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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że choć ochrona praw człowieka w poszczególnych krajach leży w wyłącznej 
gestii państw i rządów, zrównoważony ład korporacyjny obejmuje „odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka”, zgodnie z definicją w wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka; przypomina, że gospodarka UE stoi w 
obliczu największego światowego kryzysu gospodarczego od czasu Wielkiego Kryzysu, 
przy czym skutków tego kryzysu szczególnie dotkliwie doświadczają przedsiębiorstwa 
w całej Europie; podkreśla, że w chwili obecnej każda nowa inicjatywa ustawodawcza 
powinna mieć na uwadze wpływ na obciążenia administracyjne, w szczególności dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz wpływ na 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach UE i ich działalność na rynkach międzynarodowych; 
przypomina o znaczeniu okresów przejściowych w celu zagwarantowania pewności 
prawa i dobrego prawodawstwa;

2. wzywa do przedstawienia trzech różnych, lecz wzajemnie wzmacniających się 
wniosków ustawodawczych dotyczących obowiązków dyrektorów i zrównoważonego 
ładu korporacyjnego, należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka i 
środowiska oraz zmiany dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej1;

3. przypomina, że globalne łańcuchy dostaw są kluczową cechą gospodarki światowej, ale 
ich złożony charakter i brak odpowiedzialności przedsiębiorstw mogą prowadzić do 
większego ryzyka łamania praw człowieka i praw pracowniczych oraz bezkarności za 
przestępstwa przeciwko środowisku, a także że polityka handlowa musi przyczyniać się 
do przejrzystego ładu korporacyjnego, zgodnie z dyrektywą w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, ponieważ wpływa na łańcuchy dostaw, w tym 
łańcuchy podwykonawców, i być zgodna z normami środowiskowymi, normami w 
zakresie praw człowieka, normami społecznymi i normami bezpieczeństwa stosownie 
do porozumienia paryskiego, a także promować osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

4. podkreśla, że zrównoważony ład korporacyjny stanowi ważny filar, który umożliwia 
UE budowę zarówno odpornej, jak i zrównoważonej gospodarki, wzmocnienie równych 
warunków działania w celu utrzymania i zwiększenia międzynarodowej 
konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw oraz ochronę unijnych pracowników i 
przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw trzecich, a zatem może 
być korzystny dla polityki handlowej i inwestycyjnej UE, jeżeli ma odpowiednią skalę i 
jest proporcjonalny;

5. zauważa, że pandemia COVID-19 ujawniła podatność globalnych łańcuchów dostaw na 
zagrożenia i pokazała, że same dobrowolne zasady to zbyt mało, jak na przykład 
zaobserwowano w przemyśle konfekcyjnym, w którym produkcja została zakłócona w 
czasie kryzysu, co spowodowało negatywne skutki w całym łańcuchu dostaw; zauważa, 

1 Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1.
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że przedsiębiorstwa stosujące lepsze praktyki środowiskowe i społeczne oraz lepsze 
praktyki w zakresie zarządzania i skuteczniejsze procesy ograniczania ryzyka lepiej 
radzą sobie z kryzysem; zauważa stwierdzenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD)2, zgodnie z którym przedsiębiorstwa podejmujące proaktywne 
działania w celu zaradzenia zagrożeniom wywołanym kryzysem związanym z COVID-
19 w taki sposób, aby łagodzić niekorzystne skutki dla pracowników i łańcuchów 
dostaw, prawdopodobnie zbudują większą długoterminową wartość i odporność, a także 
poprawią swoją rentowność w perspektywie krótkoterminowej oraz zyskają lepsze 
perspektywy odbudowy w perspektywie średnio- i długoterminowej;

6. z niepokojem zauważa, że niedawne badania3 nad wdrażaniem unijnej dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej wykazały, że ponad trzy czwarte 
przedsiębiorstw nie informuje na temat swoich łańcuchów dostaw, nawet w sektorach 
wysokiego ryzyka, z wyjątkiem sektora odzieżowego, w którym znaczna liczba 
przedsiębiorstw przedstawia ogólny lub szczegółowy wykaz swoich dostawców; 
zauważa, że spółki giełdowe, spółki publiczne nienotowane na giełdzie i spółki 
prywatne zarejestrowane w UE mogą mieć różne obowiązki wynikające z prawa 
krajowego w odniesieniu do zrównoważonego ładu korporacyjnego; przypomina o 
znaczeniu wyrównania szans w stosunku do przedsiębiorstw zarejestrowanych poza 
UE, które nie zawsze przestrzegają zasad zrównoważonego ładu korporacyjnego, co ma 
negatywny wpływ na unijne przedsiębiorstwa i ich pracowników; podkreśla, że 
zrównoważony ład korporacyjny powinien mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE działających na jednolitym rynku; wzywa Komisję do 
wykorzystania przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej jako 
okazji do wzmocnienia wymogów w zakresie sprawozdawczości i do poprawy 
egzekwowalności obowiązków dotyczących sprawozdawczości, a także do zapewnienia 
zgodności z normami środowiskowymi, społecznymi i w zakresie praw człowieka;

