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Pozměňovací návrh 1
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 přijatou v roce 
2015, zejména na cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na akční program k 
vytvoření „nového mezinárodního 
hospodářského řádu“, který přijalo Valné 
shromáždění OSN v roce 1974, včetně 
oddílu V týkajícího se „regulace a 
kontroly činností nadnárodních 
korporací“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na konferenci OSN o 
životním prostředí a rozvoji (UNCED) z 
roku 1992 známou také jako summit 
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Země,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 3 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na globální pakt OSN 
vypracovaný dne 26. července 2000,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 3 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na návrh kodexu 
chování OSN pro nadnárodní společnosti, 
který byl předložen dne 12. června 1990,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 3 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na normy týkající se 
povinností nadnárodních společností a 
jiných obchodních podniků, pokud jde o 
lidská práva, které byly přijaty dne 14. 
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srpna 2003 Poradním výborem Rady pro 
lidská práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny OECD pro 
náležitou péči na podporu odpovědného 
korporátního poskytování půjček a 
upisování cenných papírů,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na brožuru OSN 
nazvanou Genderové rozměry obecných 
zásad v oblasti podnikání a lidských 
práv13,

vypouští se

_________________
13 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Business/Gender_Booklet_Final.pdf.

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Pařížskou dohodu 
přijatou dne 12. prosince 2015 (dále jen 
„Pařížská dohoda“),

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávu IPCC 
z roku 2018 o 1,5 stupně,1a,

_________________
1a 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/ 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 15 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima),1b
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_________________
1b COM(2020)0080

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 15 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech a o zrušení nařízení 
(ES) č. 842/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na akční plán EU: 
Financování udržitelného růstu14,

vypouští se

_________________
14 COM(2018) 097 final.

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Zelenou dohodu pro 
Evropu15,

vypouští se

_________________
15 COM(2019) 640 final.

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na doporučení Výboru 
ministrů CM/Rec(2016)3 členským státům 
o lidských právech a podnikání, které 
přijal Výbor ministrů dne 2. března 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze 
dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v 
odvětví finančních služeb20 (dále jen 
„nařízení o zveřejňování informací“).

vypouští se

_________________
20 Úř. věst. L 317, 9.12. 2019, s. 1.

Or. es
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Pozměňovací návrh 17
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 
18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic a o změně 
nařízení (EU) 2019/208821 (dále jen 
„nařízení o taxonomii“),

vypouští se

_________________
21 Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na pokyny Komise pro 
vykazování nefinančních informací 
(metodika vykazování nefinančních 
informací)22 a na pokyny Komise pro 
vykazování nefinančních informací: 
Dodatek o vykazování informací 
souvisejících se změnou klimatu23,

vypouští se

_________________
22 Úř. věst. C 215, 5.7.2017, s. 1.
23 Úř. věst. C 209, 20.6.2019, s. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
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Heidi Hautala

Návrh usnesení
Právní východisko 31 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na stanovisko Agentury 
Evropské unie pro základní práva (FRA) z 
dubna 2017 nazvané „Zlepšování přístupu 
k opravným prostředkům v oblasti 
obchodu a lidských práv na úrovni EU“,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 31 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na práva dítěte a 
obchodní zásady vypracované fondem 
UNICEF, globální pakt OSN a 
Mezinárodní alianci Zachraňte děti1a,
_________________
1a http://childrenandbusiness.org/

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Právní východisko 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na brífink Generálního 
ředitelství pro vnější politiky Unie z 
června 2020 nazvaný „Právní předpisy 
EU v oblasti náležité péče: Monitorování, 
prosazování a přístup obětí ke 

vypouští se
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spravedlnosti“31 a „Podstatné prvky 
potenciální právní úpravy týkající se 
náležité péče v oblasti lidských práv“32,
_________________
31 Tematická sekce EP Vnější vztahy, PE 
603.505 – červen 2020.
32 Tematická sekce EP Vnější vztahy, PE 
603.504 – červen 2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Právní východisko 32 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na akční plán Komise 
pro unii kapitálových trhů 
(COM/2020/590),

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 34 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na posouzení evropské 
přidané hodnoty týkající se náležité péče a 
odpovědnosti podniků, které provedla 
výzkumná služba Evropského parlamentu,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh usnesení
Právní východisko 34 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na články 16, 24, 34 
a 48 Listiny základních práv Evropské 
unie,

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 34 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru „Povinnost náležité péče“,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 34 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii zadanou 
tematickou sekcí C: Sociální odpovědnost 
podniků a její provádění v právu 
obchodních společností EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Lara Wolters
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Návrh usnesení
Právní východisko 34 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na publikaci Agentury 
pro základní práva „Obchod a lidská 
práva - přístup k nápravě“,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti v mnoha případech 
zapříčinila nepříznivé dopady na lidská 
práva, včetně sociálních a pracovních 
práv, životního prostředí a řádné správy 
států, a vedla k jejich zhoršení;

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti v mnoha případech 
zapříčinila nepříznivé dopady na lidská 
práva a životní prostředí a vedla k jejich 
zhoršení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti v mnoha případech 
zapříčinila nepříznivé dopady na lidská 
práva, včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí a řádné správy států, a 
vedla k jejich zhoršení;

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti v mnoha případech 
zapříčinila nepříznivé dopady na lidská 
práva, včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, ztráty suverenity a 
řádné správy států, a vedla k jejich 
zhoršení;
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Or. es

Pozměňovací návrh 30
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti v mnoha případech 
zapříčinila nepříznivé dopady na lidská 
práva, včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí a řádné správy států, a 
vedla k jejich zhoršení;

A. vzhledem k tomu, že globalizace 
hospodářské činnosti zhoršila nepříznivé 
dopady na lidská práva, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí a 
řádné správy států;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat, aniž bychom zapomněli na to, že 
jejich cílem je vytvářet bohatství;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat mezinárodně závazná 
lidská práva, chránit životní prostředí a 
neměly by mít na tyto oblasti nepříznivý 
dopad, ani k němu přispívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva a chránit 
životní prostředí a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva, chránit 
životní prostředí a dbát na řádnou správu 
věcí veřejných a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

B. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly dodržovat lidská práva a chránit 
životní prostředí a neměly by mít na tyto 
oblasti nepříznivý dopad, ani k němu 
přispívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podniky by 
měly respektovat základní práva uznaná 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména práva dítěte a zákaz dětské práce, 
v žádném případě nezaručují dodržování 
právního státu ani základních práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID- C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
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19 odhalila některé závažné nedostatky 
globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout nepříznivé dopady na svou 
hospodářskou činnost do jiných 
jurisdikcí;

19 odhalila některé závažné vady 
globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout nepříznivé dopady  své 
hospodářské činnosti a svá rizika na 
pracovníky a místní komunity do nižších 
pater svých hodnotových řetězců, zejména 
pokud se nacházejí v jurisdikcích třetích 
zemí, aniž by byly volány k odpovědnosti 
za následné porušování lidských práv a 
škody na životním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila některé závažné nedostatky 
globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout nepříznivé dopady na svou 
hospodářskou činnost do jiných jurisdikcí;

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila některé závažné nedostatky 
globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout nepříznivé dopady na svou 
hospodářskou činnost do jiných jurisdikcí, 
a kromě toho nestabilitu, kterou trpí 
občané a drobní obchodníci kvůli 
negativním dopadům offshoringu v 
oblasti výroby do zemí mimo EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila některé závažné nedostatky 

