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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga od Unii promowania i 
umacniania uniwersalności i niepodzielności praw człowieka oraz podstawowych 
wolności zagwarantowanych w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („karta”) w 
celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz spójności między działaniami 
zewnętrznymi i innymi obszarami polityki Unii;

2. zauważa, że wskutek globalizacji powstały wzajemne zależności między 
społeczeństwami, wszelkie produkty są rezultatem złożonych transgranicznych 
łańcuchów dostaw i łańcuchów wartości, a decyzje podejmowane przez europejskie 
przedsiębiorstwa wpływają na możliwość korzystania z praw człowieka i 
podstawowych wolności na całym świecie;

3. ubolewa, że wiele decyzji przedsiębiorstw jest podyktowanych głównie niższymi 
kosztami i wyższymi zyskami przy niedostatecznym uwzględnieniu szkodliwego 
wpływu na prawa człowieka i środowisko na dalszych ogniwach globalnych łańcuchów 
wartości przedsiębiorstw, a poważne naruszenia praw człowieka występują często już 
na pierwszych etapach produkcji, w szczególności podczas pozyskiwania surowców i 
wytwarzania produktów;

4. jest poważnie zaniepokojona ciągłym wykorzystywaniem i upokarzaniem ludzi w 
systemach pracy przymusowej, których ofiarą jest 25 milionów ludzi i które w 2019 r. 
przyniosła prywatnym operatorom gospodarczym na całym świecie zysk na poziomie 
150 miliardów dolarów; zauważa z niepokojem, że liczbę pracujących dzieci szacuje się 
obecnie na około 152 milionów, z czego 72 miliony pracują w warunkach 
niebezpiecznych;

5. zauważa, że podstawowe prawa pracownicze, społeczne i gospodarcze są chronione 
szeregiem międzynarodowych traktatów i konwencji dotyczących praw człowieka, w 
tym Międzynarodowym paktem praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 
podstawowymi normami pracy MOP, Europejską kartą społeczną oraz Kartą;

6. podkreśla, że prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do rzetelnego procesu 
sądowego jest podstawowym prawem człowieka zagwarantowanym w art. 8 
Powszechnej deklaracji praw człowieka, art. 2 ust. 3 Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych oraz w art. 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności i art. 47 Karty; podkreśla, że Unia, w ramach zobowiązania do 
wspierania i ochrony praw człowieka na świecie oraz do wypełniania obowiązków w tej 
dziedzinie, musi wspierać prawa ofiar naruszeń związanych z działalnością gospodarczą 
i stanowiących przestępstwo w państwach trzecich, zgodnie z dyrektywami 
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2011/36/UE1 i 2012/29/UE2 Parlamentu Europejskiego i Rady;

7. podkreśla, że w wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP) 
podkreśla się obowiązek państw polegający na ochronie przed naruszeniami praw 
człowieka na ich terytorium lub w ich jurysdykcji przez strony trzecie, w tym 
przedsiębiorstwa; podkreśla również, że niezależnie od zdolności i chęci państw do 
wypełniania obowiązków związanych z przestrzeganiem praw człowieka 
przedsiębiorstwa mają obowiązek poszanowania praw człowieka niezależnie od 
miejsca, w którym działają, oraz obowiązek usunięcia negatywnego wpływu ich 
działalności na prawa człowieka przez umożliwienie zapewnienia ofiarom środków 
prawnych;

8. wskazuje, że w wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w celu odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej szerzej opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa 
mogą unikać szkodliwego wpływu na pracowników, prawa człowieka, środowisko, 
poziom korupcji, konsumentów i ład korporacyjny oraz temu wpływowi zaradzić, jeżeli 
może on być powiązany z ich działalnością, łańcuchami dostaw i innymi stosunkami 
gospodarczymi; uważa, że prawodawstwo unijne należy stopniowo i konstruktywnie 
opierać na UNGP oraz powyższych wytycznych;

9. zauważa, że w kolejnych sprawozdaniach specjalnych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących wypełniania obowiązków w zakresie praw człowieka w 
odniesieniu do prawa do bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego 
środowiska uznano istnienie bezpośredniego powiązania między pełnym korzystaniem 
z praw człowieka a różnorodnością biologiczną, i wskazano, że utrata i degradacja 
różnorodności biologicznej podważają prawa ludzi do życia, zdrowia, żywności i wody; 
zauważa, że państwa członkowskie są stronami Konwencji o różnorodności 
biologicznej;

