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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 3 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowią, że w stosunkach 
zewnętrznych Unia ma umacniać i propagować swoje wartości i zasady, a mianowicie 
zasady praworządności oraz poszanowania i ochrony praw człowieka, oraz przyczyniać 
się do trwałego rozwoju Ziemi, solidarności, swobodnego i uczciwego handlu oraz 
ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego; w szczególności Unia ma 
wspierać trwały rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy krajów rozwijających 
się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa; oraz mając na uwadze, że Unia 
ma przestrzegać tych zasad i dążyć do osiągnięcia tych celów przy opracowywaniu i 
wprowadzaniu w życie zewnętrznych aspektów innych polityk Unii;

B. mając na uwadze, że art. 208 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje 
rozwijające się, Unia ma brać pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju;

C. mając na uwadze, że przyszłe prawodawstwo dotyczące należytej staranności i 
odpowiedzialności korporacyjnej przedsiębiorstw europejskich miałoby skutki 
eksterytorialne; miałoby ono wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy 
krajów rozwijających się oraz na ich perspektywy osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju; ten znaczący wpływ mógłby przyczynić się do osiągnięcia lub podważenia 
celów polityki Unii dotyczących rozwoju;

D. mając na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw 
człowieka oraz Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych firmy mają 
obowiązek przestrzegania praw człowieka, poszanowania środowiska i dobrego 
zarządzania i nie powinny powodować ani przyczyniać się do powstawania żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie;

E. mając na uwadze, że według badania Komisji dotyczącego należytej staranności w 
łańcuchu dostaw jedynie 37 % respondentów-przedsiębiorstw stosuje obecnie zasady 
należytej staranności w dziedzinie ochrony środowiska i praw człowieka, a jedynie 
16 % stosuje należytą staranność w obrębie całego łańcucha dostaw;

F. mając na uwadze, że według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka wielu obrońcom praw człowieka grozi niebezpieczeństwo, ponieważ 
wyrażają oni obawy związane z niekorzystnym wpływem działalności gospodarczej na 
prawa człowieka;

G. mając na uwadze, że należyta staranność jest głównie mechanizmem zapobiegawczym i 
że przedsiębiorstwa powinny być przede wszystkim zobowiązane do identyfikowania 
zagrożeń lub negatywnych skutków oraz do przyjmowania strategii i środków mających 
im przeciwdziałać; mając na uwadze, że w sytuacjach, w których przedsiębiorstwo 
powoduje negatywne skutki lub przyczynia się do ich powstania, powinno ono 
przewidzieć środek zaradczy oraz podlegać odpowiedzialności korporacyjnej za takie 
skutki; mając na uwadze, że odpowiedzialność korporacyjna, w tym odpowiedzialność 
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za szkody związane z działalnością przedsiębiorstwa, jest niezbędna do dopilnowania, 
by przedsiębiorstwa były zachęcane do należytej staranności i by te działania były 
skuteczne;

H. mając na uwadze, że łamanie praw człowieka i norm środowiskowych jest nadal 
powszechne w globalnych łańcuchach dostaw i wartości; mając na uwadze, że 
dobrowolne środki okazały się niewystarczające i dlatego niezbędne są dalsze działania 
w trosce o bardziej odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej i o 
wzmocnienie zaufania do rynku wewnętrznego, w tym wśród inwestorów i 
konsumentów;

1. przypomina, że należyta staranność jest głównie mechanizmem zapobiegawczym i że 
przedsiębiorstwa powinny być przede wszystkim zobowiązane do identyfikowania 
zagrożeń lub negatywnych skutków oraz do przyjmowania strategii i środków mających 
na celu łagodzenie tych zagrożeń i skutków;

2. podkreśla, że istnieją dostatecznie mocne dowody na to, iż dobrowolne działania 
przedsiębiorstw mających siedzibę lub działających w Unii mające na celu 
zidentyfikowanie skutków ich postępowania dla krajów rozwijających się, zapobieganie 
tym skutkom i ich łagodzenie były dotychczas niewystarczające, ponieważ w całym 
łańcuchu dostaw nadal dochodzi do naruszania praw człowieka względem jednostek, w 
szczególności praw pracowników, kobiet, dzieci, oraz względem społeczności 
lokalnych, a także do działań pogłębiających skutki zmiany klimatu, podobnie jak do 
naruszania norm środowiskowych i do stosowania praktyk korupcyjnych; przyznaje, że 
rośnie poparcie sektora politycznego, publicznego i prywatnego dla prawodawstwa 
unijnego dotyczącego należytej staranności;

