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Poprawka 1
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. 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, 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; Unia ma przestrzegać tych zasad 
i dążyć do osiągnięcia tych celów przy 
opracowywaniu i wprowadzaniu w życie 
zewnętrznych aspektów innych polityk 
Unii;

Or. en

Poprawka 2
Marc Tarabella, Maria Noichl, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. 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;
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Or. en

Poprawka 3
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. 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 ich 
celów zrównoważonego rozwoju; ten 
znaczący wpływ mógłby przyczynić się do 
osiągnięcia lub podważenia celu polityki 
Unii dotyczącego rozwoju;

Or. en

Poprawka 4
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa.  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 dobrych rządów i nie 
powinny powodować ani przyczyniać się 
do powstawania żadnych negatywnych 
skutków w tym zakresie;
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Or. en

Poprawka 5
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że OECD 
wykazała, iż przedsiębiorstwa, które 
podjęły aktywne działania w celu 
eliminowania zagrożeń związanych z 
kryzysem COVID-19 w sposób, który 
łagodzi niekorzystne skutki dla 
pracowników i łańcuchów dostaw, 
prawdopodobnie zbudują większą 
długoterminową wartość i odporność, 
poprawiając swoją rentowność w 
perspektywie krótkoterminowej oraz 
średnio- i długoterminowe perspektywy 
ożywienia;

Or. en

Poprawka 6
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że według 
badania Komisji dotyczącego należytej 
staranności w łańcuchu dostaw jedynie 
37 % respondentów z sektora biznesowego 
zajmuje się obecnie kwestią należytej 
staranności w dziedzinie ochrony 
środowiska i praw człowieka, a jedynie 
16 % uwzględnia należytą staranność w 
obrębie całego łańcucha dostaw;

Or. en
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Poprawka 7
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. 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;

Or. en

Poprawka 8
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że należyta 
staranność jest przede wszystkim 
mechanizmem zapobiegawczym i 
przedsiębiorstwa powinny być przede 
wszystkim zobowiązane do 
identyfikowania zagrożeń lub 
negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających im przeciwdziałać; 
mając na uwadze, że w sytuacji, w której 
przedsiębiorstwo powoduje negatywne 
skutki lub przyczynia się do ich powstania, 
powinno ono przewidzieć środek zaradczy 
oraz powinno podlegać odpowiedzialności 
korporacyjnej za takie skutki; mając na 
uwadze, że odpowiedzialność 
korporacyjna, w tym odpowiedzialność za 
szkody związane z działalnością 



AM\1215760PL.docx 7/75 PE658.786v02-00

PL

przedsiębiorstwa, jest niezbędna do 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa były 
zachęcane do przeprowadzania analizy 
należytej staranności i aby ta analiza była 
efektywna;

Or. en

Poprawka 9
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że łamanie praw 
człowieka i norm środowiskowych jest 
nadal powszechne w globalnych 
łańcuchach dostaw i wartości; mając na 
uwadze, że środki dobrowolne okazały się 
niewystarczające i dlatego niezbędne są 
dalsze działania w celu zwiększenia 
poziomów odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej i wzmocnienia 
zaufania do rynku wewnętrznego, w tym 
wśród inwestorów i konsumentów;

Or. en

Poprawka 10
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że ochrona praw 
człowieka w poszczególnych państwach 
jest odpowiedzialnością władz 
państwowych i rządów oraz że nie może 
być ona przenoszona na podmioty 
prywatne; przypomina, że należyta 
staranność jest przede wszystkim 
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mechanizmem zapobiegawczym i że 
przedsiębiorstwa powinny być przede 
wszystkim zobowiązane do 
identyfikowania zagrożeń lub 
negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu łagodzenie 
tych zagrożeń i skutków;

Or. en

Poprawka 11
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych; zauważa, że 
środowisko nadal odczuwa negatywne 
skutki agresywnego i nieetycznego 
postępowania przedsiębiorstw, któremu 
bardzo często sprzyjają i którą nasilają 
praktyki korupcyjne przedsiębiorstw; jest 
zaniepokojony skutkami kryzysu 
związanego z COVID-19, który 
dramatycznie zakłócił działalność 
gospodarczą i ujawnił poważne słabości 
gospodarki i globalnych łańcuchów 
dostaw związane z warunkami pracy i 
przygotowaniem na wypadek klęsk 
żywiołowych, a także negatywnie wpłynął 
na prawa człowieka, w szczególności 
prawa pracownicze; zauważa ponadto, że 
kryzys związany z COVID-19 miał 
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negatywny wpływ na środowisko w 
krajach partnerskich, a tym samym – na 
ludność lokalną; jest niezwykle 
zaniepokojony poważnymi 
konsekwencjami tych skutków dla kobiet;

Or. en

Poprawka 12
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw 
nadal dochodzi do naruszania praw 
człowieka względem jednostek, w 
szczególności praw pracowniczych, oraz 
względem społeczności lokalnych;

1. podkreśla, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania przedsiębiorstw mających 
siedzibę lub działających w Uniimające na 
celu identyfikację negatywnych skutków 
ich postępowania dla krajów rozwijających 
się, zapobieganie tym skutkom i ich 
łagodzenie są niewystarczające, ponieważ 
w całym łańcuchu dostaw nadal dochodzi 
do naruszania praw człowieka względem 
jednostek, w szczególności kobiet i dzieci, 
oraz względem społeczności lokalnych, a 
także do naruszania norm 
środowiskowych i do nadużyć 
korupcyjnych; przyznaje, że rośnie 
poparcie sektora politycznego, 
publicznego i prywatnego dla 
prawodawstwa unijnego w dziedzinie 
należytej staranności w celu zapewnienia 
równych warunków działania, ponieważ 
odpowiedzialne przedsiębiorstwa 
konkurują obecnie z mniej 
skrupulatnymi;

Or. en

Poprawka 13
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych, a także do działań 
pogłębiających skutki zmiany klimatu w 
najbardziej narażonych krajach;

Or. es

Poprawka 14
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw 
nadal dochodzi do naruszania praw 
człowieka względem jednostek, w 
szczególności praw pracowniczych, oraz 
względem społeczności lokalnych;

1. przyznaje, że istnieją dowody na to, 
iż dobrowolne działania unijnych 
przedsiębiorstw w Unii nie są jeszcze 
wystarczające, aby zapobiegać naruszaniu 
praw człowieka względem jednostek, w 
szczególności praw pracowniczych, oraz 
względem społeczności lokalnych, i 
łagodzić jego skutki;

Or. en
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Poprawka 15
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem , 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

1. wyraża ubolewanie, że dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków nie są jeszcze wystarczająco 
skuteczne i że na końcu łańcucha dostaw 
nadal występują przypadki naruszania 
praw człowieka względem jednostek, w 
szczególności praw pracowniczych, oraz 
względem społeczności lokalnych;

Or. hu

Poprawka 16
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków są niewystarczające, ponieważ na 
końcu łańcucha dostaw nadal dochodzi do 
naruszania praw człowieka względem 
jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

Or. en
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Poprawka 17
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków zakończyły się niepowodzeniem, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

1. przyznaje, że istnieją dostatecznie 
mocne dowody na to, iż dobrowolne 
działania unijnych przedsiębiorstw mające 
na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom ich postępowania dla krajów 
rozwijających się i łagodzenie tych 
skutków przyniosły ograniczone efekty, 
ponieważ na końcu łańcucha dostaw nadal 
dochodzi do naruszania praw człowieka 
względem jednostek, w szczególności praw 
pracowniczych, oraz względem 
społeczności lokalnych;

