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Tvaraus vystymo tikslai (TVT)



EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms



EBPO atskirų sričių rekomendacijos

1. Atsakingų tiekimo grandinių žemės ūkio srityje išsamaus
patikrinimo rekomendacijos;

2. Atsakingų tiekimo grandinių tekstilės bei avalynės srityje
išsamaus patikrinimo rekomendacijos;

3. Atsakingų mineralų tiekimo grandinių nuo konfliktų
nukentėjusiose ir didelės rizikos teritorijose išsamaus
patikrinimo rekomendacijos;

4. Išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl reikšmingo
suinteresuotų asmenų dalyvavimo iškasenų išgavimo srityje;

5. Atsakingo verslo instituciniams investuotojams
rekomendacijos;

6. EBPO išsamaus patikrinimo vadovas atsakingam verslui.



TVT ir EBPO Gairių standartai



TVT ir EBPO Gairių sąsajos

Tikslai, kurių įsipareigojo siekti valstybės, tačiau yra 

pritaikomi ir verslo organizacijoms

Valstybių rekomendacijos daugiašalėms įmonėms 

dėl atsakingo įmonės elgesio ir principų

Nėra norminiai teisės aktai Nėra norminiai teisės aktai

Politinė įmonių socialinė atsakomybės teorija Verslo ir žmogaus teisių teorija 

„Gero darymo“ paradigma – verslo galimybė 

prisidėti prie valstybės veiksmų kuriant bendrąjį gėrį 

(tvarių vystymosi tikslų) pasiekimo

„Žalos nedarymo“ paradigma – savo veiklos ar  

neigiamo poveikio prevencija, sušvelninimas ir 

mažinimas įmonės veikloje ir tiekimo grandinėje, 

kuris nustatomas išsamaus patikrinimo metu (angl. 

due dilligence)



Išsamaus patikrinimo esmė

Išsamaus patikrinimo metu nustatomas ne tik esamas bet ir galimas
neigiamas įmonės veiklos sukeliamas poveikis (ir prie kurio ji
prisideda) ir tai yra procesas, kurio metu keičiamas įmonės veiklos
modelis:



EBPO Gairės kaip instrumentas TVT 
pasiekti

Išsamaus patikrinimo metu įmonės gali:
1. Siekti nustatyti ir valdyti galimą ar faktinę įmonės veiklos daromą žalą;

2. kartu nustatyti visuomenės poreikius, kurie gali būti paversti į verslo 
potencialą, susijusį su TVT uždavinių įgyvendinimu.

Tokiu būdu įmonė:
1. Tiesiogiai sprendžia kaip įmonė mažina neigiamą įmonės veiklos poveikį 

visuomenėje, kurioje veikia; 

2. Sprendžia kokius ekonominius ar valdymo svertus ir kaip įmonė gali 
panaudoti mažindama savo veiklos neigiamą poveikį susijusį su įmonės 
verslo operacijomis, paslaugomis ar produktais (tiekimo grandinėmis);

3. Gali nustatyti ir spręsti dėl su žmogaus-teisių-poreikių, nesusijusių su 
įmonės veikla, patenkinimo („gero darymo“), kurie atitinka įmonės galimybes 
ir stiprybes – sukuria potencialią TVT uždavinių įgyvendinimui



EBPO Gairių reikšmė Lietuvos tvaraus 
vystymosi iššūkiams 2023-2027

ES instrumentai, kurie nustato reguliacinius reikalavimus, siejamus 
su išsamaus patikrinimo mechanizmu:

1. 2014 m. spalio 22 d. direktyva Nr. 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo – socialinės atsakomybės 
ataskaita

2. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 

3. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos pasiūlymas dėl įmonių tvarumo 
išsamaus patikrinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937
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