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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 do państw członkowskich należy zapewnienie ochrony i 
zabezpieczenie praw człowieka, a sektor przedsiębiorstw ma obowiązek 
przestrzegać tych praw; uznaje dotychczasowe wysiłki, w tym podejmowane przez 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność o zasięgu światowym, i zauważa, że jest 
coraz więcej dobrowolnych inicjatyw w zakresie należytej staranności, a także 
wymogów w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości; wyraża ubolewanie w 
związku z obecnymi niskimi poziomami wdrażania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w zakresie społecznym, środowiskowym i w dziedzinie praw 
człowieka; zauważa, że nadal na szeroką skalę występują przypadki łamania praw 
człowieka i norm środowiskowych, a z badania Komisji Europejskiej dotyczącego 
wymogów należytej staranności w całym łańcuchu dostaw wynika, że pewna liczba 
przedsiębiorstw europejskich nie stosuje w swoim łańcuchu dostaw żadnej formy 
należytej staranności; podkreśla, że należyta staranność przedsiębiorstw jest w coraz 
większym stopniu włączana do prawa państw członkowskich i zauważa, że należyta 
staranność może zwiększyć konkurencyjność; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje publiczne zobowiązanie Komisji Europejskiej do wprowadzenia 
inicjatywy ustawodawczej w 2021 r. i podkreśla, że należyta staranność 
przedsiębiorstw powinna być częścią przyszłego przeglądu polityki handlowej UE; 

2. w związku z tym jest przekonany, że ogólnounijne przepisy dotyczące 
obowiązkowej horyzontalnej należytej staranności w całym łańcuchu dostaw 
odnoszące się do unijnych i zagranicznych przedsiębiorstw działających na rynku 
wewnętrznym są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), promowania dobrych rządów i 
zwiększenia identyfikowalności i odpowiedzialności w globalnych łańcuchach 
dostaw, a także wzmocnienia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej 
poprzez stworzenie równych warunków działania i ograniczenie nieuczciwej 
przewagi konkurencyjnej państw trzecich wynikającej z niższych standardów 
ochrony oraz dumpingu socjalnego i środowiskowego w handlu międzynarodowym; 
podkreśla potrzebę brania pod uwagę ryzyka szkody, a nie wielkości 
przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady proporcjonalności; 

3. wzywa Komisję do przeprowadzenia rzetelnej oceny skutków dotyczącej zakresu 
łańcucha dostaw, do którego powinno mieć zastosowanie przyszłe rozporządzenie w 
sprawie należytej staranności, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na ochronę praw 
człowieka i środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu szczegółowej analizy 
obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), wartości dodanej przedsiębiorstw unijnych, 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach UE oraz zaangażowania przedsiębiorstw z UE na 
rynkach międzynarodowych; 

4. przypomina, że gospodarka UE stoi w obliczu największego światowego kryzysu 
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gospodarczego od czasu wielkiego kryzysu w latach 30. XX w., który szczególnie 
mocno uderzy w przedsiębiorstwa w całej Europie; zwraca uwagę, że zwłaszcza w 
tym czasie nie należy podejmować żadnych inicjatyw ustawodawczych hamujących 
gospodarkę lub dla niej szkodliwych, takich jak inicjatywy nakładające większe 
obciążenia administracyjne lub powodujące niepewność prawa;