Or. fr

Poprawka 18
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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 dobrostan 
człowieka jest ściśle związany;

Or. en

Poprawka 19
György Hölvényi
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że z powodu pandemii 
COVID-19 małe i średnie 
przedsiębiorstwa znajdują się w 
alarmującej sytuacji, a ich wspieranie 
oraz stworzenie korzystnego otoczenia 
rynkowego leży w jak najlepszym interesie 
Unii;

Or. en

Poprawka 20
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że niektóre 
dobrowolne programy, w szczególności 
niektóre systemy certyfikacji, wykazały 
pewną skuteczność pod względem 
ulepszenia praktycznych aspektów 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
należytej staranności;

Or. fr

Poprawka 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że dobrze 
skalibrowane i najlepiej „poświadczone 
przez Unię” zewnętrzne systemy 
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certyfikacji, ze względu na uwzględniony 
w nich szeroki udział zainteresowanych 
stron, mają duży potencjał, aby utorować 
drogę do łańcuchów dostaw, które są 
zrównoważone pod względem praw 
człowieka i norm środowiskowych; 
podkreśla, że należy wspierać kraje 
rozwijające się w zakresie wdrażania i 
rozpowszechniania najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 22
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

2. uważa, że istnieje potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania na podstawie 
oceny skutków i starannej ewaluacji, z 
której wynika, że są one funkcjonalne i 
mają zastosowanie do wszystkich 
podmiotów na rynku zatrudniających 
ponad 500 pracowników, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające prace 
Komisji nad przepisami wymagającymi od 
przedsiębiorstw unijnych stosowania zasad 
należytej staranności w przestrzeganiu 
praw człowieka i wypełnianiu zobowiązań 
dotyczących środowiska; zwraca uwagę 
na zagrożenie związane z tym, że 
przedsiębiorstwa wycofają się z krajów 
trzecich – co spowoduje utratę miejsc 
pracy i partnerów do współpracy dla 
małych gospodarstw w krajach 
rozwijających się – jeśli okaże się, że nowe 
wymogi nakładają nadmierne obciążenia 
administracyjne i powodują 
niekontrolowane ryzyko; uważa jednak, że 
lepiej jest stworzyć ramy wielostronne, i 
zwraca się do Komisji o udział w 
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negocjacjach dotyczących traktatu ONZ;

Or. en

Poprawka 23
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska, w tym tych dotyczących 
bioróżnorodności, zgodnie z 
obowiązującymi międzynarodowymi 
standardami należytej staranności, w 
szczególności z Wytycznymi ONZ 
dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz 
Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, Trójstronną deklaracją 
zasad dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej 
MOP, Wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz Konwencją 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji;

Or. en
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Poprawka 24
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań prawnych 
dotyczących środowiska;

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu przyczynienia się do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ i 
porozumienia paryskiego oraz 
zapewnienia przedsiębiorstwom równych 
warunków działania; wzywa Komisję do 
wzmożenia trwających obecnie prac nad 
przepisami wymagającymi od 
przedsiębiorstw mających siedzibę lub 
prowadzących działalność w Unii 
stosowania w całym łańcuchu dostaw 
zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań prawnych 
dotyczących środowiska; podkreśla 
znaczenie konsultacji z krajami 
rozwijającymi się i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego zarówno w 
Unii, jak i w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 25
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 



AM\1215760PL.docx 17/75 PE658.786v02-00

PL

prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska; jest zdania, że 
przedsiębiorstwa powinny mieć obowiązek 
podjęcia w ramach należytej staranności 
wszelkich uzasadnionych działań, aby 
zapobiec wystąpieniu negatywnego 
wpływu na prawa człowieka i środowisko 
w ich łańcuchach dostaw oraz aby 
odpowiednio zareagować na taki wpływ w 
momencie jego wystąpienia:

Or. en

Poprawka 26
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

2. zachęca państwa członkowskie do 
unikania odosobnionych rozwiązań, 
takich jak opracowanie krajowych 
środków w dziedzinie należytej 
staranności dla przedsiębiorstw krajowych 
i unijnych; uważa, że istnieje wyraźna 
potrzeba stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych i przedsiębiorstw działających w 
ramach jednolitego rynku stosowania w 
całym łańcuchu dostaw zasad należytej 
staranności w przestrzeganiu praw 
człowieka i wypełnianiu zobowiązań 
dotyczących środowiska;
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Or. en

Poprawka 27
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska; 

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
zharmonizowanych ram w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom równych 
warunków działania, oraz z zadowoleniem 
przyjmuje trwające obecnie prace Komisji 
nad przepisami wymagającymi od 
przedsiębiorstw unijnych stosowania w 
całym łańcuchu dostaw zasad należytej 
staranności w przestrzeganiu praw 
człowieka i wypełnianiu zobowiązań 
dotyczących środowiska;  podkreśla 
znaczenie wielostronnej współpracy 
mającej na celu określenie i uzgodnienie 
jasnych norm opartych na wspólnych 
zasadach, na podstawie których można 
ocenić działania różnych podmiotów;

Or. en

Poprawka 28
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna 
potrzeba stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 

2. uważa, że przydatne byłoby 
udostępnienie na szczeblu unijnym 
wytycznych w celu zapewnienia 
przedsiębiorstwom równych warunków 
działania i skłonienia przedsiębiorstw 
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zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

unijnych do stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska; stwierdza, że zobowiązania te 
powinny uwzględniać ograniczenia 
typowe dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, aby nie 
były one defaworyzowane;

Or. fr

Poprawka 29
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
zharmonizowanych ram w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom równych 
warunków działania, oraz z zadowoleniem 
przyjmuje trwające obecnie prace Komisji 
nad przepisami wymagającymi od 
przedsiębiorstw unijnych stosowania w 
całym łańcuchu dostaw zasad należytej 
staranności w przestrzeganiu praw 
człowieka i wypełnianiu zobowiązań 
dotyczących środowiska;

Or. en

Poprawka 30
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
równych warunków działania, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie 
prace Komisji nad przepisami 
wymagającymi od przedsiębiorstw 
unijnych stosowania w całym łańcuchu 
dostaw zasad należytej staranności w 
przestrzeganiu praw człowieka i 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
środowiska;

2. uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
stworzenia na szczeblu unijnym 
zharmonizowanych ram w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom równych 
warunków działania, oraz z zadowoleniem 
przyjmuje trwające obecnie prace Komisji 
nad przepisami wymagającymi od 
przedsiębiorstw unijnych stosowania w 
całym łańcuchu dostaw zasad należytej 
staranności w przestrzeganiu praw 
człowieka i wypełnianiu zobowiązań 
dotyczących środowiska;

Or. hu

Poprawka 31
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. 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 sprzeczności 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 DG DEVCO 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 prawa1a 
i narzędziem zawartym w Zestawie 
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instrumentów służących lepszemu 
stanowieniu prawa1b; zauważa, że wyniki 
tej oceny powinny stanowić podstawę 
przyszłego wniosku ustawodawczego;
__________________
1a SWD(2017)0350.
1b https://ec.europa.eu/info/files/better-
regulation-toolbox-34_en