3. przypomina, że pełne korzystanie z praw człowieka, w tym z prawa do życia, zdrowia, 
żywności i wody, zależy od bioróżnorodności będącej podstawą usług 
ekosystemowych, z którymi nieodłącznie związany jest dobrostan człowieka;

4. zauważa, że z powodu pandemii COVID-19 małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
znajdują się w trudnej sytuacji, a wsparcie ich oraz stworzenie im sprzyjającego 
otoczenia rynkowego są kluczowymi celami Unii;

5. jest przekonany, że przyszłe prawodawstwo powinno również nakładać obowiązek 
stosowania należytej staranności w zakresie ochrony środowiska, aby zapewnić 
zgodność z uznanymi w Unii i na całym świecie normami i prawami w zakresie 
ochrony środowiska, w tym dotyczącymi zmiany klimatu i bioróżnorodności; podkreśla 
dowiedzione korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze stosowania skutecznych 
praktyk odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmują 
lepsze zarządzanie ryzykiem, niższe koszty kapitału, ogółem lepsze wyniki finansowe i 
większą konkurencyjność; jest zaniepokojony skutkami kryzysu związanego z COVID-
19, który drastycznie zakłócił działalność gospodarczą i ujawnił poważne słabości 
gospodarki i globalnych łańcuchów dostaw związane z warunkami pracy i gotowością 
na wypadek klęsk żywiołowych, a także negatywnie wpłynął na prawa człowieka, w 
szczególności prawa pracownicze, przy czym w wielu przypadkach najbardziej dotknął 
kobiety i dzieci; podkreśla, że OECD wykazała, iż przedsiębiorstwa, które podjęły 
aktywne działania w celu eliminowania zagrożeń związanych z kryzysem COVID-19 w 
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sposób łagodzący niekorzystne skutki dla pracowników i łańcuchów dostaw, 
prawdopodobnie zyskają większą długoterminową wartość i odporność, zwiększając 
swoją rentowność w perspektywie krótkoterminowej oraz średnio- i długoterminowe 
perspektywy poprawy koniunktury;

6. jest zdania, że przyszłe prawodawstwo powinno opierać się na inicjatywach już 
podjętych przez niektóre państwa członkowskie; uważa, że aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego oraz 
zapewnić przedsiębiorstwom równe warunki działania, wyraźnie potrzebne są 
obowiązkowe, zharmonizowane ramy na szczeblu unijnym; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków ex ante co do zakresu prawodawstwa opartego na 
ryzyku szkody, a nie na wielkości przedsiębiorstwa; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania bieżących prac nad prawodawstwem nakładającym na unijne 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa działające w ramach jednolitego rynku obowiązek 
stosowania należytej staranności w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i 
obowiązków środowiskowych, w tym związanych z bioróżnorodnością, w całym 
łańcuchu dostaw zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami należytej 
staranności, w szczególności Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, 
Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności 
gospodarczej, odpowiednimi sektorowymi Wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności, a także z Trójstronną deklaracją zasad dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej MOP oraz Konwencją Narodów Zjednoczonych 
przeciwko korupcji; 

7. wzywa Komisję do poszanowania w przyszłym prawodawstwie zasady spójności 
polityki na rzecz rozwoju zapisanej w art. 208 TFUE; podkreśla, że ważne jest 
ograniczenie do minimum ewentualnych rozbieżności i zbudowanie synergii z polityką 
współpracy na rzecz rozwoju z korzyścią dla krajów rozwijających się oraz zwiększenie 
skuteczności współpracy na rzecz rozwoju; uważa, że w praktyce oznacza to aktywne 
zaangażowanie Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwoju w trwające prace legislacyjne oraz przeprowadzanie wnikliwej oceny wpływu 
przyszłego prawodawstwa na kraje rozwijające się z perspektywy gospodarczej, 
społecznej, praw człowieka i środowiska zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego 
stanowienia prawa1 i narzędziem 34 zawartym w Zestawie instrumentów służących 
lepszemu stanowieniu prawa2; zauważa, że wyniki tej oceny powinny stanowić 
podstawę przyszłego wniosku ustawodawczego; 

