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Parengusios planus: JK, Nyderlandai, 
Danija, Suomija, Lietuva, Švedija, 

Norvegija, Šveicarija, Italija, JAV, Vokietija, 
Prancūzija, Lenkija, Ispanija, Belgija, 
Čekija, Airija, Liuksemburgas, Slovėnija, 

Gruzija, Indija ir kt.  

14 21 26 

Rengia: Graikija, Latvija, 
Ukraina, Japonija, Malaizija, 

Kenija, Liberija, Marokas, 
Argentina, Peru, Hondūras, 

Meksika, Tailandas ir kt. 

Iniciatyvos: Serbija, Mianmaras, 
Filipinai, Australija, Kanada, 

Nikaragva, Gvatemala, Gana, 
Nigerija, Uganda, Tanzanija, 
Zambija, Mozambikas, PAR 

Nacionalinis verslo ir žmogaus teisių veiksmų planas yra 
dokumentas, kuriame valstybė nustato veiksmus, kurių ji imsis 

įgyvendindama JT verslo ir žmogaus teisių principus. 
 

Lietuvoje nuo 2019 m. sudaryta darbo grupė, parengtas projektas. 



Kodėl valstybės rengia NŽTVP: 
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 JT pagrindiniai principai 
dėl verslo ir žmogaus 
teisių (2011 m.) 
 
JT Žmogaus teisių 
taryba vykdydama 
visuotinę periodinę 
peržiūrą (UPR) įtraukia 
ir nacionalinių verslo  ir 
žmogaus teisių planų 
vertinimą 
 
TDO trišalė deklaracija 
(atnaujinta 2017 m.) 
Daugelis ES valstybių 
yra parengusios NVP 
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Narystės sąlyga, EBPO 
gairės daugiašalėms 
įmonėms (2011 m.), 
EBPO Konvencija dėl 
kovos su užsienio 
pareigūnų papirkimu 
(2017 m. ratifikuota), 
atnaujintos EBPO Gairės 
dėl VVĮ veiklos 
efektyvumo didinimo 
(2015 m.) 
ES prekybos politika; ES 
reglamento 2017/821 
reikalavimai tiekimo 
grandinei, ES Direktyva 
2014/95/ES, kt. 
Teisėkūros procesai ES 
dėl išsamaus patikrinimo. 
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Būtinas verslo 
įtraukimas į žmogaus 
teisių įsipareigojimų 
įgyvendinimą 
Reikia aiškumo dėl 
lūkesčių verslui 
Reikalavimai VVĮ 
Viešieji pirkimai 
Veiksmų koordinavimas 
tarp įvairių subjektų 
Darbuotojų teisių 
gynimo gerinimas 
Geriau vertina 
investuotojai (2019 m. 
atsakingo investavimo 
principai) 



 
NŽTVP nauda verslui 

 

Išgryninami 
lūkesčiai  

Užsienio investicijų 
pritraukimas/akcijų 

platinimas 
užsienyje 

Skatinamosios 
priemonės, 

įtvirtinama parama 

Atsakingo verslo 
pozicionavimas 

Rizikos valdymo 
priemonės ir 
informacija 

Skaidresnė verslo 
aplinka 



Pr
o

b
le

m
o

s/
p

o
re

ik
ia

i 

01 

02 

03 

04 

U
žd

a
vinia

i 

Nėra vykdoma verslo ir žmogaus 
teisių padėties stebėsena 

Informacijos ir aiškumo trūkumas, 
Valstybės lūkesčiai verslui 

žmogaus teisių srityje nėra aiškūs 

Nepakankamas verslo 
įsitraukimas žmogaus teisių 

apsaugos srityje 

Analizuoti  padėtį prioritetinėse 
srityse dėl pagrindinių tarptautinių 
ir ES dokumentų verslo ir žmogaus 
teisių principų įgyvendinimo ir 
didinti suinteresuotų šalių 
informuotumą šioje srityje  

Skatinti verslo įsitraukimą į JT 
principų, TDO deklaracijos, EBPO 
gairių įgyvendinimą  

Didinti Lietuvos tarptautinį 
vaidmenį ir institucijų 
kompetenciją verslo ir žmogaus 
teisių principų įgyvendinimo 
srityje bei užtikrinti institucijų 
veiksmų koordinavimą  

Prevencijos ir žmogaus teisių 
pažeidimų versle gynybos 

mechanizmo trūkumas 

Didinti galimybes veiksmingai 
ginti pažeistas teises  

Tikslas: užtikrinti JT pagrindinių principų, TDO deklaracijos bei EBPO gairių įgyvendinimą 
Lietuvos Planas: poreikiai, tikslas ir uždaviniai  
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05 Trūksta tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 



Bazinis principų 
įgyvendinimo tyrimas, 

kasmetiniai tyrimai 
 

Konsultacijos, mokymai 
įmonėms, apdovanojimai 

Institucinis koordinavimo 
mechanizmas 

Tarptautinis 
dalyvavimas JT, 

EBPO, ES 

Plano projekto pagrindiniai elementai 

I uždavinys 
Situacijos analizė 

 
Informacija, renginiai, 

gerosios praktikos 
sklaida 

Tyrimai įmonėse, 
geroji praktika 

Priemonės VVĮ, įmonėms 
gaunančioms valstybės 

pagalbą 

Tikslas: užtikrinti JT pagrindinių principų, TDO deklaracijos bei EBPO 
gairių įgyvendinimą Lietuvoje. 

Išsamaus patikrinimo (due 
dilligence) gairės 

II uždavinys 
Verslo įtraukimas 

Prevencijos sistema, 
veikiantis 

visuomeninis skundų 
nagrinėjimo 

mechanizmas 

IV uždavinys 
Veiksminga gynyba 

III uždavinys 
Inst. kompetencijos 

Teisinių institucijų 
mokymai, 

informavimas 

Gairės dėl antikorupcinės rizikos, 
tiekimo grandinės valdymo 

Institucijų gebėjimų 
stiprinimas 
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Parengta ir periodiškai atnaujinama aktuali informacija apie 
verslo ir žmogaus teisių principų įgyvendinimą 

Daugiau įmonių/verslo organizacijų: 
 
ü  susipažinusios ir rengiant atsakingo verslo elgesio strategijas, 

politikas ar ataskaitas vadovausis JT principais, TDO deklaracija 
arba EBPO gairėmis; 

ü  vykdys rizika pagrįstą išsamų patikrinimą dėl įmonės veiklos 
neigiamo poveikio ir jo atitikties žmogaus teisių reikalavimams ir 
imsis priemonių, kad būtų išvengta arba sušvelnintas neigiamas 
poveikis 

Veiks pažeidimų prevencijos mechanizmas ir veiksminga pažeistų 
teisių gynyba valstybės ir nevalstybinėse institucijose. 

Siekiami rezultatai 
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Daugiau Lietuvos institucijų bus susipažinusios su aktualiais 
klausimais žmogaus teisių ir verslo srityje ir veiks koordinacinis 
mechanizmas, padidės informuotumas; 