Or. en

Poprawka 32
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. odnotowuje, że wiele państw 
członkowskich wprowadziło już 
rygorystyczne ramy legislacyjne w 
dziedzinie zasad należytej staranności, w 
szczególności Francja w drodze ustawy nr 
2017-399 z dnia 27 marca 2017 r., i wobec 
tego krajowe akty prawne byłyby 
niewątpliwie bardziej skuteczne i 
odpowiednie niż ramy europejskie;

Or. fr

Poprawka 33
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla udokumentowane 
korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z 
wprowadzenia skutecznych praktyk 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, które obejmują 
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sprawniejsze zarządzanie ryzykiem, niższe 
koszty kapitału, ogółem lepsze wyniki 
finansowe i większą konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 34
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że w tych ramach 
europejskich należy również uwzględnić 
oszustwa zasiłkowe, w szczególności 
związane z pracownikami delegowanymi, 
oraz że należy zwalczać te praktyki na 
szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 35
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych, uczestnictwo i 
odpowiedzialność; podkreśla, że należy 
kierować się nadrzędną zasadą „nie 
szkodzić”, gdyż ważne jest unikanie 
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niezamierzonych skutków, oraz że 
prawodawstwo powinno być przedmiotem 
konstruktywnego i sprzyjającego 
włączeniu procesu konsultacji 
prowadzonych w terenie z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami; podkreśla, 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 specyficzne potrzeby 
kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 36
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłych wytycznych podejścia opartego 
na prawach człowieka, co oznacza, że 
wytyczne muszą być opracowywane, 
wdrażane, monitorowane i oceniane z 
poszanowaniem podstawowych zasad praw 
człowieka, takich jak przejrzystość i dostęp 
do informacji, włączenie i 
niedyskryminacja, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
bezbronnych, a ponadto wytyczne te 
powinny uwzględniać ograniczenia 
typowe dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, aby nie 
defaworyzować ich poprzez 
nieakceptowalne obciążenia 
administracyjne;

Or. fr

Poprawka 37
Beata Kempa
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w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych; podkreśla 
potrzebę rozwiązań strukturalnych, które 
umożliwią interwencję, zanim dojdzie do 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych; podkreśla w 
szczególności, że obowiązki w zakresie 
należytej staranności muszą uwzględniać 
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aspekt płci;

Or. en

Poprawka 39
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane w drodze dialogu z samorządami 
lokalnymi, odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i 
społeczeństwem obywatelskim, z 
poszanowaniem podstawowych zasad praw 
człowieka, takich jak przejrzystość i dostęp 
do informacji, włączenie i 
niedyskryminacja, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
bezbronnych;

Or. en

Poprawka 40
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z zachowaniem wysokiej 
przejrzystości i z poszanowaniem 
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przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

podstawowych zasad praw człowieka, 
takich jak przejrzystość i dostęp do 
informacji, włączenie i niedyskryminacja, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

Or. en

Poprawka 41
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem podstawowych 
zasad praw człowieka, takich jak 
przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

3. wzywa Komisję do stosowania w 
przyszłym prawodawstwie podejścia 
opartego na prawach człowieka, co 
oznacza, że prawodawstwo musi być 
opracowywane, wdrażane, monitorowane i 
oceniane z poszanowaniem zasad, jakimi 
są przejrzystość i dostęp do informacji, 
włączenie i niedyskryminacja, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej bezbronnych;

Or. en

Poprawka 42
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do przyjęcia 
całościowego podejścia uwzględniającego 
ryzyko korupcji wraz z zagrożeniami dla 
praw człowieka i środowiska; zauważa, że 
wpływ korupcji w przedsiębiorstwach na 
prawa człowieka i szkody w środowisku w 
krajach rozwijających się jest dobrze 
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udokumentowany i że nowe przepisy 
unijne muszą 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 
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;

Or. en

Poprawka 43
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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 
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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 agencji rządowych; podkreśla, że 
powinno się uwzględnić zobowiązania do 
ochrony ich prawa własności komunalnej 
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 
stanowić część obowiązku zachowania 
należytej staranności w biznesie;

Or. en

Poprawka 44
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie 
wpływem działalności gospodarczej w 
krajach rozwijających się na prawa 
człowieka, w szczególności wpływem 
przemysłu wydobywczego, przejęć 
przedsiębiorstw rolnych na dużą skalę 
oraz projektów rozwojowych na ludy 
tubylcze, społeczności lokalne oraz 
obrońców praw człowieka i środowiska; 
podkreśla, że brak skutecznej ochrony 
bioróżnorodności na całym świecie 
dotyczy w szczególności ludów tubylczych 
i innych ludzi, których potrzeby 
materialne i kulturowe są ściśle 
uzależnione od przyrody; podkreśla, że 
przyszłe prawodawstwo powinno 
uwzględniać wszystkie prawa człowieka; 
uważa w szczególności, że należy położyć 
nacisk na prawa pracownicze i związkowe 
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oraz poświęcić szczególną uwagę 
kobietom, dzieciom i ludom tubylczym, a 
także społecznościom lokalnym (w 
szczególności ich prawu do dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody); podkreśla, 
że należy dążyć do pełnego dostosowania 
się do istniejących zobowiązań i norm 
prawnych na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno obejmować 
wszystkie rodzaje naruszeń praw 
człowieka, w tym naruszenie prawa do 
zdrowego środowiska;

Or. en

Poprawka 45
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz, w 
szczególności, na prawo do wolności 
zrzeszania się, rokowań zbiorowych i 
płacy zapewniającej utrzymanie na 
minimalnym poziomie; zauważa, że należy 
również poświęcić szczególną uwagę 
prawom kobiet i grup bezbronnych, takich 
jak dzieci i ludy tubylcze; podkreśla, że 
należy dążyć do pełnego dostosowania się 
do istniejących zobowiązań i norm 
prawnych na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym, takich jak Wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, stosowne 
sektorowe wytyczne OECD dotyczące 
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należytej staranności oraz Trójstronna 
deklaracja zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno obejmować 
wszystkie rodzaje naruszeń praw 
człowieka, a nie tylko te najpoważniejsze;

Or. en

Poprawka 46
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym oraz wpływowi 
działalności przedsiębiorstw na 
środowisko; podkreśla, że należy dążyć do 
pełnego dostosowania się do istniejących 
zobowiązań i norm prawnych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem konwencji 
MOP, Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet i 
Konwencji o prawach dziecka; jest zdania, 
że prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

Or. es

Poprawka 47
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka; jest zdania, że prawodawstwo 
powinno również obejmować niekorzystny 
wpływ na środowisko, z uwzględnieniem 
przypadków, gdy nie stanowi on 
wyraźnego i bezpośredniego naruszenia 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 48
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 

4. podkreśla, że przyszłe wytyczne 
powinny uwzględniać wszystkie prawa 
człowieka; uważa, że należy położyć 
nacisk na prawa pracownicze i związkowe 
oraz poświęcić szczególną uwagę 
kobietom, dzieciom i ludom tubylczym; 
podkreśla, że należy dążyć do pełnego 
dostosowania się do istniejących 
zobowiązań i norm prawnych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym, w 
szczególności do konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy; jest 
zdania, że wytyczne powinny odnosić się 
do wszystkich rodzajów naruszeń praw 
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człowieka; człowieka;