5. przypomina, że celem obowiązków w zakresie należytej staranności powinno być 
wykrywanie naruszeń praw człowieka i praw pracowniczych oraz norm w zakresie 
ochrony środowiska oraz zapobieganie tym naruszeniom i podejmowanie wobec 
nich działań łagodzących i zaradczych przez poprawę przestrzegania podstawowych 
praw pracowniczych i norm środowiskowych, w tym zobowiązań klimatycznych 
wynikających z porozumienia paryskiego w całym łańcuchu dostaw przez 
zwiększenie odporności łańcuchów dostaw i uniknięcie zakłóceń w handlu 
międzynarodowym; jest przekonany, że należyta staranność zwiększa pewność i 
przejrzystość w odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw stosowanych przez 
przedsiębiorstwa pozyskujące surowce w państwach spoza Unii Europejskie oraz 
pomoże chronić interesy konsumentów poprzez zapewnienie jakości i 
niezawodności produktów, a także powinna prowadzić do bardziej 
odpowiedzialnych praktyk zakupowych i długoterminowych relacji między 
dostawcami w przedsiębiorstwach; podkreśla, że w wytycznych ONZ i wytycznych 
i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych stwierdzono potrzebę dostępu do wymiaru sprawiedliwości i 
naprawy szkód wyrządzonych ofiarom; podkreśla, że przyszłe przepisy unijne 
powinny również obejmować solidne mechanizmy egzekwowania prawa oraz 
dostęp ofiar do mechanizmów dotyczących rozpatrywania skarg w Unii; jest 
przekonany, że należyta staranność w zakresie praw człowieka powinna opierać się 
na zasadzie „nie szkodzić”, uzupełniać istniejące samoregulacyjne i dobrowolne 
inicjatywy oraz być postrzegana jako dynamiczny proces ciągłego doskonalenia; 
uważa, że przyszłe rozporządzenie UE powinno wspierać przedsiębiorstwa w 
zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością oraz w wywiązywaniu się ze związanych 
z nią obowiązków; powinno być także w pełni dostosowane do wszystkich 
istniejących sektorowych obowiązków w zakresie należytej staranności i 
sprawozdawczości, takich te określone w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej, oraz spójne z odpowiednimi przepisami państw członkowskich; 
wzywa Komisję do oceny, czy istniejące przepisy mogłyby zostać zaktualizowane 
lub zastąpione; podkreśla, że w dziedzinie handlu międzynarodowego należyta 
staranność i odpowiedzialne zaopatrywanie mają stać się standardowym sposobem 
prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty każdej wielkości; uznaje 
różnice w wielkości i złożoności transgranicznej działalności gospodarczej i pozycji 
w łańcuchach dostaw oraz potrzebę odzwierciedlenia tego w przyszłych wymogach 
dotyczących należytej staranności; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że inicjatywy sektorowe, takie jak rozporządzenie 
w sprawie drewna, rozporządzenie o egzekwowaniu prawa, zarządzaniu i handlu w 
dziedzinie leśnictwa (FLEGT), rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania 
torturom, a zwłaszcza rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami, stały się punktem odniesienia dla ukierunkowanych i wiążących 
przepisów dotyczących należytej staranności w łańcuchach dostaw, nakładających 
na przedsiębiorstwa europejskie obowiązki w zakresie systemów zarządzania, 
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zarządzania ryzykiem, niezależnych audytów przeprowadzanych przez strony 
trzecie i ujawniania informacji; 

7. przypomina, że Komisja zaproponowała opracowanie kompleksowej strategii dla 
sektora odzieżowego w ramach nowego planu działania UE dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym, który przez włączenie jednolitego zestawu norm dotyczących 
należytej staranności i odpowiedzialności społecznej mógłby stanowić kolejny 
przykład włączenia bardziej szczegółowego podejścia do konkretnego sektora; 
wzywa Komisję do dalszego wprowadzania obowiązkowych unijnych przepisów 
sektorowych dotyczących należytej staranności, na przykład dla towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów i ekosystemów oraz sektora odzieżowego;

8. z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną do tej pory na szczeblu 
międzynarodowym; jest przekonany, że przyszłe rozporządzenie w sprawie 
należytej staranności powinno opierać się na wytycznych ONZ i wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz towarzyszących im wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, standardach określonych w podstawowych konwencjach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i wielostronnych umowach 
dotyczących ochrony środowiska (takich jak Ramowa konwencja ONZ w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC) i Konwencja o różnorodności biologicznej) oraz innych 
normach międzynarodowych, które ułatwią przyszłą konwergencję na szczeblu 
międzynarodowym, i które powinny być opracowywane w ścisłej współpracy z 
sektorem przedsiębiorstw i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami; 
zauważa, że rozszerzone sprawozdania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) można by wykorzystać corocznie jako wspólną podstawę do samooceny 
przedsiębiorstw; przyjmuje do wiadomości trwające negocjacje dotyczące 
stworzenia prawnie wiążącego instrumentu ONZ dla międzynarodowych korporacji 
i innych przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka oraz wzywa Radę do 
udzielenia Komisji mandatu do aktywnego uczestnictwa w toczących się 
negocjacjach; 