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila některé závažné nedostatky 
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globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout nepříznivé dopady na svou 
hospodářskou činnost do jiných jurisdikcí;

globálních dodavatelských řetězců a 
snadnost, s jakou mohou některé podniky 
přesunout, a to jak přímo, tak nepřímo, 
nepříznivé dopady na svou hospodářskou 
činnost do jiných jurisdikcí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle statistik 
MOP je na celém světě přibližně 2,5 
milionu obětí nucené práce, 152 milionů 
obětí dětské práce, 278 milionů osob za 
rok zemře v důsledku nemoci související s 
prací a 374 milionů osob za rok utrpí 
nefatální pracovní úraz; vzhledem k tomu, 
že MOP přijala několik úmluv na 
ochranu pracovníků, avšak jejich 
prosazování je stále nedostatečné, 
zejména pokud jde o trhy práce v 
rozvojových zemích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle statistik 
MOP je na celém světě přibližně 2,5 
milionu obětí nucené práce, 152 milionů 
obětí dětské práce, 278 milionů osob za rok 
zemře v důsledku nemoci související s 

D. vzhledem k tomu, že podle statistik 
MOP je na celém světě přibližně 2,5 
milionu obětí nucené práce, 152 milionů 
obětí dětské práce, z toho přibližně 96 % 
mimo Evropu, 278 milionů osob za rok 
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prací a 374 milionů osob za rok utrpí 
nefatální pracovní úraz; vzhledem k tomu, 
že MOP přijala několik úmluv na ochranu 
pracovníků, avšak jejich prosazování je 
stále nedostatečné, zejména pokud jde o 
trhy práce v rozvojových zemích;

zemře v důsledku nemoci související s 
prací a 374 milionů osob za rok utrpí 
nefatální pracovní úraz; vzhledem k tomu, 
že MOP navzdory tomu, že nemá 
legislativní pravomoci, přijala několik 
úmluv na ochranu pracovníků, avšak jejich 
prosazování je stále nedostatečné, zejména 
pokud jde o trhy práce v rozvojových 
zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle statistik 
MOP je na celém světě přibližně 2,5 
milionu obětí nucené práce, 152 milionů 
obětí dětské práce, 278 milionů osob za rok 
zemře v důsledku nemoci související s 
prací a 374 milionů osob za rok utrpí 
nefatální pracovní úraz; vzhledem k tomu, 
že MOP přijala několik úmluv na ochranu 
pracovníků, avšak jejich prosazování je 
stále nedostatečné, zejména pokud jde o 
trhy práce v rozvojových zemích;

D. vzhledem k tomu, že podle statistik 
MOP je na celém světě přibližně 2,5 
milionu obětí nucené práce, 152 milionů 
obětí dětské práce, 278 milionů osob za rok 
zemře v důsledku nemoci související s 
prací a 374 milionů osob za rok utrpí 
nefatální pracovní úraz; vzhledem k tomu, 
že MOP přijala mnoho mezinárodních 
úmluv na ochranu pracovníků a místních 
komunit, avšak jejich prosazování je stále 
nedostatečné, zejména pokud jde o trhy 
práce v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 

vypouští se
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jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají;

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají, a 
zároveň zdůraznila potřebu 
harmonizovaného celoevropského 
přístupu k těmto záležitostem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají;

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují, k nimž přispívají nebo s nimiž 
jsou přímo spojeny;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
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Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají;

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace zdůraznila, že je 
naléhavé přimět podniky k větší 
odpovědnosti, aby byly vnímavější vůči 
nepříznivým dopadům, které způsobují 
nebo k nimž přispívají, a byly za ně 
odpovědnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají;

E. vzhledem k tomu, že tato 
znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, 
jak přimět podniky, aby byly vnímavější 
vůči nepříznivým dopadům, které 
způsobují nebo k nimž přispívají nebo s 
nimiž mají přímou spojitost; ;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že tato diskuse 
vedla mimo jiné k přijetí rámců a norem 
pro náležitou péčí v rámci OSN, OECD a 

vypouští se
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MOP; vzhledem k tomu však, že tyto 
normy jsou dobrovolné, a jejich 
uplatňování je proto omezené;

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že tato diskuse 
vedla mimo jiné k přijetí rámců a norem 
pro náležitou péčí v rámci OSN, OECD a 
MOP; vzhledem k tomu však, že tyto 
normy jsou dobrovolné, a jejich 
uplatňování je proto omezené;

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobé 
úsilí o regulaci nadnárodních činností 
podniků, pokud jde o lidská práva a 
životní prostředí, vedlo mimo jiné k přijetí 
rámců a norem pro náležitou péčí v rámci 
OSN, MOP, Rady Evropy a OECD; 
vzhledem k tomu však, že tyto normy jsou 
pro podniky dobrovolné, vedly k 
nerovnoměrnému a nedostatečnému úsilí 
podniků, a proto nedosáhly významného 
pokroku v ochraně lidských práv, 
životního prostředí a přístupu ke 
spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že tato diskuse 
vedla mimo jiné k přijetí rámců a norem 
pro náležitou péčí v rámci OSN, OECD a 
MOP; vzhledem k tomu však, že tyto 
normy jsou dobrovolné, a jejich 
uplatňování je proto omezené;

F. vzhledem k tomu, že tato diskuse 
vedla mimo jiné k přijetí rámců a norem 
pro náležitou péčí v rámci OSN a OECD; 
vzhledem k tomu však, že tyto normy jsou 
dobrovolné, a jejich uplatňování je proto 
omezené;
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že podniky 
mohou přispět ke zlepšení systémů 
ochrany zaměstnanosti a že v rámci 
OECD a MOP byly přijaty rámce a normy 
pro náležitou péči, které jsou dobrovolné, 
a tedy účinnější;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že podle studie 
Komise v současnosti uplatňuje náležitou 
péči v oblasti životního prostředí a 
lidských práv pouze 37 % dotázaných 
podniků a že pouze 16 % zahrnuje celý 
dodavatelský řetězec;

G. vzhledem k tomu, že podle studie 
Komise v současnosti uplatňuje náležitou 
péči v oblasti životního prostředí a 
lidských práv pouze 37 % dotázaných 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že podle studie 
Komise v současnosti uplatňuje náležitou 
péči v oblasti životního prostředí a 
lidských práv pouze 37 % dotázaných 
podniků a že pouze 16 % zahrnuje celý 
dodavatelský řetězec;

G. vzhledem k tomu, že podle studie 
Komise v současnosti uplatňuje náležitou 
péči v oblasti životního prostředí a 
lidských práv pouze 37 % dotázaných 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že neexistence 
společného přístupu na úrovni EU v této 
věci může vést k menší právní jistotě, 
pokud jde o obchodní výsady a 
nerovnováhu ve spravedlivé hospodářské 
soutěži, což by následně znevýhodňovalo 
společnosti, které jsou proaktivní v 
sociálních a environmentálních 
záležitostech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy, jako je Francie a 
Nizozemsko, přijaly právní předpisy na 
posílení odpovědnosti podniků a zavedly 
povinné rámce náležité péče;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy, jako je Francie a 
Nizozemsko, přijaly právní předpisy na 
posílení odpovědnosti podniků a zavedly 
povinné rámce náležité péče;