Or. fr

Poprawka 49
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom, 
ludom tubylczym i prawom mniejszości; 
podkreśla, że należy dążyć do pełnego 
dostosowania się do istniejących 
zobowiązań i norm prawnych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym; jest 
zdania, że prawodawstwo powinno odnosić 
się do wszystkich naruszeń związanych z 
działalnością gospodarczą, które dotyczą 
prawnie wiążących w wymiarze 
międzynarodowym praw człowieka 
wywodzących się z ludzkiej godności;

Or. en

Poprawka 50
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
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szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że wszelkie 
nowe prawodawstwo powinno opierać się 
na istniejących zobowiązaniach i normach 
prawnych na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 51
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz prawa 
kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i 
ludów tubylczych; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

Or. hu

Poprawka 52
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze i związkowe oraz poświęcić 
szczególną uwagę kobietom, dzieciom i 
ludom tubylczym; podkreśla, że należy 
dążyć do pełnego dostosowania się do 
istniejących zobowiązań i norm prawnych 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym; jest zdania, że 
prawodawstwo powinno odnosić się do 
wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

4. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno uwzględniać 
wszystkie prawa człowieka; uważa, że 
należy położyć nacisk na prawa 
pracownicze, w szczególności prawa 
kobiet i dzieci, prawa związkowe oraz 
prawa ludów tubylczych; zdecydowanie 
podkreśla, że należy dążyć do pełnego 
dostosowania się do istniejących 
zobowiązań i norm prawnych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym; jest 
zdania, że prawodawstwo powinno odnosić 
się do wszystkich rodzajów naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 53
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest przekonany, że przyszłe 
prawodawstwo powinno również nakładać 
obowiązek przestrzegania zasad 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 w odniesieniu do 
zmiany klimatu i bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 54
Dominique Bilde
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy położyć nacisk 
na pracę dzieci i walczyć z nią, w 
szczególności z najgorszymi formami 
pracy dzieci w rozumieniu konwencji nr 
182 MOP;

Or. fr

Poprawka 55
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka i 
środowiska powinien koncentrować się na 
pierwszym ogniwie łańcucha dostaw poza 
Unią i na bezpośrednich umownych 
relacjach biznesowych; wzywa do 
ustanowienia lepszych ram prawnych oraz 
skuteczniejszego wdrażania i 
monitorowania norm w zakresie praw 
człowieka oraz ochrony obrońców praw 
człowieka i ochrony środowiska w krajach 
rozwijających się, a także potwierdza 
gotowość Unii do wspierania krajów 
rozwijających się w rozwoju 
instytucjonalnym i szkoleniu ekspertów 
prawnych i administracyjnych w ramach 
pomocy rozwojowej oraz w drodze dialogu 
politycznego;

Or. en

Poprawka 56
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
spoczywa na państwach i rządach, ale w 
zglobalizowanym i zdigitalizowanym 
świecie odpowiedzialność za 
przestrzeganie i ochronę praw człowieka 
musi ponosić cała społeczność 
międzynarodowa; zachęca Unię do 
zapewnienia pomocy i dostępu do porad i 
zaleceń dotyczących rozwoju przepisów 
krajowych i krajowej polityki w zakresie 
działalności gospodarczej i praw 
człowieka w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 57
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe, oraz powinien mieć 
jednakowe zastosowanie do instytucji 
finansowych, w tym do Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego i Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju;

Or. en
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Poprawka 58
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe; zauważa, że w 
szczególności należy uwzględnić 
szczególne zagrożenia związane z 
obszarami ogarniętymi konfliktami;

Or. fr

Poprawka 59
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że wymogi w zakresie 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinny być wpisane w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

Or. en

Poprawka 60
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
środowiska oraz unikania ryzyka korupcji 
powinien być wpisany w całe globalne 
łańcuchy wartości, w produkty, usługi i 
relacje biznesowe;

5. podkreśla, że obowiązek 
poszanowania i ochrony praw człowieka, 
norm środowiskowych oraz unikania 
ryzyka korupcji powinien być wpisany w 
globalne łańcuchy wartości, w produkty, 
usługi i relacje biznesowe;

Or. en

Poprawka 61
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

skreśla się

Or. en

Poprawka 62
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 

skreśla się
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należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

Or. en

Poprawka 63
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że przyszłe unijne 
prawodawstwo dotyczące należytej 
staranności, zarówno publicznych, jak i 
prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii, w tym do 
przedsiębiorstw, które nie mają siedziby w 
Unii i działają na rynku wewnętrznym; 
podkreśla, że w razie konieczności 
przedsiębiorstwa powinny budować 
strategię w zakresie należytej staranności 
w oparciu o priorytety, biorąc pod uwagę 
powagę i prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożeń dla praw człowieka, 
środowiska i zarządzania; przypomina, że 
niezależnie od tego, co dla 
przedsiębiorstwa będzie stanowiło 
priorytet, przedsiębiorstwo powinno 
ponosić odpowiedzialność za niekorzystne 
skutki dla praw człowieka i środowiska w 
swoim łańcuchu dostaw, chyba że 
udowodni, że działało z należytą 
starannością;

Or. en

Poprawka 64
Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że wszelkie nowe 
prawodawstwo powinno w pierwszej 
kolejności mieć zastosowanie do sektorów 
obciążonych większym ryzykiem nadużyć, 
czerpiąc z doświadczenia związanego z 
wdrożeniem rozporządzenia (UE) 
2017/821 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1a; zauważa w związku z tym, że to 
rozporządzenie to nie weszło jeszcze w 
pełni w życie; uważa, że obowiązki 
wynikające z wszelkiego nowego 
prawodawstwa muszą odzwierciedlać 
wielkość przedsiębiorstw i charakter 
rodzaju ich działalności; podkreśla, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z 
dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw unijnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 z 
19.5.2017, s. 1).

Or. en

Poprawka 65
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
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różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
klasyfikacji rodzajów zagrożeń 
związanych z działalnością 
przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium 
Unii, a także na określeniu, w których 
krajach i regionach naruszanie praw 
człowieka jest najbardziej prawdopodobne 
z powodu braku woli lub zdolności 
miejscowych władz;

Or. es

Poprawka 66
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
sektorach, które stanowią zwiększone 
zagrożenie dla praw człowieka, takich jak 
górnictwo, sektor rolno-spożywczy, sektor 
ropy naftowej i gazu, włókiennictwo, 
sektor odzieżowy, sektor wyrobów 
skórzanych i sektor obuwniczy; uważa, że 
takie horyzontalne podejście należy 
uzupełnić bardziej szczegółowymi 
normami i wytycznymi na szczeblu 
sektorowym;

Or. en

Poprawka 67
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; podkreśla, 
jak ważne jest, aby agencje rządowe 
państw członkowskich uwzględniały 
kryteria zawarte w nowym prawodawstwie 
przy realizacji projektów wsparcia 
internacjonalizacji przedsiębiorstw 
zarejestrowanych na terytorium tych 
państw; uważa, że należy się w nim 
skoncentrować na zagrożeniach;

Or. es

Poprawka 68
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości mających siedzibę lub 
prowadzących działalność w Unii, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady 
proporcjonalności; uważa, że należy się w 
nim skoncentrować na zagrożeniach i że 
powinny istnieć pozytywne zachęty dla 
przedsiębiorstw, które mogą wykazać się 
wysokim poziomem zgodności z celami 
określonymi w nowym prawodawstwie;

