Individualaus atvejo nagrinėjimas

Gairės daugiašalėms įmonėms
Gairės yra vienintelis valstybės lygmeniu palaikomas tarptautinis instrumentas, skirtas
atsakingo verslo elgesiui užtikrinti, kuris turi neteisminį jų laikymosi užtikrinimo mechanizmą.
Jose pateikti taikytinus teisės aktus atitinkantys atsakingo verslo principai ir normos, kurių
laikomasi savanoriškai. Prie Gairių yra prisijungusios 48 EBPO ir ne EBPO valstytbės.

Gairės padeda
verslui, nes:
Ƒ*DOLEČWLQDXGRMDPRVNDLSSDY\]G\VáPRQÕPV
sudarant savo verslo etikos, atsakingo verslo
kodeksus ar politikas ir taisykles;

Gairėse nustatytos atsakingo įmonės
elgesio principų ir standartų sritys:

Ƒ 3DSLOGR NLWDV DWVDNLQJR YHUVOR LQFLDW\YDV
įskaitant nacionalinę ir tarptautinę teisę,
tokiose srityse kaip žmogaus teisės ir kova su
papirkinėjimu;
Ƒ 1XPDWR QHIRUPDOLÇ LQGLYLGXDOLĒ DWYHMĒ
nagrinėjimo procedūrą, skirtą išspręsti
nesutarimus, susijusius su Gairių įgyvendinimu.

Gairės
daugiašalėms
įmonėms

Apie
Lietuvos
nacionalinį
koordinacinį
centrą

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklos tikslas – didinti
Gairių veiksmingumą, savo veikloje vadovaujantis aiškumo, prieinamumo,
skaidrumo ir atskaitingumo principais, bei tarpininkauti, sprendžiant
problemas ir ginčus tarp daugiašalių įmonių ir suinteresuotų šalių, kaip
nurodyta Gairėse.

Individualaus atvejo nagrinėjimas vyksta
lietuvių kalba ir jis apima šias stadijas:
1. Preliminarus pareiškimo įvertinimas (preliminari trukmė – 3 mėnesiai);
2. Mediacija arba pareiškimo tyrimas (preliminari trukmė – 6 mėnesiai);
3. Galutinė ataskaita (preliminari trukmė – 3 mėnesiai);
Jeigu mediacijos metu šalys pasiekia susitarimą, Lietuvos NKC nepriklausomi ekspertai

Svarbiausios Lietuvos nacionalinio
koordinacinio centro funkcijos:
1. Aiškinimas ir sklaida
Gairių aiškinimas ir sklaida. Plėtoja ir palaiko
ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų
organizacijomis

ir

kitomis

suinteresuotomis

atlieka susitarimo įvertinimą ir vykdymo stebėseną (trukmė – 12 mėnesių).

Struktūra
Lietuvos nacionalinį
koordinacinį centrą
sudaro:

2. Patariamasis komitetas
(Valstybės institucijų ir įstaigų atstovai).
Nepriklausomų ekspertų prašymu teikia
konsultacijas ir informaciją individualių atvejų
sprendimo procese;

šalimis, kurios galėtų prisidėti prie veiksmingo
1. Nepriklausomi ekspertai

Gairių įgyvendinimo ir laikymosi.

Pagal

individualių

atvejų

3. Sekretoriatas
nagrinėjimo

(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).

2. Individualių atvejų
nagrinėjimas

taisykles sprendžia individualius atvejus ir

Padeda

dalyvauja Gairių viešinimo veiklose;

spręsti individulius atvejus ir teikia techninę ir

Individualių atvejų nagrinėjimą atlieka Lietuvos

Atskiri sektoriai

NKC nepriklausomi ekspertai. Tai neteisminis
procesas,

kurio

metu

yra

nepriklausomiems

ekspertams

organizacinę pagalbą.

sprendžiamas

nesutarimas tarp Įmonės ir Pareiškėjo dėl

EBPO rekomendacijos dėl išsamaus patikrinimo konkrečioje srityje paaiškina ir nurodo

Įmonės veiksmų (neveikimo) atitikties Garių

pagrindinius aspektus, į kuriuos įmonė turi atsižvelgti, atlikdama išsammų patikrinimą. EBPO

reikalavimams, kurio tikslas užtikrinti efektyvų

yra parengusi šių atskirų sričių rekomendacijas, skirtas efektyviam Gairių įgyvendinimui:

Gairių įgyvendinimą. Nagrinėjimo metu yra
taikomas ne viešos informacijos konfidencialumas.

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro misija padėti laikytis atsakingo verslo elgesio ir sudaryti galimybes
spręsti nesutarimus dėl Ekonominio Bendradarbiavimo Plėtros
Organizacijos (toliau - EBPO) Gairių daugiašalėms įmonėms
(toliau - Gairės) laikymosi.

Pareiškėjas – vietos bendruomenė, kurią veikia daugiašalės įmonės veikla, darbuotojai,
profesinė sąjunga ar nevyriausybinė organizacija ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie
pateikia pareiškimą ir turi teisėtą interesą.
Pareiškimas yra paduodamas Lietuvos NKC per Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją
arba elektroniniu paštu info@oecdncp.lt.
Įmonė – daugiašalė įmonė kaip nurodyta Gairėse, dėl kurios veiksmų (ar neveikimo) yra
pateiktas pareiškimas.

1. Rekomendacijos dėl atsakingo žemės

4. Išsamaus patikrinimo rekomendacijos

ūkio produktų tiekimo grandinių;

dėl suinteresuotųjų asmenų dalyvavimo
kasybos pramonėje;

2. Išsamaus patikrinimo rekomendacijos
dėl gatavų drabužių ir avalynės sektorių

5.

atsakingo tiekimo grandinių;

investuotojams:

Atsakingas

verslas

instituciniams

pagrindiniai

išsamaus

patikrinimo pagal Gaires aspektai.
3. Išsamaus patikrinimo rekomendacijos
dėl atsakingo tiekimo iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų grandinių;