H. vzhledem k tomu, že některé 
členské státy, jako je Francie, Nizozemsko 
a Rakousko, přijaly právní předpisy na 
posílení odpovědnosti podniků a zavedly 
povinné rámce náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že ostatní 
členské státy v současnosti zvažují přijetí 
takových právních předpisů, včetně 
Německa, Norska, Švédska, Finska, 
Dánska a Lucemburska; vzhledem k 
tomu, že neexistence evropské 
harmonizace právních předpisů týkajících 
se náležité péče podniků ohrožuje rovné 
podmínky pro společnosti působící v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že podniky mají 
obecně omezené povědomí o řadě dopadů, 
které mají na práva dětí ve svých 
činnostech a dodavatelských řetězcích, a o 
možných důsledcích změny života pro 
děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Unie již 
přijala právní předpisy, které se týkají 
náležité péče, jako je nařízení 
o konfliktních minerálech a nařízení 
o dřevu;

I. vzhledem k tomu, že Unie již 
přijala právní předpisy, které se týkají 
náležité péče ve velmi specifických 
odvětvích, jako je nařízení o konfliktních 
minerálech a nařízení o dřevu;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Unie již 
přijala právní předpisy, které se týkají 
náležité péče, jako je nařízení 
o konfliktních minerálech a nařízení 
o dřevu;

I. vzhledem k tomu, že Unie již 
přijala odvětvové právní předpisy v oblasti 
náležité péče, jako je nařízení 
o konfliktních minerálech a nařízení 
o dřevu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že tato úplná 
harmonizace na vnitřním trhu by mu 
pomohla hladce fungovat a vytvořila by 
správné podmínky pro spravedlivou 
hospodářskou soutěž, a tím by vedla k 
výraznému zvýšení právní jistoty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že přijetí 
harmonizovaného celounijního rámce 
založeného na zásadě proporcionality a 
zamezení jakékoli další administrativní 
zátěži pro evropské podniky, zejména malé 
a střední podniky, vede k právní jistotě, 
jasnosti a konkrétním pokynům pro 
evropské podniky, čímž se zajistí, aby se 
zabránilo veškerým hrozbám pro jejich 
konkurenceschopnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče nedosáhly 
významného pokroku v ochraně lidských 
práv a životního prostředí před 
poškozením a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální právně závazné 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a potenciálu správy a řízení a 
skutečných negativních dopadů ze strany 
podniků v celém hodnotovém řetězci; je 
přesvědčen, že toto je důležité pro ochranu 
základních práv zúčastněných stran, 
včetně práva na přístup ke spravedlnosti, 
i pro podniky a přineslo by to harmonizaci, 
právní jistotu a rovné podmínky; 
zdůrazňuje, že tím by se posílila pověst 
podniků v EU i pověst Unie jako určujícího 
vzoru v oblasti tvorby norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, 
zmírňování, sledování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravu 
rizik v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení ze strany 
podniků v celém hodnotovém řetězci; je 
přesvědčen, že by byly přínosné pro 
zúčastněné strany i pro podniky a přinesly 
by harmonizaci, právní jistotu a rovné 

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci a ukončení rizik 
v oblasti lidských práv a životního 
prostředí ze strany podniků ve všech 
částech hodnotového řetězce, které mohou 
rozumně ovládat; zdůrazňuje, že tím by se 
posílila pověst podniků v EU i pověst Unie 
jako určujícího vzoru v oblasti tvorby 
norem;
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podmínky; zdůrazňuje, že tím by se posílila 
pověst podniků v EU i pověst Unie jako 
určujícího vzoru v oblasti tvorby norem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, 
zmírňování, sledování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků 
v celém hodnotovém řetězci; je 
přesvědčen, že by byly přínosné pro 
zúčastněné strany i pro podniky a přinesly 
by harmonizaci, právní jistotu a rovné 
podmínky; zdůrazňuje, že tím by se posílila 
pověst podniků v EU i pověst Unie jako 
určujícího vzoru v oblasti tvorby norem;

1. domnívá se, že Unie by měla 
přijmout standardní požadavky na 
dobrovolnou identifikaci podniků, 
prevenci, ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu možných rizik v oblasti 
základních práv; je přesvědčen, že by byly 
přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají omezení a že 
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omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, 
zmírňování, sledování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravu 
rizik v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a správy a řízení ze strany 
podniků v celém hodnotovém řetězci; je 
přesvědčen, že by byly přínosné pro 
zúčastněné strany i pro podniky a přinesly 
by harmonizaci, právní jistotu a rovné 
podmínky; zdůrazňuje, že tím by se posílila 
pověst podniků v EU i pověst Unie jako 
určujícího vzoru v oblasti tvorby norem;

Unie by měla přijmout jasné požadavky na 
zjišťování, zmírňování a sledování rizik 
v oblasti lidských práv a životního 
prostředí ze strany podniků v prvním 
stupni dodavatelského řetězce mimo EU; 
je přesvědčen, že by byly přínosné pro 
zúčastněné strany i pro podniky a přinesly 
by harmonizaci, právní jistotu a rovné 
podmínky; zdůrazňuje, že tím by se posílila 
pověst podniků v EU i pověst Unie jako 
určujícího vzoru v oblasti tvorby norem; 
zdůrazňuje, že jakýkoli rámec by měl být 
založen na povinnosti prostředků, nikoli 
na povinnosti týkající se výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout  jasné minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
porušení lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 68



AM\1215352CS.docx 31/98 PE658.901v01-00

CS

Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout povinné minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají značná 
omezení a že Unie by měla urychleně 
přijmout minimální požadavky na 
zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravu rizik 
v oblasti lidských práv, životního prostředí 
a správy a řízení ze strany podniků v celém 
hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by 
byly přínosné pro zúčastněné strany i pro 
podniky a přinesly by harmonizaci, právní 
jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, že 

1. domnívá se, že dobrovolné normy 
v oblasti náležité péče mají omezení a že 
Unie by měla přijmout jasné minimální 
požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravu rizik porušení lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze 
strany podniků v hodnotovém řetězci; je 
přesvědčen, že by byly přínosné pro 
zúčastněné strany i pro podniky a přinesly 
by harmonizaci, právní jistotu a rovné 
podmínky; zdůrazňuje, že tím by se posílila 
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tím by se posílila pověst podniků v EU 
i pověst Unie jako určujícího vzoru v 
oblasti tvorby norem;

pověst podniků v EU i pověst Unie jako 
určujícího vzoru v oblasti tvorby norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že uvedený 
proces by měl vždy respektovat a bránit 
právo na svobodu podnikání, presumpci 
neviny, práva dítěte, zákaz dětské práce a 
neměl by poškozovat hospodářskou soutěž 
evropských podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge 
Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. zdůrazňuje, že je odpovědností 
států a vlád chránit lidská práva ve svých 
zemích a že tato odpovědnost nesmí být 
přenesena na soukromé subjekty; 
připomíná, že náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem a že 
společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich zmírnění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu; trvá v 
tomto ohledu na potřebě přísné kontroly 
výrobních řetězců, aby se předešlo 
jakýmkoli prvotním předsudkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady na lidská práva 
nebo na životní prostředí nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu a měl by 
být volán k odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost maximálně usilovat o zjišťování 
rizik nebo nepříznivých dopadů a přijmout 
politiky a opatření k jejich řešení; 
zdůrazňuje, že pokud podnik působí 
nepříznivé dopady nebo k nim přispívá, 
měl by tuto situaci napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 2