10. wskazuje, że korupcja w postępowaniach sądowych ma druzgocący wpływ na rzetelne 
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i etykę zawodową w sądownictwie oraz 
nieuchronnie łamie prawo podstawowe, jakim jest prawo do rzetelnego procesu 
sądowego oraz prawo ofiar do rzeczywistej rekompensaty; podkreśla, że korupcja 
prowadzi zasadniczo do systematycznego naruszania praw człowieka w biznesie, na 
przykład przez uniemożliwienie jednostkom dostępu do towarów i usług, które państwa 
są zobowiązane zapewnić w ramach wypełniania obowiązków w zakresie praw 
człowieka, zachęcanie przedsiębiorstw do bezprawnego przejmowania lub 
przywłaszczania sobie gruntów czy przez przyznawanie licencji lub koncesji firmom 
wydobywczym;

11. ubolewa, że mimo prób wdrożenia polityki społecznej odpowiedzialności przez 
europejskie przedsiębiorstwa w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka, a 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową 
Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57).
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także mimo różnych istniejących strategii politycznych i przepisów mających zachęcać 
do należytej staranności lub wymagać jej od państw członkowskich tylko 37 % 
przedsiębiorstw realizuje obecnie procedury zapewniania należytej staranności w 
swoich łańcuchach dostaw, a tylko 16 % z nich objęło tymi procedurami cały łańcuch 
wartości; podkreśla, że ochrony praw człowieka i zapobiegania naruszeniom i łamaniu 
praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie da się 
osiągnąć przy obecnych strategiach politycznych oraz że niezbędne jest wiążące 
prawodawstwo unijne, aby wypełnić tę lukę;

12. zauważa, że przedsiębiorstwa i inwestorzy wzywają do obowiązkowej należytej 
staranności w zakresie praw człowieka na poziomie unijnym, aby ujednolicić normy 
oraz zapewnić równe warunki działania w skali globalnej i większą pewność prawa i 
bezpieczeństwo gospodarcze;

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:

13. wzywa Komisję, aby zaproponowała ustawodawstwo unijne w zakresie obowiązkowej 
należytej staranności w dziedzinie praw człowieka i środowiska, nakładające obowiązki 
prawne na przedsiębiorstwa unijne i przedsiębiorstwa zarejestrowane lub działające na 
rynku wewnętrznym Unii oraz ustanawiające skuteczne mechanizmy monitorowania, 
egzekwowania i środków prawnych;

14. zaleca, aby należyta staranność wymagana przez prawodawstwo unijne została 
rozszerzona na wszystkie potencjalne lub rzeczywiste szkodliwe skutki, które 
przedsiębiorstwo spowodowało lub mogło spowodować, do których się przyczyniło lub 
z którymi jego działalność jest bezpośrednio powiązana; obejmuje to między innymi 
nadużycia w całym łańcuchu wartości, w tym spółkę dominującą, wszystkie spółki 
zależne, dostawców pośrednich i bezpośrednich, podwykonawców lub innych 
partnerów handlowych;

15. zaleca, aby prawodawstwo unijne dotyczyło wszystkich przedsiębiorstw we wszystkich 
sektorach, w tym przedsiębiorstw państwowych, sektora bankowego i instytucji 
finansowych, zwłaszcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Zakres praw człowieka

16. podkreśla, że wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne, współzależne i 
wzajemnie powiązane oraz że powinny być wspierane i stosowane w sposób uczciwy i 
sprawiedliwy; zaleca, aby obowiązki wynikające z należytej staranności odnosiły się do 
wszystkich naruszeń praw człowieka związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;

17. zaleca przyjęcie unijnego prawodawstwa dotyczącego obowiązkowej należytej 
staranności, umożliwiającego wymaganie od przedsiębiorstw określenia oraz 
zlikwidowania ich wpływu na wszystkie uznane międzynarodowo prawa człowieka, w 
tym przynajmniej na prawa zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka, 
wszystkich dziewięciu głównych traktatach dotyczących międzynarodowych praw 
człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy oraz wszystkich podstawowych konwencjach MOP, Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Międzynarodowym pakcie 
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praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które są wiążące dla państw 
członkowskich Rady Europy, a także dla państw członkowskich UE na podstawie 
prawa Unii i wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich;

18. zauważa, że Karta odnosi się do całego prawodawstwa unijnego oraz do organów 
krajowych wdrażających prawo Unii – zarówno w Unii, jak i państwach trzecich;