Or. en
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Poprawka 69
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe ramy 
europejskie powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich sektorów, do wszystkich 
rodzajów przedsiębiorstw, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, oraz do 
przedsiębiorstw o różnej wielkości w całej 
Unii; uważa, że należy się w nich 
skoncentrować na zagrożeniach, lecz z 
uwzględnieniem ograniczeń typowych dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
szczególnych zagrożeń związanych z 
obszarami ogarniętymi konfliktami;

Or. fr

Poprawka 70
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno być zgodne z podejściem 
sektorowym, powinno zostać poddane 
ocenie skutków oraz powinno zwracać 
szczególną uwagę na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, aby nie dopuścić do 
nadmiernych obciążeń;

Or. en
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Poprawka 71
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
tylko wtedy może mieć zastosowanie do 
wszystkich sektorów, do wszystkich 
rodzajów przedsiębiorstw, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, gdy jest 
wystarczająco zróżnicowane; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
dobrych praktykach, a nie na 
zagrożeniach;

Or. hu

Poprawka 72
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, do wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych, oraz do przedsiębiorstw o 
różnej wielkości w całej Unii; uważa, że 
należy się w nim skoncentrować na 
zagrożeniach;

6. jest zdania, że nowe prawodawstwo 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
sektorów, bez narażania 
konkurencyjności unijnych 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw; uważa, że należy się w 
nim skoncentrować na zagrożeniach;

Or. en

Poprawka 73
Hildegard Bentele
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponawia apel do Komisji o 
zaproponowanie prawodawstwa 
dotyczącego wymogów w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw 
w odniesieniu do praw człowieka oraz 
norm społecznych i środowiskowych, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu równych 
szans dla przedsiębiorstw unijnych, 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), z nadrzędnym 
celem polegającym na ustanowieniu 
zrównoważonych, odpornych na kryzys i 
zgodnych z prawami człowieka łańcuchów 
wartości; podkreśla znaczenie 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
opracowania przepisów, które zwiększają 
konkurencyjność, są funkcjonalne i mają 
zastosowanie do wszystkich podmiotów na 
rynku, w tym do MŚP, aby zapewnić 
zgodność takich ram z zasadami WTO; 
zaleca, aby zapewnić MŚP odpowiednie 
wsparcie i odpowiedni okres przejściowy w 
celu dostosowania działalności 
gospodarczej do nowych przepisów; 
podkreśla znaczenie zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron i 
konsultacji z tymi stronami przy 
opracowywaniu takiej propozycji;

Or. en

Poprawka 74
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że nowe przepisy 
powinny opierać się na Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka oraz 
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Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, zwłaszcza w 
odniesieniu do wielkości, podejścia 
uzależnionego od ryzyka i podejścia 
sektorowego; uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa powinny otrzymać 
dodatkowe wsparcie we wdrażaniu w ich 
przedsięwzięciach procesu należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 75
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że przyszłe 
prawodawstwo powinno być oparte na 
analizie dotyczącej płci i uwzględniać 
specyficzne potrzeby kobiet i dziewcząt; 
uważa, że przedsiębiorstwa powinny brać 
pod uwagę wpływ swojej działalności w 
aspekcie płci w ramach procesu należytej 
staranności w odniesieniu do praw 
człowieka z uwzględnieniem aspektu płci;

Or. en

Poprawka 76
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju, porozumienia paryskiego i celów 
polityki unijnej w dziedzinie praw 



AM\1215760PL.docx 47/75 PE658.786v02-00

PL

człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej Unii;

Or. en

Poprawka 77
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest przekonany, że łagodzenie 
zmiany klimatu i dostosowanie się do niej 
zgodnie z celem porozumienia paryskiego, 
jakim jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, musi 
stanowić część zobowiązań 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności wynikających z nowych 
przepisów; ponadto przedsiębiorstwa 
powinny również zająć się kwestią 
narażenia ludzi, na których ich 
działalność gospodarcza wywiera wpływ w 
związku ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 78
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy należytej 
staranności przedsiębiorstw obejmujące 
ich działalność i relacje biznesowe, w tym 

skreśla się
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łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 79
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa; podkreśla, że powinno 
ono zapewnić pełne i aktywne 
zaangażowanie w procesy należytej 
staranności podmiotów, których te procesy 
dotyczą, takich jak związki zawodowe i 
przedstawiciele pracowników, lecz także 
społeczności lokalne w krajach 
rozwijających się; zauważa, że procesy te 
powinny być dostosowane do 
międzynarodowych, europejskich i 
unijnych wytycznych i norm; podkreśla, 
że prawodawstwo powinno zobowiązywać 
przedsiębiorstwa do przyjęcia polityki 
należytej staranności, odpowiednio 
sformułowanej w planie zawierającym 
jasne cele, konkretne działania, 
oczekiwane wyniki i wskaźniki służące do 
pomiaru postępów; jest zdania, że na 
spółkach i inwestorach powinien 
spoczywać wyraźny obowiązek 
identyfikacji i oceny rzeczywistych i 
potencjalnych zagrożeń, podejmowania 
działań w oparciu o ustalenia w celu 
powstrzymania negatywnych skutków i 
zapobiegania im, śledzenia wdrażania 
zasad i wyników oraz informowania o 
sposobach reagowania na skutki; 
zauważa, że na potrzeby tego planu należy 
przeznaczyć odpowiednie zasoby oraz 
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stworzyć silny i sprzyjający włączeniu 
mechanizm monitorowania; uważa, że 
przedsiębiorstwa powinny nawiązać 
współpracę z ekspertami w dziedzinie 
praw człowieka, ochrony środowiska i 
zwalczania korupcji, aby móc 
opracowywać i wdrażać politykę i plan, a 
także podejmować inne ewentualne 
decyzje z nimi związane; podkreśla, że ten 
rodzaj wiedzy fachowej powinien być 
również obecny w strukturach 
zarządczych przedsiębiorstw; uważa, że w 
razie potrzeby należy przewidzieć środki 
wsparcia dla niektórych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 80
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa; podkreśla, że 
naruszanie przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności powinno być podstawą do 
zastosowania sankcji administracyjnych i 
karnych; podkreśla znaczenie 
mechanizmu odpowiedzialności cywilnej 
dla zapewnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i do środków 
odwoławczych dla ofiar;

Or. en
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Poprawka 81
Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy należytej 
staranności przedsiębiorstw obejmujące ich 
działalność i relacje biznesowe, w tym 
łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

7. jest zdania, że we wszelkim 
przyszłym prawodawstwie należy określić 
normy dotyczące skutecznych procesów 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa; uważa, że Wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych powinny służyć za 
podstawę takich norm;

Or. en

Poprawka 82
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące wszystkie naruszenia związane 
z ich działalnością i relacjami 
biznesowymi, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa, i uwzględnić obowiązek 
składania odpowiednich sprawozdań z 
działalności;

Or. en

Poprawka 83
Jan-Christoph Oetjen
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe ze stronami trzecimi w 
przypadku wszystkich przedsiębiorstw 
unijnych i przedsiębiorstw, które 
prowadzą działalność z poziomu rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 84
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
zastrzegające przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstw europejskich, obejmujące 
ich działalność i relacje biznesowe, w tym 
łańcuchy dostaw;

