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Poprawka 1
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że choć 
przedsiębiorstwa mają obowiązek 
poszanowania praw podstawowych 
uznanych Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności praw 
dziecka i zakazu pracy dzieci, w żadnym 
przypadku nie są gwarantami 
poszanowania praworządności ani praw 
podstawowych;
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Poprawka 2
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że ze względu na 
pandemię COVID-19 małe i średnie 
przedsiębiorstwa znajdują się w trudnej 
sytuacji; uważa, że zapewnienie im 
wsparcia i stworzenie korzystnego 
otoczenia rynkowego to kluczowe cele 
Unii;

6. zauważa, że ze względu na 
pandemię COVID-19 małe i średnie 
przedsiębiorstwa znajdują się w niezwykle 
trudnej sytuacji; uważa, że nadmierne 
zwiększenie obciążeń biurokratycznych 
lub kosztów gospodarczych wynikających 
z obowiązkowych procedur należytej 
staranności mogłoby stać się przeszkodą 
nie do pokonania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw; uważa, że Unia powinna 
zapewnić im wyraźne i skuteczne wsparcie 
oraz stworzyć korzystne otoczenie 
rynkowe bez obciążeń biurokratycznych, 
które mogłyby ograniczać, zakłócać lub 
utrudniać funkcjonowanie wolnego rynku 
i konkurencji;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/3

Poprawka 3
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie duże 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii, w tym 
przedsiębiorstwa oferujące produkty 
finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od ich sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne, a także małe i średnie 
przedsiębiorstwa, których akcje są 
notowane na giełdzie, oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka; 
uważa, że ramy powinny obejmować także 
przedsiębiorstwa, które mają siedzibę poza 
Unią, ale prowadzą działalność na rynku 
wewnętrznym;

9. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie duże 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii, w tym 
przedsiębiorstwa oferujące produkty 
finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od sektora działalności oraz od 
tego, czy są przedsiębiorstwami 
publicznymi czy też kontrolowanymi przez 
podmioty publiczne; uważa, że ramy 
powinny obejmować także 
przedsiębiorstwa, które mają siedzibę poza 
Unią, ale prowadzą działalność na rynku 
wewnętrznym;
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4.3.2021 A9-0018/4

Poprawka 4
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie duże 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii, w tym 
przedsiębiorstwa oferujące produkty 
finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od ich sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne, a także małe i średnie 
przedsiębiorstwa, których akcje są 
notowane na giełdzie, oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka; 
uważa, że ramy powinny obejmować także 
przedsiębiorstwa, które mają siedzibę poza 
Unią, ale prowadzą działalność na rynku 
wewnętrznym;

9. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie duże 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii, w tym 
przedsiębiorstwa oferujące produkty 
finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od sektora działalności oraz od 
tego, czy są przedsiębiorstwami 
publicznymi czy też kontrolowanymi przez 
podmioty publiczne; uważa, że ramy 
powinny obejmować także 
przedsiębiorstwa, które mają siedzibę poza 
Unią, ale prowadzą działalność na rynku 
wewnętrznym; uważa, że organizacje 
pozarządowe finansowane całkowicie lub 
częściowo ze środków publicznych 
powinny zostać objęte zakresem ram 
należytej staranności, aby zagwarantować, 
że organizacje pozarządowe realizują te 
same cele co przedsiębiorstwa 
europejskie;
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4.3.2021 A9-0018/5

Poprawka 5
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że niektóre 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa notowane na giełdzie 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
wysokiego ryzyka mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne powinno 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, wagę i 
prawdopodobieństwo zagrożeń dla 
poszanowania praw człowieka, dobrego 
zarządzania i środowiska powiązanych z 
działalnością przedsiębiorstwa, kontekst 
jego działalności, w tym kontekst 
geograficzny, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług; wzywa do udzielenia 
specjalnej pomocy technicznej unijnym 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i 
średnim, aby mogły one spełnić wymogi 
należytej staranności;

11. uważa, że niektóre 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa notowane na giełdzie 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
wysokiego ryzyka mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne powinno 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, wagę i 
prawdopodobieństwo zagrożeń dla 
poszanowania praw człowieka, dobrego 
zarządzania i środowiska powiązanych z 
działalnością przedsiębiorstwa, kontekst 
jego działalności, w tym kontekst 
geograficzny, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług; wzywa do udzielenia 
specjalnej pomocy technicznej unijnym 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i 
średnim, aby mogły one spełnić wymogi 
należytej staranności na zasadzie 
dobrowolności;
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Poprawka 6
Jorge Buxadé Villalba
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0018/2021
Lara Wolters
Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
2020/2129(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z Unii należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

30. podkreśla, że prawo lub istniejąca 
struktura prawna kraju, w którym szkoda 
została wyrządzona, często nie chroni w 
wystarczającym stopniu poszkodowanych 
w potwierdzonych przypadkach w związku 
z negatywnymi skutkami działalności 
gospodarczej; uważa, że w związku z tym 
Unia Europejska powinna zaprzestać 
przyznawania funduszy unijnych lub 
przyznawania środków w ramach tego 
prawodawstwa krajom, w których ofiary 
nie mają wystarczającej ochrony;

Or. en