9. podkreśla, że ponad 95% przedsiębiorstw europejskich to MŚP i że zostały one 
nieproporcjonalnie dotknięte skutkami gospodarczymi trwającej pandemii COVID-
19; podkreśla, że przy analizie i ocenie ograniczeń dotyczących zdolności, kosztów i 
obciążeń administracyjnych dla MŚP należy stosować zasadę proporcjonalności, 
odzwierciedlając fakt, że należyta staranność opiera się na ocenie ryzyka; zauważa, 
że certyfikowane systemy branżowe oferują MŚP możliwości skutecznego łączenia 
obowiązków i dzielenia się nimi; stwierdza, że certyfikowane systemy muszą być 
oceniane, uznawane i nadzorowane przez Komisję Europejską; podkreśla, że audyty 
społeczne muszą być lepiej uregulowane; podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
oceny skutków w celu opracowania przepisów, które zwiększają konkurencyjność, 
są funkcjonalne i mają zastosowanie do wszystkich podmiotów na rynku 
wewnętrznym, w tym MŚP; wzywa Komisję do unikania powielania już 
istniejących obowiązków sprawozdawczych i podkreśla znaczenie posiadania 
wspólnych kryteriów sprawozdawczych dla wszystkich przedsiębiorstw 
działających na rynku wewnętrznym; wzywa do udzielenia specjalnej pomocy 
technicznej europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, aby mogły one 
spełniać wymogi należytej staranności; 
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10. podkreśla, że zaangażowanie partnerów handlowych w duchu wzajemności jest 
istotne dla zapewnienia, by należyta staranność była źródłem zmian; podkreśla 
znaczenie środków towarzyszących i projektów mających na celu ułatwienie 
wdrażania unijnych umów o wolnym handlu (FTA) i wzywa do silnego powiązania 
tych środków z horyzontalnymi przepisami dotyczącymi należytej staranności; 
domaga się w związku z tym, aby instrumenty finansowe, takie jak pomoc na rzecz 
wymiany handlowej, były wykorzystywane do promowania i wspierania wdrażania 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w krajach partnerskich, w 
tym wsparcia technicznego w szkoleniach dotyczących należytej staranności, 
mechanizmów identyfikowalności oraz wprowadzania w nich reform 
ukierunkowanych na wywóz; podkreśla w tym względzie potrzebę promowania 
dobrych rządów; 

11. zauważa, że umowy o wolnym handlu – za pośrednictwem kompleksowych i 
możliwych do wyegzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju – propagują należytą staranność w łańcuchu dostaw; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosków dotyczących sposobu wzmocnienia egzekwowania 
przepisów rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do 
wykorzystania wszystkich istniejących instrumentów, takich jak przyszłe 
rozporządzenie w sprawie egzekwowania przepisów, umowy o wolnym handlu, 
umowy o partnerstwie gospodarczym i ogólny system preferencji taryfowych w celu 
zapewnienia uwzględniania i egzekwowania obowiązków w zakresie należytej 
staranności; podkreśla kluczową rolę nowo mianowanego głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych w monitorowaniu wykonania obowiązków w 
zakresie należytej staranności; wzywa do zwiększenia identyfikowalności 
łańcuchów dostaw w oparciu o reguły pochodzenia określone w unijnym kodeksie 
celnym; zauważa, że wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie należytej 
staranności obejmie handel ze wszystkimi partnerami handlowymi, a nie tylko z 
tymi, z którymi UE zawarła umowę o wolnym handlu; podkreśla, że te instrumenty 
handlowe powinny obejmować silne mechanizmy egzekwowania prawa, takie jak 
wycofanie preferencyjnego dostępu w przypadku nieprzestrzegania przepisów; 