Or. en

Poprawka 85
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące ich działalność i relacje 
biznesowe, w tym łańcuchy dostaw i 
podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy 
należytej staranności przedsiębiorstw 
obejmujące instytucje finansowe oraz 
działalność i relacje biznesowe 
przedsiębiorstw, w tym ich łańcuchy 
dostaw i podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 86
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy należytej 
staranności przedsiębiorstw obejmujące ich 
działalność i relacje biznesowe, w tym 
łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić szybkie i 
skuteczne procesy należytej staranności 
przedsiębiorstw obejmujące ich działalność 
i relacje biznesowe, w tym łańcuchy 
dostaw i podwykonawstwa;

Or. hu

Poprawka 87
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy należytej 
staranności przedsiębiorstw obejmujące ich 
działalność i relacje biznesowe, w tym 
łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłych 
wytycznych należy ustanowić skuteczne 
procesy należytej staranności 
przedsiębiorstw obejmujące ich działalność 
i relacje biznesowe, w tym łańcuchy 
dostaw i podwykonawstwa;
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Or. fr

Poprawka 88
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
obowiązkowe i skuteczne procesy należytej 
staranności przedsiębiorstw obejmujące ich 
działalność i relacje biznesowe, w tym 
łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

7. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
skuteczne procesy należytej staranności 
przedsiębiorstw obejmujące ich działalność 
i relacje biznesowe, w tym łańcuchy 
dostaw i podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 89
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że powinno ono 
zapewnić pełne i aktywne zaangażowanie 
w procesy należytej staranności 
podmiotów, których te procesy dotyczą, 
takich jak związki zawodowe i 
przedstawiciele pracowników, lecz także 
społeczności lokalne i obrońcy praw 
człowieka w krajach rozwijających się; 
ponadto uważa, że konsultacje z ludami 
tubylczymi należy przeprowadzić na 
podstawie uzgodnionych na forum 
międzynarodowym norm dotyczących 
utrzymującej się dobrowolnej, uprzedniej i 
świadomej zgody;

Or. en
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Poprawka 90
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że w przyszłym 
prawodawstwie należy nałożyć określone 
obowiązki na instytucje finansowe przez 
doprecyzowanie obowiązków inwestorów, 
jak również zarządów spółek; podkreśla, 
że w prawodawstwie należy również 
uregulować kwestię skutecznego pomiaru 
i skutecznej sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 91
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. jest zdania, że na spółkach i 
inwestorach powinien spoczywać wyraźny 
obowiązek identyfikacji i oceny 
rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń (w 
tym ocen uwzględniających aspekt płci), 
podejmowania działań w oparciu o 
ustalenia w celu powstrzymania 
negatywnych skutków i zapobiegania im 
oraz informowania o sposobach 
reagowania na skutki;

Or. en

Poprawka 92
Antoni Comín i Oliveres
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania oraz 
wyposażenia właściwych organów (na 
szczeblu unijnym i krajowym) w skuteczne 
instrumenty monitorowania przestrzegania 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
lokalnym;

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania oraz 
wyposażenia właściwych organów (na 
szczeblu unijnym i krajowym) w skuteczne 
instrumenty monitorowania przestrzegania 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
lokalnym; uznaje to za kwestię o 
zasadniczym znaczeniu, aby podjąć 
szczególne starania w dziedzinie nadzoru 
w odniesieniu do działalności 
gospodarczej prowadzonej w krajach i 
regionach objętych największym 
zagrożeniem;

Or. es

Poprawka 93
Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania oraz 
wyposażenia właściwych organów (na 
szczeblu unijnym i krajowym) w skuteczne 
instrumenty monitorowania przestrzegania 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
lokalnym;

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania oraz 
wyposażenia właściwych organów (na 
szczeblu unijnym i krajowym) w skuteczne 
instrumenty monitorowania i 
egzekwowania przestrzegania takich 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
lokalnym; podkreśla znaczenie 
zharmonizowanego monitorowania i 
egzekwowania w całej Unii w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania dla państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 94
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania oraz 
wyposażenia właściwych organów (na 
szczeblu unijnym i krajowym) w skuteczne 
instrumenty monitorowania przestrzegania 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
lokalnym;

8. podkreśla potrzebę opracowania 
solidnego systemu monitorowania i 
odpowiedzialności oraz wyposażenia 
właściwych organów (na szczeblu unijnym 
i krajowym) w skuteczne instrumenty 
monitorowania przestrzegania przepisów, 
w szczególności na szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 95
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że państwa członkowskie 
powinny przewidzieć sankcje mające 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
przyszłym prawodawstwem w dziedzinie 
należytej staranności i podejmować 
wszelkie niezbędne działania, aby 
zapewnić egzekwowanie tych sankcji; 
podkreśla, że przewidziane sankcje 
powinny uwzględniać powagę i 
powtarzalny charakter popełnionych 
naruszeń oraz powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające;

Or. en

Poprawka 96
Dominique Bilde
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że należy promować 
tworzenie wiarygodnych i rygorystycznych 
ram certyfikacji sektorowej, aby zachęcać 
podmioty gospodarcze do dobrowolnych 
działań;

Or. fr

Poprawka 97
Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

skreśla się

Or. en

Poprawka 98
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 

skreśla się
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obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

Or. fr

Poprawka 99
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez kary, takie jak wykluczenie z 
zamówień publicznych, i wszelkiego 
rodzaju sankcje; ponadto wzywa Unię i jej 
państwa członkowskie do tego, aby 
uczyniły walkę z przestępstwami 
przeciwko środowisku nadrzędnym 
strategicznym priorytetem politycznym w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz dla instytucji i Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, 
w szczególności dzięki wspieraniu 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych przez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk 
oraz dzięki wspieraniu rozszerzenia 
zakresu działania Międzynarodowego 
Trybunału Karnego o czyny przestępcze, 
które stanowią przestępstwo przeciwko 
środowisku;
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Or. en

Poprawka 100
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić system 
odpowiedzialności, który jest odpowiedni i 
proporcjonalny;

Or. hu

Poprawka 101
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
mechanizm zgodności z nowymi 
przepisami i zapewnić ich egzekwowanie; 
podkreśla, że zachęcanie do dobrowolnych 
działań opartych na Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka oraz 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych jest nadal 
najskuteczniejszym narzędziem 
zapewnienia ochrony praw człowieka i 
środowiska przez przedsiębiorstwa unijne 
i przedsiębiorstwa działające w państwach 
trzecich w ramach rynku wewnętrznego;
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Or. en

Poprawka 102
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy, przejrzysty, spójny system 
odpowiedzialności obejmujący 
odpowiedzialność administracyjną, 
cywilną i karną oraz mechanizm sankcji 
służący lepszemu przestrzeganiu nowych 
przepisów i zapewnieniu ich 
egzekwowania, w tym poprzez wszelkiego 
rodzaju kary i sankcje, oraz podkreśla, że 
wymogi regulacyjne muszą być 
wystarczająco jasne, aby przedsiębiorstwa 
mogły ich przestrzegać i wiedziały, jak 
uniknąć sankcji;

Or. en

Poprawka 103
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje, 
takie jak pozbawienie prawa do pełnienia 
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funkcji dyrektora spółki, oprócz kroków 
pośrednich przed wniesieniem oskarżenia;

Or. en

Poprawka 104
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną służący 
lepszemu przestrzeganiu nowych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 105
Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności 
obejmujący odpowiedzialność 
administracyjną, cywilną i karną oraz 
mechanizm sankcji służący lepszemu 
przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania, w tym 
poprzez wszelkiego rodzaju kary i sankcje;