19. zauważa, że działania przedsiębiorstw mają nieproporcjonalny wpływ na prawa 
człowieka w grupach potencjalnie szczególnie podatnych i zagrożonych marginalizacją; 
nalega zatem, aby w definicji zakresu należytej staranności przedsiębiorstw w 
dziedzinie praw człowieka wiążące prawodawstwo unijne dotyczące obowiązku 
dochowania należytej staranności odsyłało do instrumentów dotyczących takich 
konkretnych grup; podkreśla w tym zakresie, że należy uwzględnić wszystkie prawa 
zagwarantowane tym najbardziej dotkniętym grupom na mocy prawa lokalnego, 
krajowego lub międzynarodowego, jak ustanowiono w art. 5 Deklaracji praw ludów 
tubylczych ONZ;

20. przypomina, że grupa robocza ONZ ds. biznesu i praw człowieka podkreśliła 
zróżnicowany i nieproporcjonalny wpływ działalności handlowej na kobiety i 
dziewczęta oraz stwierdziła, że należyta staranność w zakresie praw człowieka powinna 
obejmować zarówno faktyczny, jak i potencjalny wpływ na prawa kobiet;

21. przypomina, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska 
stwierdził, iż prawo do życia, zdrowia, pożywienia, wody i rozwoju oraz prawo do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska są niezbędne do 
pełnego korzystania z praw człowieka; wskazuje, że w rezolucji 64/292 Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uznało prawo do bezpiecznej i czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych 
za prawo człowieka; zaleca w związku z tym, aby te prawa były ujęte w 
prawodawstwie;

22. zauważa, że Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Rada 
Praw Człowieka stwierdzili, że zmiana klimatu ma niekorzystny wpływ na pełne 
korzystanie z praw człowieka; podkreśla, że państwa członkowskie ONZ mają 
obowiązek poszanowania praw człowieka, gdy zajmują się negatywnymi skutkami 
zmiany klimatu; wskazuje, że sąd najwyższy Niderlandów potwierdził, iż w art. 2 i 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nałożono na państwa-
sygnatariuszy pozytywny obowiązek podjęcia odpowiednich środków w celu 
zapobiegania niebezpiecznej zmianie klimatu; podkreśla, że łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej zgodnie z celami w zakresie temperatury przewidzianymi w 
porozumieniu paryskim muszą być na mocy prawodawstwa elementem należytej 
staranności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka i środowiska;

23. zauważa, że niektóre przedsiębiorstwa bezprawnie wykorzystują zasoby naturalne, co 
nie tylko stanowi poważne wyzwanie w zakresie zrównoważoności i środowiska, ale 
ma też poważne negatywne skutki dla praw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, 
obywatelskich i potylicznych społeczności lokalnych; takie praktyki biznesowe 
naruszają prawa podstawowe ludzi do samostanowienia i zasadę stałej suwerenności, 
dostępu do zasobów naturalnych i kontroli nad nimi, ujętą w rezolucji 1803 (XVII) 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ; zaleca, aby prawodawstwo wymagało od państw 
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członkowskich uregulowania aktywności gospodarczej zgodnie z ich zobowiązaniem do 
przestrzegania zasad przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych, w tym 
podstawowych zasad równości, niedyskryminacji oraz samostanowienia osób;

24. zauważa, że korupcja systemowa łamie zasadę przejrzystości, rozliczalności i 
niedyskryminacji, co ma poważne konsekwencje dla skutecznego korzystania z praw 
człowieka; przypomina, że Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa oraz 
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji zobowiązują państwa 
członkowskie do wprowadzenia skutecznych działań ukierunkowanych na zapobieganie 
korupcji; podkreśla, że postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji powinny być elementem obowiązków należytej staranności przewidzianych w 
prawodawstwie;

25. zauważa, że niektóre przedsiębiorstwa oskarża się o czerpanie zysków ze zbrodni 
wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości, lub nawet o współudział w nich – ze 
względu na aktywność tych przedsiębiorstw lub na fakt, że ich partnerzy handlowi 
prowadzą działalność w obszarach dotkniętych konfliktami, lub ze względu na 
utrzymywanie stosunków gospodarczych z podmiotami państwowymi i 
niepaństwowymi uwikłanymi w konflikty w różnych miejscach na świecie; zaleca, aby 
w celu zapobieżenia istotnemu ryzyku poważnego naruszenia praw człowieka oraz 
prawa międzynarodowego zakres procedur należytej staranności na mocy 
prawodawstwa unijnego rozszerzono o naruszenia międzynarodowego prawa karnego i 
międzynarodowego prawa humanitarnego mogące wiązać się z działalnością 
przedsiębiorstw;