8. wzywa Komisję do zastosowania w przyszłym prawodawstwie podejścia opartego na 
prawach człowieka, co oznacza, że wytyczne muszą być opracowane, wdrażane, 
monitorowane i oceniane z poszanowaniem podstawowych zasad praw człowieka, 
takich jak przejrzystość, dostęp do informacji, udział i odpowiedzialność oraz włączenie 
i niedyskryminacja, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej bezbronnych; 
podkreśla, że w tym podejściu należy kierować się nadrzędną zasadą „nie szkodzić”, 
gdyż ważne jest unikanie niezamierzonych negatywnych skutków; uważa, że przyszłe 
prawodawstwo powinno podlegać konstruktywnemu i pluralistycznemu procesowi 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en
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konsultacji na miejscu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym 
samorządami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w 
Unii, jak i w krajach rozwijających się; uważa, że proces ten powinien być prowadzony 
w ścisłej współpracy z delegaturami Unii; podkreśla, że przyszłe prawodawstwo 
powinno być oparte na analizie dotyczącej płci i uwzględniać szczególne potrzeby 
kobiet i dziewcząt; uważa, że poprzez proces należytej staranności w odniesieniu do 
praw człowieka z uwzględnieniem aspektu płci przedsiębiorstwa powinny brać pod 
uwagę wpływ swojej działalności w aspekcie płci; 

9. wzywa Komisję do przyjęcia całościowego podejścia uwzględniającego wraz z 
zagrożeniami dla praw człowieka i środowiska ryzyko korupcji; zauważa, że wpływ 
biznesowych praktyk korupcyjnych na prawa człowieka i spowodowane nimi szkody w 
środowisku w krajach rozwijających się są dobrze udokumentowane i że przyszłe 
prawodawstwo unijne musi gwarantować brak negatywnego wpływu przedsiębiorstw 
na praworządność i dobre rządy w danym kraju, regionie lub na danym terytorium, 
obejmującego m.in. nieprzestrzeganie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji, rozdziału VII Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
zasad Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, a także przypadki 
korupcji i przekupstwa, w ramach których przedsiębiorstwo wywiera niezgodny z 
przepisami wpływ na urzędników publicznych lub przekazuje im nienależne korzyści 
finansowe w celu uzyskania przywilejów lub nieuczciwego preferencyjnego 
traktowania z naruszeniem prawa; dotyczy to również sytuacji, w których 
przedsiębiorstwo w sposób niezgodny z prawem angażuje się w działalność polityczną 
na szczeblu lokalnym, niezgodnie z prawem współfinansuje kampanię lub nie 
przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych;

10. przypomina, że państwa mają obowiązek przyjęcia ram prawnych i instytucjonalnych 
chroniących skutecznie przed takim szkodliwym wpływem na środowisko, który 
utrudnia korzystanie z praw człowieka; podkreśla, że ten obowiązek odnosi się do 
bioróżnorodności jako integralnej części środowiska; w związku z tym wzywa Unię i jej 
państwa członkowskie do uregulowania kwestii szkodliwego wpływu na 
bioróżnorodność ze strony podmiotów prywatnych, jak również organów państwowych; 
podkreśla, że w przyszłym prawodawstwie powinno się uwzględnić obowiązek ochrony 
praw własności wspólnotowej ludów tubylczych i społeczności lokalnych na danym 
terytorium oraz zasobów naturalnych, z których tradycyjnie korzystają; mówiąc 
bardziej ogólnie, jest przekonany, że łagodzenie zmiany klimatu i dostosowywanie się 
do niej musi wchodzić w zakres obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwa 
należytej staranności;

11. wyraża głębokie zaniepokojenie wpływem niektórych rodzajów działalności 
gospodarczej na prawa człowieka w krajach rozwijających się – w szczególności 
wpływem przemysłu wydobywczego i przejęć przedsiębiorstw rolnych na dużą skalę – 
względem ludów tubylczych, społeczności lokalnych oraz obrońców praw człowieka i 
środowiska; podkreśla, że przyszłe prawodawstwo powinno objąć wszystkie prawa 
człowieka; uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawa społeczności 
lokalnych, kobiet i słabszych grup społecznych, takich jak dzieci, osoby z 
niepełnosprawnościami, mniejszości, ludy tubylcze i inne społeczności zależne od 
przyrody ze względu na swoje potrzeby materialne i kulturowe; należy także położyć 
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nacisk na prawa pracownicze i związkowe, prawa do wolności zrzeszania się, rokowań 
zbiorowych i prawa do płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie; 
podkreśla, że wszelkie prawodawstwo powinno opierać się na zobowiązaniach i 
normach prawnych istniejących na szczeblu międzynarodowym i europejskim, w tym 
na wszystkich konwencjach MOP, Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i Konwencji o prawach dziecka, a także na prawie do 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody; jest zdania, że przyszłe prawodawstwo 
powinno obejmować wszystkie rodzaje naruszeń praw człowieka, w tym naruszenie 
prawa do zdrowego środowiska, oraz negatywne skutki dla środowiska; wzywa do 
ustanowienia lepszych ram prawnych oraz skuteczniejszego wdrażania i monitorowania 
norm w zakresie praw człowieka oraz do ochrony obrońców praw człowieka i 
środowiska w krajach rozwijających się, a także potwierdza gotowość Unii do 
wspierania krajów rozwijających się w tworzeniu instytucji i szkoleniu ekspertów 
prawnych i administracyjnych w ramach pomocy rozwojowej oraz w drodze dialogu 
politycznego; 

