

perkelti bei įgyvendinti aštuonias pagrindines ir keturias prioritetines TDO 

konvencijas, 

b) bendrasis ginčų sprendimo mechanizmas, kuriuo galėtų tiesiogiai naudotis 

socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė, 

c) daugiau nei vien paskatomis grindžiamas požiūris: sankcijomis turi būti 

veiksmingai sustabdomos prekybos lengvatos, teikiamos kompensavimo 

mokesčiais. Be sankcijų, norint priimti sprendimą gali prireikti veiksmų plano, 

kuriame galėtų būti numatytos teisėkūros ir (arba) reglamentavimo reformos; 

7. apgailestauja, kad EP nepakankamai dalyvauja vertinant, ar LPS atitinka prievoles dėl 

žmogaus teisių, ir ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu priimant bet kokius 

sprendimus dėl susitarimo taikymo peržiūros ar net sustabdymo, jei to reikia; 

8. palankiai vertina Komisijos sprendimą pagal integruotas gaires atlikti visų prekybos 

susitarimų ex ante ir ex post poveikio tvarumui vertinimus, atkreipiant dėmesį į ribotas 

jų galimybes daryti įtaką konkretiems laisvos prekybos susitarimų ir investicijų 

apsaugos pagrindiniame sektoriuje susitarimų rezultatams; 

9. apgailestauja dėl Komisijos sprendimo galutinai sudaryti susitarimą su Vietnamu 

negavus poveikio žmogaus teisėms vertinimo išvados;  
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10. griežtai reikalauja, kad poveikio žmogaus teisėms vertinimai ir poveikio tvarumui 

vertinimai taptų privalomi ir prasidėtų ankstyvuoju etapu, siekiant paveikti derybines 

pozicijas netgi prieš jas suformuluojant;  

11. pripažįsta, kad visuotinė prieiga prie bendrųjų prekių ir paslaugų, kaip antai vandens ir 

sanitarijos, švietimo, sveikatos priežiūros ir vaistų, yra vienas pagrindinių valstybių 

narių gebėjimo garantuoti žmogaus ir socialines teises aspektų; 

Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus 

12. pripažįsta Komisijos pastangas derėtis dėl keliašalio susitarimo dėl aplinkosaugos 

prekių; ragina Komisiją sutelkti dėmesį į įvairiapusišką strategiją, kuria taip pat būtų 

galima remtis sprendžiant problemas, susijusias su antidempingo politika 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos sektoriuje, intelektinės nuosavybės režimais, 

griežtomis finansavimo programomis ir nacionalinių aplinkosaugos politikos priemonių, 

kuriomis sukuriama tokių prekių ir paslaugų paklausa, trūkumu; 

13. ragina ES iš naujo apsvarstyti savo intelektinės nuosavybės teisių politiką tam, kad 

nuosavybės teisės būtų aiškinamos ne taip griežtai ir būtų aiškiai pripažįstami 

vyriausybių įgaliojimai taikyti papildomus reikalavimus rengiant nacionalinės teisės 

aktus bei priimti ir taikyti lanksčias nuostatas dėl intelektinės nuosavybės, kad būtų 

realizuojamos žmogaus teisės; 

14. ragina valstybes nares stiprinti pastangas vykdyti savo įsipareigojimą panaikinti 

subsidijas iškastiniam kurui pagal G 20 įsipareigojimą; 

15. patvirtina, kad nesutinka su jokia tiesiogine ar netiesiogine nuostata, kuri daro poveikį 

prekybai su energija susijusiomis paslaugomis ir kuria būtų leidžiamas technologinis 

subsidijų neutralumas; 

Socialinė įmonių atsakomybė tarptautinės prekybos susitarimuose 

16. mano, kad dedama nepakankamai pastangų nuostatas dėl socialinės įmonių 

atsakomybės įtraukti į skyrius dėl prekybos ir tvaraus vystymosi, ir prašo Komisijos 

sustiprinti savo pastangas, kad įmonės visose savo tiekimo grandinėse vykdytų 

socialinės atsakomybės reikalavimus, taip pat kad būtų visapusiškai vykdomi TDO 

pagrindiniai darbo standartai ir tarptautiniu mastu pripažinti socialinės įmonių 

atsakomybės standartai;  

17. mano, kad labai svarbu užtikrinti didesnę prieigą prie informacijos apie įmonių elgesį; 

mano, kad ES įmonėms, kurios perkelia savo gamybą į trečiąsias valstybes, būtina 

nustatyti privalomą ataskaitų teikimo sistemą ir išsamaus patikrinimo tvarką; 

18. ragina ES ir valstybes nares skatinti nustatyti privalomas priemones siekiant užtikrinti, 

kad, jei vykdoma ekonominė veikla ir sukuriama vertė, įmonės mokėtų mokesčius, ir 

skatinti reikalauti, kad privačiajame sektoriuje būtų teikiamos privalomos ataskaitos 

pagal šalis; 

19. ragina ES ir valstybes nares aktyviai dalyvauti JT žmogaus teisių tarybos ir JT aplinkos 

programos (UNEP) veikloje siekiant sudaryti tarptautinę sutartį, kuria siekiama 
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tarptautines korporacijas patraukti atsakomybėn už žmogaus teisių ir aplinkosaugos 

standartų pažeidimus; 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 

 