Kluczowe zalecenia

Procedury należytej staranności i obowiązki z nią związane

26. zaleca, aby wymagania dotyczące procedur obowiązkowej należytej staranności 
przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka i środowiska były oparte na zasadzie 
społecznej odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka, jak określono w 
UNGP; uważa, że przedsiębiorstwa powinny unikać naruszania praw człowieka i 
usuwać szkodliwy wpływ na prawa człowieka bezpośrednio związany z ich 
działalnością, co w praktyce oznacza, że powinny wdrożyć politykę praw człowieka, 
procedury należytej staranności w zakresie praw człowieka oraz odpowiednie i 
adekwatne środki ułatwiające dostęp do skutecznych środków prawnych w przypadku 
naruszeń praw człowieka związanych z działalnością gospodarczą, w tym na poziomie 
przedsiębiorstwa, oraz inne mechanizmy rozpatrywania skarg;

27. uważa, że przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby ich 
działalność nie podważała ochrony praw człowieka i praw ekologicznych ani im nie 
szkodziła; podkreśla, że przedsiębiorstwa nie mogą promować żadnej polityki ani 
działalności, która może prowadzić do łamania praw człowieka, ani też w takiej 
polityce czy działalności uczestniczyć, przyczyniać się do nich w jakikolwiek sposób 
lub ich popierać; podkreśla, że przedsiębiorstwa muszą podjąć wszelkie pozostające w 
ich mocy starania mające zapobiegać konsekwencjom negatywnych skutków oraz je 
ograniczać;

28. podkreśla, że wpływ na prawa człowieka może dotyczyć określonych posiadaczy praw 
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oraz grup szczególnie narażonych ze względu na czynniki przekrojowe takie jak płeć, 
pochodzenie etniczne, status społeczny i status zatrudnienia, status migranta lub 
uchodźcy, narażenie na konflikty, przemoc lub inne czynniki; uważa, że musi to znaleźć 
odzwierciedlenie w procedurach należytej staranności, w tym w etapie oceny skutków 
dla praw człowieka i procedurach naprawczych;

29. zauważa, że ryzyko negatywnego wpływu na prawa człowieka związanego z 
działalnością gospodarczą nie zawsze zależy od wielkości przedsiębiorstwa; podkreśla, 
że zakres obowiązków z zakresu należytej staranności musi być oparty na analizie 
ryzyka wystąpienia negatywnych skutków oraz dostosowany do kraju i sektora 
działalności; przypomina, że zgodnie z wytycznymi ONZ w ocenie dotkliwości wpływu 
działalności gospodarczej na prawa człowieka należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: 
skalę, zakres oraz nieodwracalność tego wpływu;

Przejrzystość, sprawozdawczość, monitorowanie i ocena na podstawie kryteriów odnoszących 
się do praw człowieka

30. zauważa, że ryzyko dla praw człowieka zależy od kontekstu oraz że aby właściwie je 
ocenić, zapobiegać mu, ograniczać je i zlikwidować negatywne skutki, przedsiębiorstwa 
powinny uwzględnić w swojej analizie, oprócz informacji od pracowników, posiadaczy 
praw, dotkniętych społeczności i przedstawicieli pracowników, również informacje z 
rzetelnych niezależnych źródeł eksperckich, dla których przejrzystość ma kluczowe 
znaczenie; podkreśla w tym względzie kluczową rolę krajowych instytucji ds. praw 
człowieka, organizacji pozarządowych, organów nadzoru w zakresie praw człowieka 
takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, MOP i Rada Europy, mechanizmów 
nadzorczych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej jako właściwych źródeł informacji i 
sprawozdawczości;

31. zauważa, że ocena ryzyka dla praw człowieka wymaga niezależnego monitorowania 
skutków dla praw człowieka i warunków pracy w łańcuchach dostaw, zwłaszcza za 
pomocą nadzoru skupionego na pracownikach i dotkniętych społecznościach oraz 
obejmującego pełny udział odpowiednich zainteresowanych stron;

32. zauważa, że należyta staranność wymaga także mierzenia efektywności procedur i 
podjętych środków oraz podawania do wiadomości wyników, w tym okresowego 
przygotowywania publicznych sprawozdań oceniających;

