
 
Europos Parlamentas ragina verslą gerbti žmogaus
teises ir tausoti aplinką
 
Europarlamentarai siūlo įpareigoti ES rinkoje veikiančias įmones užtikrinti, kad jų tiekėjai
paisytų žmogaus teisių, aplinkosaugos bei gero valdymo principų.
 
Europos Komisijos prašoma pasiūlyti teisės aktą, kuris įpareigotų ES rinkoje veikiančias įmones
užkirsti  kelią tokioms jų tiekėjų veikloms, kuriomis pažeidžiamos žmogaus teisės (įskaitant
darbuotojų teises), netausojama aplinka (pavyzdžiui, prisidedama prie klimato kaitos ar miškų
naikinimo) ar nesilaikoma gero valdymo principų (pavyzdžiui, toleruojama korupcija). Taip pat
siūloma numatyti  įmonių  atsakomybę už  jų  pačių  ar  jų  tiekėjų  vykdomus žmogaus teisių,
aplinkosaugos ar  gero  valdymo principų pažeidimus.
 
Europarlamentarai norėtų taikyti tokias taisykles ES rinkoje veikiančioms didelėms įmonėms
nepriklausomai nuo jų veiklos srities ir nuo to, ar jos įsteigtos ES, ar už jos ribų. Šias taisykles
siūloma taikyti ir viešai kotiruojamoms bei didelės rizikos mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
Pastarosios turėtų gauti techninę paramą, skirtą prisitaikyti prie naujų reikalavimų, pažymima
rezoliucijoje.
 
Kartu EP ragina Europos Komisiją ištirti, ar į ES prekes importuojančios Kinijos Sindziango
provincijoje įsisteigusios įmonės nepažeidžia žmogaus teisių ir  neprisideda prie represijų,
nukreiptų  prieš  uigūrus.  Pagarba  žmogaus  teisėms turi  tapti  ES  prekybos  susitarimų  su
trečiosiomis šalimis dalimi,  o jų nepaisančioms įmonėms neturi  būti  leista importuoti  savo
gaminių į  ES, įsitikinę europarlamentarai.
 
Savo ruožtu jie siekia užtikrinti nukentėjusių asmenų galimybes apginti savo teises, taip pat
įpareigoti  įmones atlyginti  žalą,  nebent jos galėtų įrodyti,  kad veikė deramai ir  ėmėsi  visų
priemonių jai  užkirsti  kelią.
 
„Naujosios taisyklės įteisintų atsakingo verslo standartus ir suteiktų nukentėjusiems teisę siekti
žalos kompensavimo. Negalime susitaikyti su tuo, kad miškų naikinimas ar priverstinis darbas
būtų pasaulinės tiekimo grandinės dalis.  Įmonės turėtų vengti  žalos,  kurią jų tiekėjai  daro
žmonėms ar  planetai“,  –  pažymėjo EP pranešėja  Lara Wolters  (Socialistai  ir  demokratai,
Nyderlandai).
 
EP rezoliucijai  pritarė 504 EP nariai,  79 nepritarė,  o  112 susilaikė.  Europos Komisija  jau
paskelbė,  kad planuoja pasiūlyti  atitinkamas taisykles.

Pranešimas spaudai
10-03-2021 - 19:31
20210304IPR99216

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

1 I 2

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/5392/LARA_WOLTERS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/5392/LARA_WOLTERS/home


Susisiekti 
 
 

Daugiau
Priimtas tekstas bus paskelbtas čia (pasirinkti 2021-03-10)
Teisėkūros apžvalga
Diskusijų vaizdo įrašas (2021-03-08)
EP Tyrimų biuro pažyma apie privalomą tiekėjų tikrinimą (2020 m. spalis)
EP Tyrimų biuro vertinimas apie įmonių tiekėjų tikrinimą ir atskaitomybę (2020 m. spalis)
Garso ir vaizdo medžiaga

Yasmina YAKIMOVA
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
lega-press@europarl.europa.eu
@EP_Legal

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu

Pranešimas spaudai

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=30263204-f928-9cfe-8f37-a19a45146c54&date=20210308#
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=due%20diligence&
https://twitter.com/EP_Legal