12. jest zdania, że przyszłe prawodawstwo dotyczące należytej staranności powinno 
stosować się do wszystkich sektorów oraz do wszystkich kategorii przedsiębiorstw i 
instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także do 
wszelkiej wielkości przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność w 
Unii; uważa, że przyszłe prawodawstwo powinno stać na straży zasady 
proporcjonalności i gwarantować przedsiębiorstwom unijnym, a zwłaszcza MŚP, równe 
warunki działania, chroniąc ich konkurencyjność, i mieć przede wszystkim za cel 
stworzenie zrównoważonych, odpornych na kryzys, przestrzegających praw człowieka i 
przyjaznych dla środowiska łańcuchów wartości; podkreśla w celu opracowania 
przepisów, które zwiększają konkurencyjność, są funkcjonalne i mają zastosowanie do 
wszystkich podmiotów na rynku, w tym do MŚP, oraz w celu zapewnienia zgodności 
takich ram prawnych z zasadami WTO istotne jest przeprowadzenie oceny skutków ze 
szczególnym naciskiem na ryzyko wycofania inwestycji; apeluje o uniknięcie 
nadmiernych obciążeń oraz o udzielenie MŚP odpowiedniego wsparcia i przewidzenie 
okresu przejściowego, aby mogły one dostosować swoją działalność gospodarczą do 
nowych przepisów i wdrożyć procesy należytej staranności; uważa, że należy 
skoncentrować się na sektorach, które stanowią zwiększone zagrożenie dla praw 
człowieka; uważa, że takie horyzontalne podejście należy uzupełnić bardziej 
szczegółowymi normami i wytycznymi na poziomie sektorowym; podkreśla, że w razie 
konieczności przedsiębiorstwa powinny w swoich strategiach należytej staranności 
traktować priorytetowo powagę i prawdopodobieństwo zagrożeń dla praw człowieka, 
środowiska i zarządzania, pamiętając, że ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego 
rodzaju ewentualne skutki; podkreśla potrzebę wprowadzenia pozytywnych zachęt dla 
przedsiębiorstw, które mogą wykazać się wysokim poziomem zgodności z ambitnymi 
celami przyszłego prawodawstwa; zwraca uwagę na ryzyko wycofania przez 
przedsiębiorstwa inwestycji z krajów trzecich – co dla małych gospodarstw w krajach 
rozwijających się mogłoby oznaczać utratę miejsc pracy i partnerów do współpracy – 
jeżeli nowe wymogi będą wiązać się z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi i 
niemożliwym do przewidzenia ryzykiem; 

13. podkreśla, że strategie należytej staranności powinny być dostosowane do celów 
zrównoważonego rozwoju, celów porozumienia paryskiego i celów polityki unijnej w 
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dziedzinie praw człowieka i środowiska, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej Unii;

14. jest głęboko przekonany, że łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej 
zgodnie z celem porozumienia paryskiego, którym jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, musi 
wchodzić w zakres wynikającego z przyszłych przepisów obowiązku stosowania przez 
przedsiębiorstwa należytej staranności; ponadto przedsiębiorstwa powinny również 
zająć się kwestią narażenia ludzi, na których wywiera wpływ ich działalność 
gospodarcza, na skutki zmiany klimatu;