AM\1215352CS.docx 35/98 PE658.901v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, musí zajistit nápravu;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním mechanismem a 
že společnosti by měly mít především 
povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé 
dopady a přijmout politiky a opatření k 
jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

2. připomíná, že náležitá péče je v 
první řadě preventivním a dobrovolným 
mechanismem a že by měl mít pro 
společnosti především nadále dobrovolnou 
povahu; zdůrazňuje, že pokud podnik 
působí nepříznivé dopady nebo k nim z 
důvodů, které má přímo pod kontrolou, 
přispívá, měl by zajistit nápravu;

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní 
činnosti společnosti nebo jejích 

3. zdůrazňuje, že nepříznivé dopady 
na lidská práva a  životní prostředí mohou 
být důsledkem vlastní činnosti podniku 
nebo jeho obchodních vztahů v celém 
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obchodních vztahů; zdůrazňuje proto, že 
náležitá péče by měla zahrnovat celý 
hodnotový řetězec;

hodnotovém řetězci, z nichž má podnik v 
konečném důsledku prospěch; zdůrazňuje 
proto, že náležitá péče by měla zahrnovat 
celý hodnotový řetězec a že dojde-li k 
negativním dopadům na lidská práva 
nebo na životní prostředí, měl by být 
podnik volán k odpovědnosti za 
způsobenou škodu, pokud podnik nemůže 
prokázat, že jednal s náležitou péčí a 
přijal veškerá přiměřená opatření k 
předcházení škodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat všechny části hodnotového 
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řetězce, které lze rozumně kontrolovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a environmentálních norem může být 
důsledkem vlastní činnosti společnosti 
nebo jejích obchodních vztahů; zdůrazňuje 
proto, že náležitá péče by měla zahrnovat 
přímé dodavatele v prvním stupni 
dodavatelského řetězce mimo Evropskou 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Daniel Buda, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a environmentálních norem může být 
důsledkem vlastní činnosti společnosti 
nebo jejích obchodních vztahů; zdůrazňuje 
proto, že náležitá péče by měla zahrnovat 
přímé dodavatele v prvním stupni 
dodavatelského řetězce mimo Evropskou 
unii; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv, poškození životního prostředí a 
porušování sociálních, environmentálních 
a správních norem může být důsledkem 
vlastní činnosti společnosti nebo jejích 
obchodních vztahů; zdůrazňuje proto, že 
náležitá péče by měla zahrnovat celý 
hodnotový řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat celý hodnotový řetězec;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských 
práv a sociálních a environmentálních 
norem může být důsledkem vlastní činnosti 
společnosti nebo jejích obchodních vztahů; 
zdůrazňuje proto, že náležitá péče by měla 
zahrnovat přímé dodavatele v jejich 
hodnotovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podniky vykonávají 
kontrolu nad činností dodavatelů, s nimiž 
mají přímý smluvní vztah; domnívá se, že 
v určitých odvětvích nebo za určitých 
okolností mohou mít podniky dokonce 
určitou míru kontroly nad dodavateli, s 
nimiž mají nepřímý vztah; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby provedla posouzení, 
zda jsou v určitých odvětvích nebo za 
určitých okolností podniky skutečně 
schopny vykonávat kontrolu nad 
činnostmi těchto nepřímých dodavatelů ve 
svém dodavatelském řetězci, což by mohlo 
ospravedlnit zvýšenou odpovědnost za 
dodavatele úrovně 2 nebo úrovně 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje prokazatelné přínosy 
pro společnosti, které mají zavedeny 
účinné postupy odpovědného podnikání, 
mezi něž patří lepší řízení rizik, nižší 
náklady na kapitál, celková lepší finanční 
výkonnost a větší konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího dobrovolného rámce 
náležité péče v EU by měla být 
jednoduchá, jasná a měla by zahrnovat jak 
podniky, které se řídí právem některého 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie, tak všechny podniky, které 
obchodují nebo prodávají své služby 
a/nebo produkty v Evropě, i když jsou 
usazeny ve třetí zemi; zdůrazňuje, že je 
krajně důležité, aby dobrovolná náležitá 
péče zahrnovala rovněž podniky, jejichž 
oblast obchodu je především na internetu, 
jakož i podniky poskytující finanční 
produkty a služby, bez ohledu na jejich 
velikost nebo odvětví činnosti a na to, zda 
se jedná o podniky ve veřejném vlastnictví 
nebo podniky ovládané veřejnými subjekty 
z evropských zemí nebo ze třetích zemí, 
včetně vnitrostátních vládních institucí a 
veřejné správy Společenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky; domnívá se, že tento 
rámec by se měl vztahovat i na společnosti 
usazené mimo EU, pokud působí na 
vnitřním trhu a prodávají na něm zboží 
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nebo poskytují služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty 
a služby, bez ohledu na jejich velikost 
nebo odvětví činnosti a na to, zda se jedná 
o podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. budoucí povinný rámec náležité 
péče v EU by měl zahrnovat všechny velké 
podniky, které se řídí právem některého 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky; připomíná, že tento 
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rámec by měl zahrnovat i společnosti, 
které jsou usazeny mimo EU, ale působí 
na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty 
a služby, bez ohledu na jejich velikost 
nebo odvětví činnosti a na to, zda se jedná 
o podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že budoucí rámec 
náležité péče v EU by se měl vztahovat na 
podniky, které se řídí právem některého 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie, s více než 5 000 zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty 

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by se měla vztahovat 
na podniky, které se řídí právem některého 
členského státu nebo jsou usazeny na 
území Unie, s více než 5 000 zaměstnanci;
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a služby, bez ohledu na jejich velikost 
nebo odvětví činnosti a na to, zda se jedná 
o podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího společného rámce 
náležité péče v EU by se měla zaměřit na 
snížení rizika na první úrovni 
dodavatelských řetězců mimo EU a měla 
by zahrnovat všechny podniky s více než 5 
000 zaměstnanci, s výjimkou podniků 
poskytujících finanční produkty a služby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 94
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu, 
jsou usazeny na území Unie nebo nabízejí 
zboží a služby na evropském jednotném 
trhu, včetně podniků poskytujících 
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odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

finanční produkty a služby, bez ohledu na 
jejich velikost nebo odvětví činnosti a na 
to, zda se jedná o podniky ve veřejném 
vlastnictví nebo ovládané podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie nebo si 
přejí vstoupit na vnitřní trh, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 
služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky, které 
se řídí právem některého členského státu 
nebo jsou usazeny na území Unie, včetně 
podniků poskytujících finanční produkty a 

4. domnívá se, že oblast působnosti 
jakéhokoli budoucího povinného rámce 
náležité péče v EU by měla být široká a 
měla by zahrnovat všechny podniky s více 
než 350 zaměstnanci, které se řídí právem 
některého členského státu nebo jsou 
usazeny na území Unie, včetně podniků 



AM\1215352CS.docx 45/98 PE658.901v01-00

CS

služby, bez ohledu na jejich velikost nebo 
odvětví činnosti a na to, zda se jedná o 
podniky ve veřejném vlastnictví nebo 
ovládané podniky;

poskytujících finanční produkty a služby, 
bez ohledu na odvětví činnosti a na to, zda 
se jedná o podniky ve veřejném vlastnictví 
nebo ovládané podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho 
podnikatelský model, jeho postavení v 
hodnotových řetězcích či povahu jeho 
výrobků a služeb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho 