9. wyraża opinię, że w przyszłym 
prawodawstwie należy ustanowić 
kompleksowy system odpowiedzialności, 
który mógłby obejmować 
odpowiedzialność administracyjną, 
cywilną i karną, w stosownych 
przypadkach, przy jednoczesnym 
poszanowaniu różnic w systemach 
prawnych państw członkowskich, w tym 
przez mechanizm sankcji służący lepszemu 
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przestrzeganiu nowych przepisów i 
zapewnieniu ich egzekwowania;

Or. en

Poprawka 106
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina o szerokim i 
skutecznym zakresie sankcji 
administracyjnych obowiązujących w 
prawie Unii, w szczególności w prawie 
konkurencji i prawie dotyczącym ochrony 
danych; wzywa do wprowadzenia jasnych, 
proporcjonalnych, skutecznych i 
odstraszających sankcji 
administracyjnych w przypadku 
naruszenia zobowiązań przedsiębiorstw w 
zakresie należytej staranności, w tym 
wysokich grzywien, zakazów korzystania z 
zamówień publicznych i systemów 
wsparcia publicznego, a także zajęcia 
towarów;

Or. en

Poprawka 107
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. 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 
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odwoławczych, z uwzględnieniem 
przeniesienia ciężaru dowodu, 
odpowiedniego przedawnienia, wsparcia 
w zakresie kosztów prawnych oraz zmiany 
norm prawa prywatnego 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 108
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki zaskarżenia 
dla ofiar naruszeń praw człowieka, szkód 
w środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; zauważa, że 
takie mechanizmy powinny być 
opracowywane w porozumieniu z 
pracownikami i społecznościami, dla 
których będą przeznaczone; uważa 
ponadto, że powinny one przewidywać 
skuteczne środki zaskarżenia dla ofiar 
naruszeń praw człowieka, szkód w 
środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom; uznaje, 
że należy również przewidzieć inne 
pozasądowe środki odwoławcze; uważa w 
związku z tym, że w prawodawstwie należy 
rozważyć możliwość ustanowienia 
unijnego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, którym mogłyby zarządzać 
delegatury Unii i w ramach którego skargi 
mogłyby składać ofiary i grupy ludności 
dotknięte nadużyciami popełnianymi przez 
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przedsiębiorstwa unijne i w ramach ich 
łańcucha dostaw; uważa, że mechanizm 
ten powinien być koordynowany na 
szczeblu centralnym przez odpowiednie 
instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i dysponować 
odpowiednimi zasobami;

Or. en

Poprawka 109
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki odwoławcze 
dla ofiar naruszeń praw człowieka, szkód 
w środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

10. podkreśla, że należy uwzględnić 
przepisy dotyczące skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy ustanowić dla 
przedsiębiorstw odpowiednie standardy 
umożliwiające im posiadanie skutecznego 
mechanizmu rozpatrywania skarg, który 
powinien być przejrzysty, dostępny, 
przewidywalny, bezpieczny, godny 
zaufania i rozliczalny;

Or. en

Poprawka 110
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki 
odwoławcze dla ofiar naruszeń praw 
człowieka, szkód w środowisku i nadużyć 
korupcyjnych, dostępne indywidualnie i w 
drodze powództw zbiorowych; uważa, że 
należy zapewnić szczególną ochronę 
obrońcom praw człowieka i ich 
prawnikom;

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny, również w 
strefach przetwórstwa eksportowego, które 
często charakteryzują się zwolnieniami z 
przepisów prawa pracy i z podatków oraz 
borykają się z poważnymi problemami 
związanymi z godną pracą i 
ograniczeniami dotyczącymi związków 
zawodowych; uważa ponadto, że takie 
mechanizmy powinny przewidywać 
skuteczne środki odwoławcze dla ofiar 
naruszeń praw człowieka, szkód w 
środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

Or. en

Poprawka 111
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa, że 
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ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki odwoławcze 
dla ofiar naruszeń praw człowieka, szkód 
w środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

należy zapewnić szczególną ochronę 
obrońcom praw człowieka i ich 
prawnikom;

Or. en

Poprawka 112
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki zaskarżenia 
dla ofiar naruszeń praw człowieka, szkód 
w środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w ramach 
działania należy zachęcać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że należy przewidzieć skuteczne 
środki zaskarżenia dla ofiar naruszeń praw 
człowieka, szkód w środowisku i nadużyć 
korupcyjnych, dostępne indywidualnie i w 
drodze powództw zbiorowych; uważa, że 
należy zapewnić szczególną ochronę 
obrońcom praw człowieka i ich 
prawnikom; stwierdza, że zadaniem 
państw członkowskich jest zdefiniowanie 
zasad tej ochrony w ich ustawodawstwie 
krajowym;

Or. fr

Poprawka 113
György Hölvényi
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki 
odwoławcze dla ofiar naruszeń praw 
człowieka, szkód w środowisku i nadużyć 
korupcyjnych, dostępne indywidualnie i w 
drodze powództw zbiorowych; uważa, że 
należy zapewnić szczególną ochronę 
obrońcom praw człowieka i ich 
prawnikom;

10. podkreśla, że prawodawstwo w 
dziedzinie należytej staranności powinno 
zapewnić unijnym przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną w perspektywie 
krótko- i średnioterminowej; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki 
odwoławcze dla ofiar naruszeń praw 
człowieka, szkód w środowisku i nadużyć 
korupcyjnych, dostępne indywidualnie i w 
drodze powództw zbiorowych; uważa, że 
należy zapewnić sprawiedliwe procedury 
prawne obrońcom praw człowieka i ich 
prawnikom;

Or. en

Poprawka 114
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; uważa, że w 
prawodawstwie należy zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; uważa 
ponadto, że takie mechanizmy powinny 
przewidywać skuteczne środki zaskarżenia 

10. podkreśla kluczowe znaczenie 
dostępu do skutecznego środka 
odwoławczego; przypomina, że 
podstawowym obowiązkiem państw jest 
zapewnienie dostępu do środków 
naprawczych; podkreśla, że mechanizmy 
wnoszenia skarg przez przedsiębiorstwa 
mają funkcjonować jedynie jako systemy 
wczesnego ostrzegania, umożliwiając 
udzielanie pomocy nadzwyczajnej i 
naprawianie drobnych szkód; uważa, że w 
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dla ofiar naruszeń praw człowieka, szkód 
w środowisku i nadużyć korupcyjnych, 
dostępne indywidualnie i w drodze 
powództw zbiorowych; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę obrońcom 
praw człowieka i ich prawnikom;

prawodawstwie można zobowiązać 
przedsiębiorstwa do posiadania 
skutecznego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, który powinien być przejrzysty, 
dostępny, przewidywalny, bezpieczny, 
godny zaufania i rozliczalny; podkreśla, że 
takie mechanizmy muszą być 
poświadczone przez władze publiczne i 
nigdy nie powinny uniemożliwiać 
skarżącemu dostępu do sądów 
powszechnych;