33. podkreśla, że przejrzystość musi być zasadniczym elementem i nadrzędną zasadą 
procesu monitorowania i oceny oraz że zewnętrzny udział, nadzór i weryfikacja są 
elementami o podstawowym znaczeniu dla solidnych i merytorycznych procedur 
należytej staranności w zakresie praw człowieka w przedsiębiorstwie oraz dla oceny 
tych procedur; wzywa w związku z tym, aby odpowiednie prawodawstwo unijne w 
zakresie należytej staranności wymagało publikacji wykazu przedsiębiorstw, publikacji 
sprawozdań dotyczących należytej staranności za pośrednictwem publicznych 
repozytoriów internetowych oraz identyfikacji przedsiębiorstw, które wypełniają 
obowiązki z zakresu należytej staranności lub nie wypełniły takich obowiązków;

34. uważa, że przejrzystość nie powinna być kwestią kontrolowaną przez przedsiębiorstwo, 
lecz powinna być oparta na prawie podmiotów, na których działalność gospodarcza ma 
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wpływ, w tym pracowników, społeczności i konsumentów, do informacji o tym 
wpływie; sugeruje, aby zainteresowane strony miały prawo do otrzymania takich 
informacji w zrozumiałej i uczciwej formie oraz w odpowiednim czasie; jest zdania, że 
egzekwowanie prawa do informacji pozwala na jasne określenie obowiązków, 
podmiotów za nie odpowiedzialnych, praw i ich posiadaczy;

Zaangażowanie zainteresowanych stron i posiadaczy praw

35. zauważa, że posiadacze praw najbardziej dotknięci naruszeniami praw człowieka 
związanymi z działalności gospodarczą często nie mają odpowiedniego dostępu do 
informacji o swoich prawach oraz o wykonywaniu tych praw w krajowych systemach 
prawnych, oraz mają trudności z dostępem do państwowych agencji i organizacji 
zajmujących się ochroną i egzekwowaniem ich praw; zaleca, aby prawodawstwo 
zachęcało przedsiębiorstwa do nawiązywania dialogu ze wszystkimi dotkniętymi i 
potencjalnie dotkniętymi zainteresowanymi stronami lub z ich przedstawicielami, lub z 
jednymi i drugimi, w tym z przedstawicielami pracowników, na wszystkich etapach 
realizacji procedur należytej staranności, od opracowania do oceny, w odpowiednim 
czasie i we właściwej formie;

36. w tym kontekście podkreśla znaczenie wolności zrzeszania się i prawa do rokowań 
zbiorowych, a także dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej zgody społeczności 
autochtonicznych;

Ochrona sygnalistów, obrońców praw człowieka i obrońców przyrody

37. sugeruje, aby przedsiębiorstwa ustanowiły skuteczne mechanizmy ostrzegania; 
podkreśla, że przy użyciu tych mechanizmów każda zainteresowana strona, w tym 
związki zawodowe, konsumenci, dziennikarze, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, prawnicy, obrońcy praw człowieka i obrońcy przyrody lub członkowie 
społeczeństwa, powinna mieć możliwość ostrzeżenia przedsiębiorstwa o negatywnym 
wpływie i łamaniu praw człowieka;

38. podkreśla, że procedury ujawniania i rozpatrywania skarg muszą zapewniać ochronę 
anonimowości, bezpieczeństwa, integralności fizycznej i prawnej sygnalistów zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/19373;

39. ubolewa z powodu wzrostu liczby doniesień o napaściach na obrońców praw człowieka 
i na obrońców środowiska oraz z powodu faktu, że tylko w 2019 r. doszło do 572 takich 
napaści; podkreśla, że w art. 12 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
obrońcach praw człowieka nałożono na państwa obowiązek zapewnienia wszystkim 
ochrony przed przemocą, groźbami, zemstą, dyskryminacją lub wszelkimi innymi 
arbitralnymi działaniami w konsekwencji wykonywania uzasadnionego prawa do 
propagowania praw człowieka;

40. zaleca, by prawodawstwo wymagało wprowadzenia mechanizmu ochrony zgodnie z 
dyrektywą (UE) 2019/1937 i Deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
obrońcach praw człowieka w celu ochrony zainteresowanych stron przed pozwami, 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 
ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).
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próbami uciszenia, zastraszaniem oraz zniechęcaniem do dochodzenia sprawiedliwości;

Prawo do równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do skutecznego środka prawnego

41. zauważa, że prawo do skutecznego środka prawnego jest międzynarodowo uznanym 
prawem człowieka zapisanym w art. 8 PDPC, w art. 2 ust. 3 ICCPR, a także prawem 
podstawowym Unii (art. 47 Karty);

