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PL Zjednoczona w różnorodności PL

3.3.2021 A9-0018/12

Poprawka 12
Gunnar Beck
w imieniu grupy ID

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że udziałowcy i aktywność 
udziałowców odgrywają kluczową rolę w 
działaniach z zakresu należytej 
staranności; wzywa, aby promować 
aktywność udziałowców jako konkretne 
narzędzie kontrolowania przedsiębiorstw, 
nie zaś wprowadzać dodatkowe warstwy 
biurokracji w procesie należytej 
staranności.

Or. en
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PL Zjednoczona w różnorodności PL

3.3.2021 A9-0018/13

Poprawka 13
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

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, powinny być zwolnione 
ze stosowania obowiązków w zakresie 
należytej staranności; jeżeli jednak 
państwo członkowskie postanowi stosować 
odpowiednie przepisy dotyczące należytej 
staranności do małych i średnich 
przedsiębiorstw, wówczas takie 
przedsiębiorstwa mogą potrzebować mniej 
rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności, a 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;
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PL Zjednoczona w różnorodności PL

3.3.2021 A9-0018/14

Poprawka 14
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 8 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. Dyrektywa ta powinna mieć 
zastosowanie do wszystkich dużych 
przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego, mających 
siedzibę na terytorium Unii lub 
działających na rynku wewnętrznym, 
niezależnie od tego, czy są one własnością 
prywatną czy państwową, a także 
niezależnie od sektora gospodarki, w 
którym prowadzą działalność, co obejmuje 
również sektor finansowy. Niniejsza 
dyrektywa powinna mieć również 
zastosowanie do małych i średnich 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
wysokiego ryzyka42.

17. Dyrektywa ta powinna mieć 
zastosowanie do wszystkich dużych 
przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego, mających 
siedzibę na terytorium Unii lub 
działających na rynku wewnętrznym, 
niezależnie od tego, czy są one własnością 
prywatną czy państwową, a także 
niezależnie od sektora gospodarki, w 
którym prowadzą działalność, co obejmuje 
również sektor finansowy. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa powinny być wyłączone z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

_________________
42 * Komisja powinna określić sektory 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka o istotnym wpływie na prawa 
człowieka, ochronę środowiska i dobre 
rządy w celu objęcia małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w tych sektorach zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy. W niniejszej 
dyrektywie Komisja powinna zdefiniować 
małe i średnie przedsiębiorstwa wysokiego 
ryzyka. Definicja powinna uwzględniać 
sektor działalności przedsiębiorstwa lub 
rodzaj tej działalności.

Or. en
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PL Zjednoczona w różnorodności PL

3.3.2021 A9-0018/15

Poprawka 15
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
w imieniu grupy ID

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

Projekt rezolucji
Artykuł 2 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma też 
zastosowanie do wszystkich małych i 
średnich przedsiębiorstw notowanych na 
rynku regulowanym, a także do małych i 
średnich przedsiębiorstw wysokiego 
ryzyka.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa są 
wyłączone z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie mogą 
jednak ocenić, czy konieczne jest 
zastosowanie do takich przedsiębiorstw 
odpowiednich przepisów dotyczących 
należytej staranności.

Or. en