5. zdůrazňuje, že postupy náležité 
péče by pro malé a střední podniky a 
mikropodniky představovaly zbytečnou 
zátěž, a proto by měly být z oblasti 
působnosti budoucích právních předpisů 
týkajících se náležité péče vyňaty;
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podnikatelský model, jeho postavení v 
hodnotových řetězcích či povahu jeho 
výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho podnikatelský 
model, jeho postavení v hodnotových 
řetězcích či povahu jeho výrobků a služeb;

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, závažnost a 
pravděpodobnost rizik v oblasti lidských 
práv, správy věcí veřejných a životního 
prostředí spojených s jejich operacemi a v 
kontextu, v němž provozuje svou činnost, 
jeho podnikatelský model, jeho postavení v 
hodnotových řetězcích či povahu jeho 
výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho podnikatelský 

5. domnívá se, že přiměřený přístup 
by mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho podnikatelský 
model, jeho postavení v hodnotových 
řetězcích či povahu jeho výrobků a služeb;
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model, jeho postavení v hodnotových 
řetězcích či povahu jeho výrobků a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho podnikatelský 
model, jeho postavení v hodnotových 
řetězcích či povahu jeho výrobků a služeb;

5. domnívá se, že na malé a střední 
podniky, mikropodniky a na osoby 
samostatně výdělečně činné se v žádném 
případě neuplatní postupy náležité péče; 
poukazuje na to, že v současné situaci se 
většina z těchto podniků nachází v kritické 
situaci a že hospodářská obnova může 
trvat dlouho; je znepokojen tím, že 
nákladný proces náležité péče povede 
nakonec k tomu, že budou nuceny 
předčasně ukončit svou činnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky a mikropodniky mohou vyžadovat 
méně rozsáhlé a formalizované postupy 
náležité péče a že přiměřený přístup by 
mohl mimo jiné zohledňovat odvětví 
činnosti, velikost podniku, kontext, v němž 
provozuje svou činnost, jeho podnikatelský 
model, jeho postavení v hodnotových 
řetězcích či povahu jeho výrobků a služeb;

5. domnívá se, že malé a střední 
podniky mohou vyžadovat méně rozsáhlé a 
formalizované postupy náležité péče a že 
přiměřený přístup by mohl mimo jiné 
zohledňovat odvětví činnosti, velikost 
podniku, kontext, v němž provozuje svou 
činnost, jeho podnikatelský model, jeho 
postavení v hodnotových řetězcích či 
povahu jeho výrobků a služeb;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. považuje za základní, aby se 
postupy náležité péče neprováděly do 
doby, než dojde ke stabilní, stálé a 
skutečné hospodářské obnově, a 
minimálně do doby, než bude dosaženo 
hospodářských ukazatelů podobných 
ukazatelům před pandemií způsobenou 
virem z Wu-chanu, zejména z hlediska 
zaměstnanosti, hrubého domácího 
produktu a využití pro vlastní spotřebu 
jednotlivých členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU; žádá Komisi, 
aby konsolidovala stávající povinné 
právní nástroje EU a mezinárodní právní 
nástroje a dobrovolné rámce náležité péče 
s cílem vytvořit jednotný soubor pokynů 
pro náležitou péči, včetně jasných metod 
měření pokroku v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a řádné správy věcí 
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veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU, zejména s 
Pařížskou dohodou o změně klimatu a 
jejími cíli udržet nárůst průměrné 
globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C 
ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a usilovat o omezení nárůstu 
teploty na 1, 5 °C ve srovnání s úrovní 
před průmyslovou revolucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU; domnívá se, že 
dodržování základních hodnot Unie by 
mělo být legitimně začleněno do pravidel 
upravujících obchod;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a  se 
závazkem snížit emise nejméně o 55 % do 
roku 2030 a s mezinárodní politikou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by se neměly řídit stranickými 
programy ani, a to především, 
ideologickými programy, neboť je v sázce 
důvěryhodnost EU coby normotvůrce a 
budoucnost tisíců podniků a malých a 
středních podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 109
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, 
Pařížské dohody a s mezinárodní politikou 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
včetně Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;

6. zdůrazňuje, že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a s cíli politiky EU v 
oblasti lidských práv, sociální 
spravedlnosti a životního prostředí, včetně 
Zelené dohody pro Evropu, a s 
mezinárodní politikou EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že závazky vyplývající 
z Pařížské dohody vyžadují, aby se 
všechna odvětví hospodářství EU stala 
nejpozději do roku 2050 neutrálními z 
hlediska emisí skleníkových plynů, a že 
společnosti proto musí své operace 
přizpůsobit směrem k individuální 
uhlíkové neutralitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na každý skutečný 
nebo potenciální nepříznivý dopad, ačkoli 
je třeba zvážit závažnost rizika v rámci 
postupu stanovení priorit;

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na každý skutečný 
nebo potenciální nepříznivý dopad na 
lidská práva, životní prostředí a správu 
věcí veřejných, ačkoli je třeba zvážit 
závažnost a pravděpodobnost rizika, aby 
bylo odpovídajícím způsobem 
upřednostněno uplatňování náležité péče;  
zdůrazňuje, že podniky mohou být 
shledány odpovědné za škody vyplývající z 
negativní dopadů na lidská práva, na 
životní prostředí a správu věcí veřejných 



AM\1215352CS.docx 53/98 PE658.901v01-00

CS

bez ohledu na význam rizika, které se 
objevilo, ledaže by podnik mohl prokázat, 
že jednal s náležitou péčí a přijal veškerá 
přiměřená opatření k předcházení takové 
škodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, 
Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na každý skutečný 
nebo potenciální nepříznivý dopad, ačkoli 
je třeba zvážit závažnost rizika v rámci 
postupu stanovení priorit;

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika v rámci 
postupu stanovení priorit; požaduje, aby 
bylo před návrhem jakékoli iniciativy 
provedeno důkladné posouzení dopadů, 
které se zaměří na administrativní zátěž 
podniků, přidanou hodnotu podniků EU, 
zaměstnanost v podnicích EU a zapojení 
společností EU na mezinárodních trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto 
strategie by se měly vztahovat na každý 
skutečný nebo potenciální nepříznivý 
dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost 
rizika v rámci postupu stanovení priorit;

7. zdůrazňuje, že povinnosti náležité 
péče by měly být pečlivě navrženy tak, aby 
se nemohly stát „formálním plněním 
povinnosti“; domnívá se, že pro omezení 
administrativní zátěže pro společnosti je 
důležité co nejvíce sladit stávající nástroje 
a rámce; zdůrazňuje, že je třeba provést 
posouzení dopadů, které vyvažuje 
ekonomickou přidanou hodnotu a 
administrativní zátěž pro podniky, a 
zkoumá dopad na rovné podmínky na 
evropské a celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na každý skutečný 
nebo potenciální nepříznivý dopad, ačkoli 
je třeba zvážit závažnost rizika v rámci 
postupu stanovení priorit;