15. jest zdania, że w przyszłym prawodawstwie należy ustanowić obowiązkowe i skuteczne 
procesy należytej staranności przedsiębiorstw obejmujące wszelkiego rodzaju 
naruszenia praw człowieka, szkody w środowisku i praktyki korupcyjne wynikające z 
działalności przedsiębiorstw i instytucji finansowych, włącznie z ich łańcuchami dostaw 
i podwykonawstwa; podkreśla, że powinno ono zapewnić pełne i aktywne 
zaangażowanie w proces należytej staranności podmiotów, których ten proces dotyczą, 
takich jak związki zawodowe i przedstawiciele pracowników, lecz także społeczności 
lokalne w krajach rozwijających się, a w szczególności zagwarantować poszanowanie 
prawa ludów tubylczych do dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody; zauważa, że 
procesy te powinny być zgodne z międzynarodowymi i europejskimi zobowiązaniami, 
wytycznymi i normami, podkreśla, że prawodawstwo powinno zobowiązywać 
przedsiębiorstwa do przyjęcia solidnej strategii należytej staranności, która powinna 
obejmować kompleksowy mechanizm monitorowania i rozliczalności; uważa, że należy 
przewidzieć środki wsparcia dla niektórych przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP; 

 16. jest zdania, że w przyszłym prawodawstwie należy nałożyć określone obowiązki na 
instytucje finansowe poprzez doprecyzowanie obowiązków inwestorów i zarządów 
spółek; podkreśla, że w przyszłym prawodawstwie należy również uregulować kwestię 
skutecznego pomiaru wyników i skutecznej sprawozdawczości;

17. podkreśla potrzebę opracowania solidnego systemu monitorowania i rozliczalności oraz 
konieczność wyposażenia właściwych organów, zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
krajowym, w jednolite i skuteczne narzędzia monitorowania i egzekwowania 
przestrzegania takich przepisów w celu zapewnienia równych warunków działania 
między państwami członkowskimi, w szczególności na szczeblu lokalnym; uważa, że 
należy dołożyć szczególnych starań, by monitorować działalność gospodarczą 
prowadzoną w krajach i regionach podwyższonego ryzyka, w tym na obszarach 
dotkniętych konfliktami, z uwzględnieniem norm międzynarodowego prawa 
humanitarnego i szczególnych wyzwań w kontekście konfliktów, aby 
przedsiębiorstwom zagwarantować rozliczalność, a ofiarom – dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości;

18. wyraża opinię, że w przyszłym prawodawstwie należy ustanowić kompleksowy, 
przejrzysty i spójny system odpowiedzialności, który powinien obejmować 
odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną oraz mechanizm sankcji służący 
przestrzeganiu nowych przepisów i ich egzekwowaniu; podkreśla, że w razie 
stwierdzenia, iż sankcje są odpowiednim środkiem, powinny one być jasne, skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające; przypomina w związku z tym o szerokim i skutecznym 
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wyborze sankcji administracyjnych obowiązujących w prawie Unii, w szczególności w 
prawie konkurencji i prawie dotyczącym ochrony danych; wzywa Komisję do 
przewidzenia takich sankcji jak wysokie grzywny, zakaz udziału w zamówieniach 
publicznych i w programach wsparcia publicznego oraz zakaz pełnienia funkcji 
dyrektora przedsiębiorstwa; ponadto wzywa Unię i jej państwa członkowskie do tego, 
aby walkę z przestępstwami przeciwko środowisku uczyniły strategicznym priorytetem 
politycznym w ramach międzynarodowej współpracy sądowej oraz priorytetem 
instytucji i Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu, w szczególności poprzez sprzyjanie przestrzeganiu wielostronnych 
umów środowiskowych dzięki przyjęciu sankcji karnych, wymianę najlepszych praktyk 
oraz popieranie rozszerzenia zakresu działania Międzynarodowego Trybunału Karnego 
o czyny przestępcze stanowiące ekobójstwo; podkreśla istotne znaczenie mechanizmów 
odpowiedzialności cywilnej dla zapewnienia ofiarom dostępu do środków 
odwoławczych przed sądami unijnymi; podkreśla, że należy znieść bariery w dostępie 
do środków odwoławczych, m.in. poprzez ustanowienie odpowiednich zasad 
przedawnienia roszczeń i wsparcia finansowego na poczet kosztów sądowych; 