12. jest przekonany, że przestrzeganie obowiązków w zakresie należytej staranności 
powinno być warunkiem dostępu do rynku wewnętrznego oraz że podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do sporządzenia i przedstawienia dowodów, 
przez stosowanie należytej staranności, że produkty wprowadzane przez nie na 
rynek wewnętrzny są zgodne z kryteriami dotyczącymi ochrony środowiska i praw 
człowieka określonymi w przyszłych przepisach dotyczących należytej staranności; 
wzywa do wprowadzenia środków uzupełniających, takich jak zakaz przywozu 
produktów związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka, takimi jak 
praca przymusowa lub praca dzieci; podkreśla znaczenie włączenia celu zwalczania 
pracy przymusowej i pracy dzieci do rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych UE; 

13. domaga się włączenia instrumentów handlowych i delegatur UE w monitorowanie 
stosowania przyszłego rozporządzenia o należytej staranności przez 
przedsiębiorstwa europejskie działające poza UE, w tym dzięki przeprowadzaniu 
konstruktywnych konsultacji z właścicielami praw, społecznościami lokalnymi, 
izbami handlowymi, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i związkami 
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zawodowymi; wzywa Komisję do współpracy z izbami handlowymi państw 
członkowskich w zakresie dostarczania internetowych narzędzi i informacji w celu 
wsparcia wdrażania przyszłych przepisów dotyczących należytej staranności; 

14. podkreśla, że środowisko biznesu oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, 
obejmujące związki zawodowe, partnerów społecznych, organizacje działające na 
rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, organizacje kobiece i społeczności 
lokalne, powinny być włączone w konstruktywne konsultacje na temat każdej 
polityki należytej staranności oraz monitorowanie ryzyka i zapobieganie mu, a 
ofiary powinny mieć prawo do składania skarg w przypadku naruszenia przepisów 
w łańcuchu dostaw i mieć dostęp do mechanizmu rozpatrywania skarg; podkreśla, 
że krajowy punkt kontaktowy ds. wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych mógłby również służyć jako punkt kontaktowy do celów 
przyszłego prawodawstwa, oraz zauważa, że OECD i krajowe grupy doradcze 
monitorujące wdrażanie umów o wolnym handlu są dobrym przykładem włączenia 
trzeciego sektora; 

15. podkreśla, że kompleksowe wymogi dotyczące przejrzystości są kluczowym 
elementem przepisów w zakresie obowiązkowej należytej staranności; zauważa, że 
dzięki lepszemu informowaniu i przejrzystości dostawcy i producenci mogą 
skuteczniej kontrolować swoje łańcuchy dostaw i lepiej je rozumieć, a zaufanie 
społeczeństwa do produkcji wzrasta; podkreśla w związku z tym, że przyszłe 
rozporządzenie w sprawie należytej staranności powinno koncentrować się na 
rozwiązaniach cyfrowych w celu zminimalizowania obciążeń biurokratycznych, 
oraz wzywa Komisję do zbadania nowych rozwiązań technologicznych 
wspierających ustanowienie i poprawę identyfikowalności w globalnych łańcuchach 
dostaw; przypomina, że zrównoważona technologia blockchain może przyczynić się 
do osiągnięcia tego celu;

16. przypomina, że w sektorach takich jak produkcja wyrobów włókienniczych i 
odzieżowych, telekomunikacja, turystyka oraz sektor usług opieki i rolnictwo w 
większości zatrudnione są kobiety wykonujące pracę w ramach formalnych i 
nieformalnych form zatrudnienia, które są gorzej płatne i mają gorszy status niż w 
przypadku mężczyzn; w związku z tym wzywa do ustanowienia przepisów 
zobowiązujących przedsiębiorstwa do stosowania uwzględniającego aspekt płci 
podejścia do należytej staranności oraz do szczegółowego rozważenia, czy i w jaki 
sposób ich funkcjonowanie i działalność mogą mieć nieproporcjonalny wpływ na 
kobiety.  
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