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik a dodržovat zásadu 
proporcionality; domnívá se, že tyto 
strategie by se měly vztahovat na každý 
skutečný nebo potenciální nepříznivý 
dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost 
rizika v rámci postupu stanovení priorit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 117
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
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neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto strategie 
by se měly vztahovat na každý skutečný 
nebo potenciální nepříznivý dopad, ačkoli 
je třeba zvážit závažnost rizika v rámci 
postupu stanovení priorit;

neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik a být průběžným a 
dynamickým procesem, který je pravidelně 
přezkoumáván; domnívá se, že tyto 
strategie by se měly vztahovat na každý 
skutečný nebo potenciální nepříznivý 
dopad, ačkoli je třeba upřednostnit 
závažnost a pravděpodobnost rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
neměla být prováděna jako „formální 
plnění povinnosti“ a že strategie náležité 
péče by měly být v souladu s dynamickou 
povahou rizik; domnívá se, že tyto 
strategie by se měly vztahovat na každý 
skutečný nebo potenciální nepříznivý 
dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost 
rizika v rámci postupu stanovení priorit;

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by 
měla být prováděna jako snadno 
ověřitelný, jednoduchý, hospodárný a 
nekomplikovaný postup pro podniky, 
ačkoli by měla být v souladu s měnící se 
hospodářskou situací; považuje za 
pozitivní, že se tyto strategie vztahují na 
každý možný skutečný nebo potenciální 
nepříznivý dopad, ačkoli je třeba vždy 
zvážit závažnost rizika v rámci postupu 
stanovení priorit a proporcionality;

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že pro omezení 
administrativní zátěže pro společnosti je 
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důležité co nejvíce sladit stávající nástroje 
a rámce; zdůrazňuje, že je třeba provést 
posouzení dopadů, které vyvažuje 
ekonomickou přidanou hodnotu a 
administrativní zátěž pro podniky, a 
zkoumá dopad na rovné podmínky na 
evropské a celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech zúčastněných 
stran a účinné a smysluplné konzultace;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech případně 
dotčených zúčastněných stran, včetně 
zaměstnanců a místních komunit, a 
účinné a smysluplné konzultace; 
zdůrazňuje, že rámec EU pro náležitou 
péči by měl zajistit plné zapojení odborů a 
zástupců zaměstnanců na vnitrostátní, 
evropské a celosvětové úrovni do celého 
procesu náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech zúčastněných 
stran a účinné a smysluplné konzultace;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje spolupráci členských států a 
zapojení všech zúčastněných stran a účinné 
a smysluplné konzultace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 122
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech zúčastněných 
stran a účinné a smysluplné konzultace;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení příslušných 
zúčastněných stran a účinné a smysluplné 
konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech zúčastněných 
stran a účinné a smysluplné konzultace;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení zúčastněných stran a 
účinné a smysluplné konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení všech zúčastněných 
stran a účinné a smysluplné konzultace;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče 
vyžaduje zapojení zúčastněných stran a 
účinné a smysluplné konzultace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 125
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že koordinace na 
odvětvové úrovni by mohla zvýšit 
soudržnost a účinnost úsilí v rámci náležité 
péče;

9. konstatuje, že koordinace na 
odvětvové úrovni by mohla zvýšit 
soudržnost a účinnost úsilí v rámci náležité 
péče, umožnit sdílení osvědčených 
postupů a přispět k dosažení rovných 
podmínek

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že nelze opomenout 
konzultaci zástupců podniků, neboť 
mohou přispět svým objektivním a 
přiměřeným pohledem, pokud jde o poměr 
rizik a přínosů postupů náležité péče;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, 
Daniel Buda, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání s přihlédnutím k závažnosti 
a opakované povaze porušení; domnívá 
se, že Komise zřídí evropskou síť náležité 
péče, která bude společně s příslušnými 
vnitrostátními orgány zajišťovat 
koordinaci a sbližování postupů regulace 
a dohledu a sledovat výkon příslušných 
vnitrostátních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce; 
zdůrazňuje, že cla by mohla být použita 
donucovacím způsobem proti zahraničním 
společnostem, aby bylo zajištěno plné 
uplatňování tohoto rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
požadavků náležité péče by členské státy 
měly zřídit nebo určit nezávislé vnitrostátní 
orgány, které budou sledovat provádění 
náležité péče ze strany společností, 
vyšetřovat a vymáhat sankce za údajné 
porušení povinností náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy mohly určit 
vnitrostátní zástupce, kteří budou sdílet 
osvědčené postupy, strategie, doporučení a 
poskytnou nástroje, aby podniky, jež 
chtějí, mohly splnit její cíl; ;

Or. es

Pozměňovací návrh 131
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i občanskoprávní 
a trestní sankce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 132
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a zajišťovat soulad s 
touto směrnicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na sankce a 
jejich ukládání, jež v závažných případech 
budou zahrnovat i trestní sankce;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání 
náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet 
osvědčené postupy a dohlížet na případné 
právní důsledky a jejich ukládání;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10a. domnívá se, že tyto správní orgány 
by měly rovněž poskytovat pokyny 
společnostem, zejména malým a středním 
podnikům, pokud jde o uplatňování 
náležité péče, šíření osvědčených postupů, 
centralizaci všech zpráv a informací o 
náležité péči, zveřejňování všech zpráv o 
náležité péči a veškerých informací 
nezbytných k tomu, aby potenciální oběti 
mohly usilovat o nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že Komise zřídí 
evropskou síť náležité péče, která bude 
společně s příslušnými vnitrostátními 
orgány zajišťovat koordinaci a sbližování 
postupů regulace a dohledu, sdílet 
informace a sledovat činnost příslušných 
vnitrostátních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že těmto nezávislým 
vnitrostátním orgánům musí být 
poskytnuty dostatečné zdroje a pravomoci, 
aby mohly plnit své poslání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. domnívá se, že aby byly podniky 
odpovědné za nepříznivé dopady na lidská 
práva a životní prostředí a aby byl obětem 
poskytnut přístup ke spravedlnosti, měly 
by členské státy určit odpovídající civilní a 
trestní soudní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

11. připomíná, že hlavní povinností 
států je chránit lidská práva a životní 
prostředí; domnívá se, že mechanismy 
řešení stížností na úrovni podniků mohou 
zajistit účinnou a včasnou pomoc za 
předpokladu, že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy; domnívá se, že 
tyto soukromé mechanismy musí být 
osvědčeny veřejnými orgány a musí být 
řádně formulovány soudními 
mechanismy, aby byla zaručena co 
nejvyšší ochrana základních práv, včetně 
práva na spravedlivý proces; zdůrazňuje, 
že tyto mechanismy by nikdy neměly 
oslabovat právo oběti podat stížnost u 
příslušných orgánů a usilovat o 
spravedlnost u veřejného soudu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy a chránit před 
odplatou; zdůrazňuje, že při zajišťování 
přístupu k nápravě mohou hrát rovněž 
úlohu mimosoudní mechanismy pro 
stížnosti, jako jsou vnitrostátní kontaktní 
místa pro odpovědné obchodní chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na provozní úrovni mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy, budou zdrojem 
neustálého učení a budou založeny na 
angažovanosti a dialozích;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Liesje Schreinemacher
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na odvětvové úrovni mohou 
zajistit účinnou a včasnou pomoc za 
předpokladu, že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou legitimní, přístupné, 
předvídatelné, spravedlivé, transparentní a 
v souladu s lidskými právy;

11. domnívá se, že mechanismy řešení 
stížností na úrovni podniků mohou zajistit 
účinnou a včasnou pomoc za předpokladu, 
že budou přístupné, transparentní a v 
souladu s lidskými právy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 

vypouští se
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rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, 
Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 

12. dále se domnívá, že podniky by 
mohly nést odpovědnost, pokud lze 
dokázat, že daný podnik mohl vědět o 
škodě nebo účinně a výhradně zabránit 
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případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo způsobily 
škodu na životním prostředí, aby se tak 
oběti mohly domoci nápravy;

