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16. podkreśla, że zobowiązania w 
zakresie należytej staranności powinny być 
dogłębnie analizowane w ramach ciągłego 
i dynamicznego procesu, a ich podstawą 
nie powinno być mechaniczne 
„odznaczaniu kratek”, a także jest zdania, 
że strategie w zakresie należytej 
staranności powinny uwzględniać 
dynamiczny charakter negatywnych 
skutków; uważa, że strategie te powinny 
obejmować każdy rzeczywisty lub 
potencjalny niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy, choć 
powagę i prawdopodobieństwo 
wystąpienia niekorzystnego wpływu należy 
uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów; uważa, że zgodnie z 
zasadą proporcjonalności ważne jest 
wzajemne dostosowanie istniejących 
narzędzi i ram w jak największym stopniu; 
podkreśla, że Komisja powinna 
przeprowadzić solidną ocenę skutków w 
celu określenia rodzajów potencjalnych lub 
faktycznych negatywnych skutków, 
zbadania konsekwencji dla równych 
warunków działania na szczeblu 
europejskim i globalnym, w tym obciążeń 

16. podkreśla, że zobowiązania w 
zakresie należytej staranności powinny być 
dogłębnie analizowane w ramach ciągłego 
i dynamicznego procesu, a ich podstawą 
nie powinno być mechaniczne 
„odznaczaniu kratek”, a także jest zdania, 
że strategie w zakresie należytej 
staranności powinny uwzględniać 
dynamiczny charakter negatywnych 
skutków; uważa, że strategie te powinny 
obejmować każdy rzeczywisty lub 
potencjalny niekorzystny wpływ na prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy, choć 
powagę i prawdopodobieństwo 
wystąpienia niekorzystnego wpływu należy 
uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów; uważa, że zgodnie z 
zasadą proporcjonalności ważne jest 
wzajemne dostosowanie istniejących 
narzędzi i ram w jak największym stopniu; 
podkreśla, że Komisja powinna 
przeprowadzić solidną ocenę skutków w 
celu określenia rodzajów potencjalnych lub 
faktycznych negatywnych skutków, 
zbadania konsekwencji dla równych 
warunków działania na szczeblu 
europejskim i globalnym, w tym obciążeń 
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administracyjnych dla przedsiębiorstw i 
pozytywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów, a także 
opracowania zasad, które zwiększają 
konkurencyjność, poprawiają ochronę 
zainteresowanych stron i środowiska oraz 
są funkcjonalne i mają zastosowanie do 
wszystkich podmiotów na rynku 
wewnętrznym, w tym do małych i średnich 
przedsiębiorstw wysokiego ryzyka oraz do 
małych i średnich przedsiębiorstw 
notowanych na giełdzie;

administracyjnych dla przedsiębiorstw i 
pozytywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów, a także 
opracowania zasad, które zwiększają 
konkurencyjność, poprawiają ochronę 
zainteresowanych stron i środowiska oraz 
są funkcjonalne i mają zastosowanie do 
wszystkich podmiotów na rynku 
wewnętrznym, w tym do małych i średnich 
przedsiębiorstw wysokiego ryzyka oraz do 
małych i średnich przedsiębiorstw 
notowanych na giełdzie; w ocenie skutków 
należy również uwzględnić konsekwencje 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
zmian w globalnym łańcuchu wartości dla 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, których 
te kwestie dotyczą, oraz w odniesieniu do 
przewagi komparatywnej rozwijających 
się krajów partnerskich;
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20. Do celów niniejszej dyrektywy 
należytą staranność należy rozumieć jako 
spoczywający na przedsiębiorstwie 
obowiązek podejmowania wszelkich 
proporcjonalnych i współmiernych 
środków oraz działań w granicach 
możliwości przedsiębiorstwa, aby zapobiec 
wystąpieniu negatywnych skutków w 
odniesieniu do praw człowieka, środowiska 
lub dobrych rządów w łańcuchach 
wartości, a także przeciwdziałać takim 
skutkom, gdy wystąpią. W praktyce 
należyta staranność polega na wdrożeniu 
przez przedsiębiorstwo procesu w celu 
identyfikacji, oceny, eliminacji, 
łagodzenia, powstrzymania, 
monitorowania, komunikowania, 
rozliczania i naprawiania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych, 
związkowych i pracowniczych, dla 
środowiska, w tym wkładu w zmianę 
klimatu, oraz dla dobrego zarządzania w 
ramach własnej działalności oraz w ramach 
relacji biznesowych w łańcuchu wartości.

20. Do celów niniejszej dyrektywy 
należytą staranność należy rozumieć jako 
spoczywający na przedsiębiorstwie 
obowiązek podejmowania wszelkich 
proporcjonalnych i współmiernych 
środków oraz działań w granicach 
możliwości przedsiębiorstwa, aby zapobiec 
wystąpieniu negatywnych skutków w 
odniesieniu do praw człowieka, środowiska 
lub dobrych rządów w łańcuchach 
wartości, a także przeciwdziałać takim 
skutkom, gdy wystąpią. W praktyce 
należyta staranność polega na wdrożeniu 
przez przedsiębiorstwo procesu w celu 
identyfikacji, oceny, eliminacji, 
łagodzenia, powstrzymania, 
monitorowania, komunikowania, 
rozliczania i naprawiania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych, 
związkowych i pracowniczych, dla 
środowiska, w tym wkładu w zmianę 
klimatu, oraz dla dobrego zarządzania w 
ramach własnej działalności oraz w ramach 
relacji biznesowych w łańcuchu wartości. 
Przedsiębiorstwa objęte niniejszą 
dyrektywą nie powinny przenosić 
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obowiązków w zakresie należytej 
staranności na dostawców.
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