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WSKAZÓWKI

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

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 
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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;

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; 

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.