škodě, kterou způsobily jím ovládané 
podniky nebo k níž jím ovládané podniky 
přispěly v případě, že se jím ovládané 
podniky v rámci svých obchodních vztahů 
s těmito podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby tak oběti mohly být 
odškodněny, za podmínky, že nebudou 
opomenuty zásady presumpce neviny a 
nebude obráceno důkazní břemeno;

Or. es

Pozměňovací návrh 146
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

12. dále se domnívá, že podniky, 
jejichž vstupu bylo možné zabránit při 
vynaložení náležité péče, by měly nést 
občanskoprávní odpovědnost; přitom by 
měla být zahrnut škoda v oblasti vlastního 
podniku i v oblasti obchodních vztahů;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 12. dále se domnívá, že podniky by 
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měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo způsobily 
škodu na životním prostředí, aby se tak 
oběti mohly domoci nápravy;

měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi případně ekonomicky ovládané 
podniky přispěly v případě, že se jimi 
ovládané podniky v rámci svých 
obchodních vztahů s těmito podniky 
dopustily porušování mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo způsobily 
škodu na životním prostředí, aby se tak 
oběti mohly domoci nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo způsobily 
škodu na životním prostředí, aby se tak 
oběti mohly domoci nápravy;

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky, které byly 
informovány, aniž by reagovaly, přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo způsobily 
škodu na životním prostředí, aby se tak 
oběti mohly domoci nápravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za újmu vyplývající 
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způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

z dopadů na lidská práva, životní prostředí 
a správu, kterou způsobily jimi ovládané 
podniky nebo podniky, které jimi mohou 
být ovládány, nebo prostřednictvím 
obchodního vztahu svým jednáním nebo 
opomenutím, nebo k níž přispěly;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly nést odpovědnost za škodu, kterou 
způsobily jimi ovládané podniky nebo k 
níž jimi ovládané podniky přispěly v 
případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

12. dále se domnívá, že podniky by 
měly společně nést odpovědnost za škodu, 
kterou způsobily jimi ovládané podniky 
nebo k níž jimi ovládané podniky přispěly 
v případě, že se jimi ovládané podniky v 
rámci svých obchodních vztahů s těmito 
podniky dopustily porušování lidských 
práv nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci 
nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že v zájmu umožnění a 
usnadnění účinného postihu, přístupu ke 
spravedlnosti a nápravy v případě újmy 
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způsobené dopadem na životní prostředí 
by měl být samotnému životnímu prostředí 
udělen právní status, který by zástupcům 
umožnil zahájit soudní řízení jeho 
jménem; domnívá se, že tyto právní žaloby 
by mohly podávat kvalifikované subjekty, 
které a) mají oprávněný zájem na zajištění 
dodržování příslušných ustanovení 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí a b) jsou předem určeny 
členskými státy nebo Komisí k tomuto 
účelu nebo ad hoc pro konkrétní 
zástupnou žalobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. dále se domnívá, že podniky by 
měly být shledány odpovědné za újmu 
vyplývající z negativních dopadů na lidská 
práva, životní prostředí a správu věcí 
veřejných, které způsobily subjekty jejich 
hodnotového řetězce nebo k nimž přispěly, 
ledaže podnik může prokázat, že jednal s 
náležitou péčí a přijal veškerá přiměřená 
opatření k předcházení takové škodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že sledovatelnost těchto 



AM\1215352CS.docx 71/98 PE658.901v01-00

CS

podniků může být složitá; vyzývá Komisi, 
aby vyhodnotila a navrhla nástroje s cílem 
pomoci podnikům se sledovatelností jejich 
hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že digitální 
technologie by mohly společnostem 
pomoci s náležitou péčí v hodnotovém 
řetězci a snížit náklady; domnívá se, že 
inovační cíl Evropské unie by měl být 
spojen s podporou lidských práv a 
udržitelné správy věcí veřejných v rámci 
nových požadavků náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za škodu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly; domnívá se však také, 
že zavedení důkladného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za škodu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly; domnívá se však také, 
že zavedení důkladného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

13. domnívá se, že přijetí některých 
opatření v oblasti náležité péče, jakkoli 
propracovaných, by nemělo podniky 
automaticky zbavovat odpovědnosti za 
škodu, kterou způsobily nebo k níž 
přispěly; domnívá se však také, že 
zavedení důkladného a odpovídajícího 
postupu náležité péče může podnikům 
pomoci předcházet vzniku škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za škodu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly; domnívá se však také, 
že zavedení důkladného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za škodu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly, pokud tato škoda 
mohla být známa a bylo možné jí zabránit 
pomocí hospodářsky udržitelného 
opatření odlišného od toho, které bylo 
přijato; domnívá se také, že zavedení 
důkladného a účinného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

Or. es

Pozměňovací návrh 158
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Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za škodu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly; domnívá se však také, 
že zavedení důkladného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

13. domnívá se, že provádění náležité 
péče by nemělo podniky zbavovat 
odpovědnosti za újmu, kterou způsobily 
nebo k níž přispěly; domnívá se však také, 
že zavedení důkladného postupu náležité 
péče může podnikům pomoci zabránit 
vzniku škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že rámec EU nesmí 
mít dopad na jiné rámce pro odpovědnost 
subdodávek a dodavatelského řetězce 
zavedené na vnitrostátní, evropské a 
mezinárodní úrovni, včetně společné a 
nerozdílné odpovědnosti v 
subdodavatelských řetězcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge 
Buxadé Villalba, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská 
práva nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost 
soudů EU rozšířena na občanskoprávní 
nároky související s podnikáním podané 
vůči podnikům EU z důvodu újmy 
způsobené v rámci jejich hodnotového 
řetězce v důsledku porušování lidských 
práv; dále považuje za nezbytné, aby bylo 
do práva EU zavedeno forum necessitatis, 
jež poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská 
práva nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost 
soudů EU rozšířena na občanskoprávní 
nároky související s podnikáním podané 
vůči podnikům EU z důvodu újmy 
způsobené v rámci jejich hodnotového 
řetězce v důsledku porušování lidských 
práv; dále považuje za nezbytné, aby bylo 
do práva EU zavedeno forum necessitatis, 
jež poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská 
práva nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost 
soudů EU rozšířena na občanskoprávní 
nároky související s podnikáním podané 
vůči podnikům EU z důvodu újmy 
způsobené v rámci jejich hodnotového 
řetězce v důsledku porušování lidských 
práv; dále považuje za nezbytné, aby bylo 
do práva EU zavedeno forum necessitatis, 
jež poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

14. domnívá se, že soudy členských 
států se budou moci výjimečně zabývat 
nároky ohledně odpovědnosti vznesené 
vůči evropským podnikům z důvodu 
skutkových okolností, k nimž došlo v 
zahraničí, pokud budou splněny dvě 
podmínky: za prvé, aby poškozený 
nezpochybnitelně prokázal, že neměl 
přístup ke spravedlnosti, a za druhé, aby 
existovala dostatečná spojitost s dotčeným 
evropským státem;