19. podkreśla kluczowe znaczenie dostępu do skutecznych środków odwoławczych; 
przypomina, że podstawowym obowiązkiem państw jest zapewnienie dostępu do 
środków odwoławczych; uważa, że w przyszłym prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do dysponowania skutecznym mechanizmem rozpatrywania skarg, 
który powinien być przejrzysty, dostępny, przewidywalny, bezpieczny, godny zaufania i 
rozliczalny; podkreśla, że mechanizmy rozpatrywania skarg przez przedsiębiorstwa 
mają funkcjonować jedynie jako systemy wczesnego ostrzegania umożliwiające 
udzielanie doraźnej pomocy i naprawianie nieznacznych szkód; podkreśla, że takie 
mechanizmy muszą być uznane przez władze publiczne i nigdy nie powinny 
uniemożliwiać skarżącemu dostępu do wymiaru sprawiedliwości; stwierdza, że 
szczególną uwagę należy poświęcić strefom przetwórstwa eksportowego, często 
zwolnionym ze stosowania prawa pracy i z opodatkowania, a także charakteryzującym 
się niegodziwymi warunkami pracy i ograniczeniami w działalności związków 
zawodowych; jest zdania, że te mechanizmy powinny być tworzone w porozumieniu z 
pracownikami i społecznościami, dla których będą przeznaczone; uważa ponadto, że 
przyszłe prawodawstwo powinno przewidywać skuteczne środki zaskarżenia dla ofiar 
naruszeń praw człowieka, szkód w środowisku i praktyk korupcyjnych, dostępne 
indywidualnie i w drodze powództw zbiorowych; uważa, że szczególną ochronę należy 
zapewnić obrońcom praw człowieka i ich prawnikom; uznaje, że należy również 
przewidzieć inne pozasądowe środki odwoławcze; uważa w związku z tym, że w 
przyszłym prawodawstwie należy lepiej wykorzystać rolę delegatur Unii we wdrażaniu 
przyszłego prawodawstwa, na przykład za pomocą mechanizmu rozpatrywania skarg, 
który umożliwiałby ofiarom nadużyć popełnianych przez przedsiębiorstwa mające 
siedzibę lub prowadzące działalność w Unii oraz ich łańcuchy dostaw składanie skarg;

20. podkreśla, że komplementarność i koordynacja z polityką, instrumentami i podmiotami 
w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju ma decydujące znaczenie i że w związku z 
tym w przyszłym prawodawstwie należy przewidzieć odpowiednie przepisy;

21. podkreśla, że lokalne społeczeństwo obywatelskie pozostaje kluczowym partnerem we 
wdrażaniu i monitorowaniu przyszłego prawodawstwa; zauważa zatem, że przyszłe 
prawodawstwo powinno zadbać o to, by na mechanizmy monitorowania przez 
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społeczeństwo obywatelskie były przeznaczane trwałe środki oraz by powstały 
przejrzyste i ustrukturyzowane kanały interakcji społeczeństwa obywatelskiego z 
przedsiębiorstwami i podmiotami rządowymi;

22. podkreśla znaczenie uwzględniania i egzekwowania obowiązku należytej staranności w 
odniesieniu do praw socjalnych, praw w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka i 
dobrego zarządzania w ramach takich instrumentów handlowych jak umowy o wolnym 
handlu, umowy inwestycyjne, umowy o partnerstwie gospodarczym lub ogólne systemy 
preferencji taryfowych; ostrzega przed stworzeniem polityki wprowadzającej podwójne 
standardy w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorstw w umowach inwestycyjnych i 
handlowych; jest przekonany, że kluczowe znaczenie ma uczynienie rozdziałów umów 
o wolnym handlu dotyczących zrównoważonego rozwoju wiążącymi i wykonalnymi; 
uważa, że pomogłoby to również w unikaniu zakłóceń konkurencji ze strony 
przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią; jest przekonany, że wiążący i 
egzekwowalny traktat ONZ dotyczący biznesu i praw człowieka, który zapewniłby 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości ofiarom naruszeń praw człowieka oraz 
mechanizmy zadośćuczynienia i odpowiedzialności poszkodowanym społecznościom, 
mógłby rozwiązać problem istniejących nierówności; ponownie podkreśla, jak ważny 
jest aktywny udział Unii w dyskusjach międzyrządowej otwartej grupy roboczej ds. 
korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw 
człowieka; uważa, że równolegle z pracami nad prawodawstwem dotyczącym 
obowiązkowej należytej staranności przedsiębiorstw Unia powinna przyjąć mandat 
dotyczący aktywnego i konstruktywnego zaangażowania się w negocjacje w sprawie 
wiążącego traktatu ONZ dotyczącego biznesu i praw człowieka, aby zapewnić ambitne, 
równe warunki działania w zakresie ochrony praw człowieka i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw na całym świecie; wzywa Komisję do aktywnych działań na forum 
WTO w celu promowania wielostronnych zasad zrównoważonego zarządzania 
globalnymi łańcuchami wartości, w tym obowiązkowej należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, poczynając od sektora odzieżowego.
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