42. podkreśla, że – jak przypomniano w UNGP – państwa mają obowiązek zapewnienia, za 
pośrednictwem środków prawnych, administracyjnych, legislacyjnych lub innych 
odpowiednich środków, aby osoby będące ofiarami naruszeń praw człowieka 
związanych z działalnością gospodarczą miały dostęp do skutecznego środka prawnego; 
zaleca, aby w prawodawstwie zawarto szczególne odniesienie do obowiązków zgodnie 
z głównymi zasadami i wytycznymi ONZ dotyczącymi prawa do skorzystania ze środka 
prawnego i do zadośćuczynienia ofiarom rażących przypadków łamania 
międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka oraz poważnych naruszeń prawa 
humanitarnego;

43. podkreśla, że w ramach procedur należytej staranności – jak wymaga tego społeczna 
odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka – przedsiębiorstwa powinny 
wdrożyć procedury umożliwiające naprawienie negatywnych skutków dla praw 
człowieka, spowodowanych przez te przedsiębiorstwa lub do których się one 
przyczyniły; uważa w związku z tym, że operacyjne mechanizmy rozpatrywania skarg 
na szczeblu operacyjnym powinny być zgodne z prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste, zgodne z prawami człowieka, oparte na współpracy i dialogu 
oraz powinny być źródłem nieustannej nauki zgodnie z wytyczną UNGP nr 31; 
podkreśla, że takie mechanizmy nigdy nie powinny być użyte do utrudnienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości z wykorzystaniem państwowych, sądowych i pozasądowych 
mechanizmów rozpatrywania skarg;

44. podkreśla, że dostęp do dowodów i ograniczenia czasowe mogą być głównymi 
praktycznymi i proceduralnymi przeszkodami, z którymi przy próbach uzyskania 
dostępu do skutecznego środka prawnego muszą się mierzyć ofiary naruszeń praw 
człowieka w państwach trzecich; podkreśla, że ciężar dowodu należy przenieść z ofiar 
na przedsiębiorstwo i że prawodawstwo musi wymagać od przedsiębiorstw ujawnienia 
zainteresowanym stronom wszystkich informacji niezbędnych do rozpoczęcia 
postępowania sądowego i uzyskania dostępu do środka prawnego;

45. podkreśla znaczenie skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób 
będących w sytuacji szczególnego narażenia, co zapisano w art. 13 Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; przypomina, że w art. 47 Karty wymaga się od 
państw członkowskich udzielenia pomocy prawnej osobom niemającym 
wystarczających zasobów, na ile jest ona konieczna do zapewnienia skutecznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

46. zaleca, aby w prawodawstwie zapisano wytyczne dotyczące elementów skutecznego, 
sprawiedliwego i uczciwego operacyjnego mechanizmu rozpatrywania skarg w celu 
określenia odpowiednich środków zapobiegania szkodzie, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dostępu do środków prawnych;
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Egzekwowanie, odpowiedzialność cywilna i karna

47. wzywa do wprowadzenia środków zapewniających odpowiednie monitorowanie i 
egzekwowanie unijnego prawodawstwa w zakresie należytej staranności przez organy 
unijne i krajowe, którym powierzono odpowiednie obowiązki i uprawnienia; organy te 
powinny być właściwe do prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń, inicjowania 
działań mających na celu egzekwowanie prawa oraz wspierania ofiar np. w drodze 
porad prawnych, wsparcia technicznego i reprezentacji;

48. zaleca, aby unijne prawodawstwo w zakresie należytej staranności wymagało od państw 
członkowskich określenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji dla 
przedsiębiorstw, które nie wypełniają obowiązków w zakresie należytej staranności, w 
tym przekazują fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;

49. podkreśla, że prawo karne i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych są 
nieodzownymi środkami ochrony praw człowieka przeciwdziałającymi łamaniu praw 
człowieka;

50. zauważa, że Unia podjęła działania legislacyjne w odniesieniu do odpowiedzialności 
karnej przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka oraz że niewolnictwo i praca 
przymusowa uznano w prawodawstwie unijnym za przestępstwa, w tym w 
szczególności na podstawie dyrektywy 2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady4, 
gdzie w art. 9 zobowiązano państwa członkowskie do uznania szczególnie dotkliwych 
form wyzysku pracowników za przestępstwo;

51. zaleca, aby prawodawstwo obejmowało przepisy z zakresu odpowiedzialności karnej 
przedsiębiorstw, dyrektorów i kierownictwa, przewidujące pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności w przypadku poważnego naruszenia praw człowieka.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca 
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).