7. uznaje, że wyniki niedawnego badania Komisji dotyczącego obowiązków dyrektorów i 
zrównoważonego ładu korporacyjnego, przeprowadzonego w latach 1992–2018, 
potwierdziły, że większość przedsiębiorstw w UE wykazuje tendencję do 
faworyzowania krótkoterminowego podejścia zamiast długoterminowego i 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że krótkowzroczne podejście przedsiębiorstw 
wywiera niezrównoważony wpływ na praktyki handlowe unijnych przedsiębiorstw w 
państwach trzecich; podkreśla, że obowiązki dyrektorów powinny obejmować 
zobowiązanie do włączania aspektów długoterminowej zrównoważoności do strategii 
biznesowych wraz z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczającymi poza 
obecną nadrzędność wartości dla akcjonariuszy oraz zobowiązanie do ujawniania 
odpowiednich informacji przy jednoczesnym uwzględnianiu polityki konkurencji i 
uzasadnionych interesów w zakresie ochrony wewnętrznej wiedzy biznesowej; 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 Sprawozdanie z badania sporządzone w 2019 r. przez Sojusz na rzecz Przejrzystości Przedsiębiorstw: „An 
analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive” 
[Analiza sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju 1000 przedsiębiorstw zgodnie z dyrektywą UE w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej], s. 6, dostępne na stronie internetowej: 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf.

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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podkreśla, że opracowywanie takich strategii powinno opierać się na 
międzynarodowych normach społecznych, środowiskowych i dotyczących praw 
człowieka, a w stosownych przypadkach powinno obejmować konsultacje ze 
społecznościami lokalnymi; zauważa, że zrównoważony skład wewnętrznych grup 
doradczych oraz wnioski wyciągnięte z ich doświadczeń w ramach integracyjnego i 
zorganizowanego dialogu mogłyby zostać wykorzystane jako wzór dla struktur 
przedsiębiorstw unijnych uwzględniający społeczeństwo obywatelskie; zauważa, że 
zmiany w składzie zarządu, takie jak powołanie członka posiadającego wiedzę na temat 
zrównoważonego ładu korporacyjnego, mogą zwiększyć stopień przestrzegania tych 
obowiązków; uważa, że kwestia zakresu stosowania takich środków powinna być 
określana na podstawie potencjalnego ryzyka wystąpienia szkody; zauważa, że wszelkie 
wysiłki powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności;

8. wzywa Komisję do dokonania przeglądu wpływu obowiązków w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego na instytucje finansowe zapewniające 
finansowanie handlu;

9. podkreśla, że wymóg ujawniania informacji o tym, w jaki sposób kwestie 
środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz 
łapownictwo i korupcja wpływają na przedsiębiorstwo, a także o tym, jaki wpływ 
przedsiębiorstwo wywiera na społeczeństwo i środowisko – tzw. zasada podwójnej 
istotności – powinien obejmować dzielenie się wszystkimi istotnymi informacjami na 
temat łańcucha wartości; zauważa, że wymiana tych informacji odbywa się zgodnie z 
zasadami określonymi w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla, że wszelkie nowe wymogi UE muszą być zgodne z różnymi 
międzynarodowymi standardami sprawozdawczości, takimi jak Globalna Inicjatywa na 
rzecz Sprawozdawczości, Rada ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości i 
Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości, aby zapewnić 
europejskim przedsiębiorstwom równe warunki działania; zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia kompleksowych wytycznych i wskazówek co do tego, jakie informacje na 
temat łańcuchów wartości należy udostępniać;

10. podkreśla znaczenie nowego rozporządzenia w sprawie systematyki i jego znaczenie dla 
łańcuchów dostaw; podkreśla, że walka z unikaniem opodatkowania jest podstawowym 
elementem zrównoważonego ładu korporacyjnego;

11. docenia wniosek Komisji dotyczący przygotowania przepisów w sprawie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego i należytej staranności na podstawie wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz towarzyszących im wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, standardów określonych w podstawowych konwencjach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka; wzywa Komisję do zbadania możliwości zastosowania systemów 
certyfikacji łańcuchów dostaw na szczeblu UE w ramach inicjatywy uzupełniającej 
wniosek ustawodawczy w sprawie należytej staranności; wzywa Komisję do oceny, 
które istniejące przepisy mogłyby zostać zaktualizowane lub usprawnione;

12. podkreśla, że zrównoważonego ładu korporacyjnego nie należy pojmować wąsko 
jedynie jako przepisów dotyczących należytej staranności, ale że polityka handlowa 
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odgrywa zasadniczą rolę w inteligentnym pakiecie środków, które sprzyjają 
przestrzeganiu praw człowieka przez przedsiębiorstwa i łagodzą negatywne skutki dla 
środowiska; podkreśla znaczenie spójności między strukturami ładu korporacyjnego 
unijnych przedsiębiorstw a wysiłkami podejmowanymi przez UE w ramach dialogu z 
państwami trzecimi na temat odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej 
za pośrednictwem rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach o wolnym handlu; podkreśla, że w trwającym przeglądzie polityki handlowej 
należy uwzględnić zarówno zrównoważony ład korporacyjny, jak i należytą staranność 
przedsiębiorstw.
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