Or. en

Poprawka 115
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie tego, by ofiary 
naruszeń praw człowieka spowodowanych 
bezpośrednio lub pośrednio działalnością 
przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium 
państwa członkowskiego Unii mogły 
podejmować czynności prawne przed 
sądami tego państwa członkowskiego w 
przypadku, gdy sądy państw, w których 
doszło do tych naruszeń praw człowieka, 
nie wykazują woli lub nie mają zdolności, 
aby naprawić wyrządzone szkody; wyraża 
zaniepokojenie trudnościami, jakie mogą 
mieć ofiary naruszeń praw człowieka w 
krajach rozwijających się, jeśli chodzi o 
dostęp do rzetelnego postępowania 
sądowego przed sądami państw 
członkowskich, ze względu na brak 
środków na wystąpienie z pozwem; uważa 
za konieczne przeprowadzenie procedury 
konsultacji na obszarach objętych 
największym ryzykiem naruszania praw 
człowieka obejmującej wszystkie 
zainteresowane strony, ze szczególnym 
uwzględnieniem związków zawodowych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
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aby w przyszłej dyrektywie w sprawie 
należytej staranności ustanowić 
mechanizmy gwarantujące grupom 
najbardziej narażonym na zagrożenia 
dostęp do rzetelnego postępowania 
sądowego przed sądami państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 116
Marc Tarabella, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. 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 
przepisy w tym zakresie; 

Or. en

Poprawka 117
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że lokalne 
społeczeństwo obywatelskie pozostaje 
kluczowym partnerem we wdrażaniu i 
monitorowaniu przyszłego prawodawstwa; 
zauważa zatem, że prawodawstwo 
powinno zapewnić mechanizmom 
monitorowania przez społeczeństwo 
obywatelskie trwały strumień zasobów 
oraz stworzyć przejrzyste i 
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ustrukturyzowane kanały interakcji 
społeczeństwa obywatelskiego z 
przedsiębiorstwami i podmiotami 
rządowymi; 

Or. en

Poprawka 118
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności.

11. przypomina o zasadzie spójności 
polityki na rzecz rozwoju, zgodnie z którą 
w strategiach politycznych, które mogą 
oddziaływać na kraje rozwijające się, 
należy uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju; podkreśla, że u podstaw 
zbliżającego się przeglądu polityki 
handlowej Unii powinna leżeć należyta 
staranność przedsiębiorstw w obrębie 
całego łańcucha dostaw; podkreśla 
znaczenie uwzględniania i egzekwowania 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do praw 
socjalnych, praw w zakresie ochrony 
środowiska i praw człowieka we 
wszystkich nowych i istniejących 
mechanizmach handlowych, takich jak 
umowy o wolnym handlu, umowy 
inwestycyjne, umowy o partnerstwie 
gospodarczym lub ogólne systemy 
preferencji taryfowych; podkreśla, że te 
instrumenty handlowe powinny 
obejmować silne mechanizmy 
egzekwowania prawa, takie jak wycofanie 
preferencyjnego dostępu w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów; jest 
przekonany, że zasadnicze znaczenie ma 
zapewnienie bardziej wiążącego 
charakteru i większej egzekwowalności 
rozdziałów umów o wolnym handlu 
dotyczących zrównoważonego rozwoju za 
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pomocą skutecznych mechanizmów 
monitorowania i sankcji, które umożliwią 
jednostkom i społecznościom, poza Unią 
lub w Unii, dochodzenie roszczeń;

Or. en

Poprawka 119
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności.

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz 
przeprowadzanie audytów przed 
zawieraniem tych umów; podkreśla, że nie 
należy zawierać umów o wolnym handlu z 
państwami stosującymi normy 
środowiskowe (w tym normy dotyczące 
dobrostanu zwierząt) i społeczne o 
niższym poziomie wymagań niż normy 
europejskie lub w których sytuacja pod 
względem bezpieczeństwa lub sytuacja 
geopolityczna wiąże się z podwyższonym 
ryzykiem naruszeń praw człowieka.

Or. fr

Poprawka 120
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
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wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności.

wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności; uważa, że do najważniejszych 
funkcji głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
powinno należeć czynne nadzorowanie 
mechanizmów należytej staranności 
ustanowionych w umowach o wolnym 
handlu;

Or. es

Poprawka 121
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności.

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie wiążącego 
charakteru i egzekwowalności rozdziałów 
umów o wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności; uważa, że pomogłoby to 
również w unikaniu zakłóceń konkurencji 
ze strony przedsiębiorstw mających 
siedzibę poza Europą; uważa, że umowy o 
partnerstwie gospodarczym podpisane 
przez Unię z państwami AKP mogłyby 
również zostać wzmocnione w podobny 
sposób;

Or. en

Poprawka 122
Tomas Tobé
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie większej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że w 
nowym prawodawstwie należy 
zaproponować sposoby włączenia do tych 
rozdziałów wymogów należytej 
staranności.

11. jest przekonany, że zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie dalszej 
egzekwowalności rozdziałów umów o 
wolnym handlu dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz że Komisja 
powinna zaproponować sposoby włączenia 
do tych rozdziałów postanowień 
dotyczących należytej staranności.

Or. en

Poprawka 123
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. ostrzega przed opracowaniem 
polityki wprowadzającej podwójne 
standardy w zakresie praw i obowiązków 
przedsiębiorstw w umowach 
inwestycyjnych i handlowych; 
przypomina, że istnieje znaczna asymetria 
między prawami a obowiązkami 
przedsiębiorstw wielonarodowych, 
zwłaszcza w umowach o ochronie 
inwestycji, w których to umowach 
inwestorom przyznaje się szerokie prawa, 
takie jak sprawiedliwe i równe 
traktowanie, a prawom tym nie towarzyszą 
egzekwowalne zobowiązania w zakresie 
przestrzegania prawa dotyczącego praw 
człowieka, prawa pracy i prawa ochrony 
środowiska; jest przekonany, że wiążący i 
egzekwowalny traktat ONZ dotyczący 
biznesu i praw człowieka, który 
zapewniałby dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom naruszeń praw 
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człowieka oraz mechanizmy 
zadośćuczynienia i odpowiedzialności dla 
poszkodowanych społeczności, mógłby 
rozwiązać problem takiej nierównowagi; 
ponownie podkreśla, jak ważne jest 
aktywne zaangażowanie Unii w prace 
międzyrządowej otwartej grupy roboczej 
ds. korporacji transnarodowych i innych 
przedsiębiorstw w kontekście praw 
człowieka oraz stawanie w obronie 
nadrzędności praw człowieka w stosunku 
do interesów handlowych;

Or. en

Poprawka 124
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. uważa, że równolegle z pracami 
nad prawodawstwem dotyczącym 
obowiązkowej należytej staranności 
korporacyjnej przedsiębiorstw Unia 
powinna przyjąć mandat do 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;

Or. en

Poprawka 125
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że wszystkie umowy 
handlowe powinny być warunkowane 
przeprowadzeniem oceny ryzyka 
delokalizacji i utraty miejsc pracy dla 
państw członkowskich i żadna umowa 
handlowa nie powinna skutkować utratą 
pracy, delokalizacją lub nieuczciwą 
konkurencją dla państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 126
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. wzywa Komisję do aktywnych 
działań na forum WTO w celu 
promowania wielostronnych zasad 
zrównoważonego zarządzania globalnymi 
łańcuchami wartości, przy czym 
pierwszym krokiem powinna być 
obowiązkowa należyta staranność w 
łańcuchu dostaw w sektorze odzieżowym;

Or. en