Or. es

Pozměňovací návrh 163
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost soudů 
EU rozšířena na občanskoprávní nároky 
související s podnikáním podané vůči 
podnikům EU z důvodu újmy způsobené v 
rámci jejich hodnotového řetězce v 
důsledku porušování lidských práv; dále 
považuje za nezbytné, aby bylo do práva 
EU zavedeno forum necessitatis, jež 
poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ a obecnými zásadami OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv by měla 
být příslušnost soudů EU rozšířena na 
občanskoprávní nároky související s 
podnikáním podané vůči podnikům EU z 
důvodu újmy způsobené v rámci jejich 
hodnotového řetězce v důsledku 
porušování lidských práv nebo 
poškozování životního prostředí; dále 
považuje za nezbytné, aby bylo do práva 
EU zavedeno forum necessitatis, jež 
poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

Or. de
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Pozměňovací návrh 164
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost soudů 
EU rozšířena na občanskoprávní nároky 
související s podnikáním podané vůči 
podnikům EU z důvodu újmy způsobené v 
rámci jejich hodnotového řetězce v 
důsledku porušování lidských práv; dále 
považuje za nezbytné, aby bylo do práva 
EU zavedeno forum necessitatis, jež 
poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost soudů 
EU rozšířena na občanskoprávní nároky 
podané vůči podnikům EU z důvodu újmy 
způsobené v rámci jejich hodnotového 
řetězce, která odpovídá porušování 
lidských práv; dále považuje za nezbytné, 
aby bylo do práva EU zavedeno forum 
necessitatis, jež poskytne přístup k soudu 
obětem, jimž hrozí, že jim bude 
spravedlnost odepřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost soudů 
EU rozšířena na občanskoprávní nároky 
související s podnikáním podané vůči 
podnikům EU z důvodu újmy způsobené v 
rámci jejich hodnotového řetězce v 
důsledku porušování lidských práv; dále 
považuje za nezbytné, aby bylo do práva 
EU zavedeno forum necessitatis, jež 
poskytne přístup k soudu obětem, jimž 
hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

14. domnívá se, že v souladu s 
programem OSN pro obchod a lidská práva 
nazvaným „Chránit, respektovat a 
napravovat“ by měla být příslušnost soudů 
členských států EU rozšířena na 
občanskoprávní nároky související s 
podnikáním podané vůči podnikům EU z 
důvodu újmy způsobené v rámci jejich 
hodnotového řetězce v důsledku 
porušování lidských práv; dále vyzývá, aby 
bylo zváženo zavedení fora necessitatis do 
práva EU, jež poskytne přístup k soudu 
obětem, jimž hrozí, že jim bude 
spravedlnost odepřena;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny 
právními předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny 
právními předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
oběti nebo zúčastněné strany zasažené 
újmou v oblasti lidských práv, životního 
prostředí nebo správy věcí veřejných, 
jehož se dopustily podniky porušující 
právní předpisy EU, by měly mít možnost 
zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by bylo buď právo místa, kde došlo ke 
škodě (lex loci damni), právo místa, kde 
došlo k události, která vedla ke vzniku 
škody (lex loci delicti commissi), nebo 
právo místa, kde je obviněný podnik 
usazen, nebo, není-li v členském státě 
usazen, právo místa, kde působí.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
nemusí býtdostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
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oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

úprava mezinárodního práva soukromého 
by mohla přinést úlevu, ale že tomu musí 
vždy předcházet důkladná právní analýza 
a posouzení dopadů; domnívá se, že tato 
úprava by příslušnému foru umožnila 
uplatňovat právo členského státu, kde má 
obviněný podnik své sídlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena, zejména pokud se tyto země 
nacházejí mimo hranice Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých 
dopadů způsobených činností podniku 
často nejsou dostatečně chráněny právními 
předpisy země, v níž byla škoda 
způsobena; v tomto ohledu se domnívá, že 
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oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky EU, by měly mít 
možnost zvolit si právo právního systému s 
vysokými normami v oblasti lidských práv, 
což by mohlo být v místě, kde je obviněný 
podnik usazen;

oběti porušování lidských práv, jehož se 
dopustily podniky působící v EU, by měly 
mít možnost zvolit si právo právního 
systému s vysokými normami v oblasti 
lidských práv, což by mohlo být v místě, 
kde je obviněný podnik usazen;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že zajištění rovnosti 
zbraní v soudních sporech mezi oběťmi a 
podniky, z nichž většina jsou nadnárodní 
korporace, vyžaduje přiměřené rozdělení 
důkazního břemene; zdůrazňuje zejména, 
že podniky by měly mít povinnost 
prokázat, že neporušily svou povinnost 
náležité péče; dále zdůrazňuje, že aby byly 
podniky osvobozeny od odpovědnosti za 
nápravu škody, měly by prokázat, že 
výskyt škody neměl žádnou příčinnou 
souvislost s tím, že neprováděly náležitou 
péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je třeba provádět 
genderově citlivé analýzy náležité péče a 
věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly 
ženy chráněny v rámci celého 
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hodnotového řetězce, pokud jde o jejich 
práva, a aby byly při prosazování svých 
práv dostatečně podporovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že dodatečné překážky 
v přístupu obětí ke spravedlnosti by měly 
být odstraněny přijetím odpovídajících 
pravidel týkajících se předpisů o 
promlčení, které by mělo trvat nejméně 
pět let, což by umožnilo souběžná řízení 
proti podniku a jeho obchodním vztahům, 
a že soudní nároky vůči podniku by 
neměly být vyloučeny na základě 
rozhodnutí o odpovědnosti obchodního 
vztahu za stejnou újmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. poukazuje na to, že kromě žen je 
obzvláště těžce postiženo poškozováním 
životního prostředí a porušováním 
lidských práv převážně původní 
obyvatelstvo, a proto jsou zde zapotřebí 
konkrétní opatření na zvláštní ochranu 
původního obyvatelstva a jeho životního 
prostředí.
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Or. de

Pozměňovací návrh 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla mandát k vyjednávání pro 
Evropskou unii, aby se konstruktivně 
zapojila do jednání o mezinárodním 
právně závazném nástroji OSN, který by v 
mezinárodním právu v oblasti lidských 
práv reguloval činnost nadnárodních 
korporací a dalších podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. vyzývá Komisi, aby předložila 
samostatné návrhy na přezkum směrnice 
o nefinančním výkaznictví, aby zavedla 
právní předpisy o povinnosti náležité péče 
podniků a aby zavedla právní předpisy 
týkající se povinností ředitelů a udržitelné 
správy a řízení společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
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Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila legislativní návrh 
týkající se povinné náležité péče v rámci 
dodavatelského řetězce v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze tohoto 
usnesení; domnívá se, že – aniž jsou 
dotčeny podrobné aspekty budoucího 
legislativního návrhu –, jako právní 
základ návrhu by měl být zvolen článek 
50, čl. 83 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o 
fungování EU;

16. žádá Komisi, aby předložila návrh 
týkající se dobrovolné náležité péče;

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila legislativní návrh 
týkající se povinné náležité péče v rámci 
dodavatelského řetězce v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze tohoto 
usnesení; domnívá se, že – aniž jsou 
dotčeny podrobné aspekty budoucího 
legislativního návrhu –, jako právní základ 
návrhu by měl být zvolen článek 50, čl. 83 
odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování 
EU;

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila legislativní návrh 
týkající se náležité péče v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze tohoto 
usnesení; domnívá se, že – aniž jsou 
dotčeny podrobné aspekty budoucího 
legislativního návrhu –, jako právní základ 
návrhu by měl být zvolen článek 50, čl. 83 
odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování 
EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 180
Manon Aubry, Heidi Hautala, Maria Arena, Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann, 
Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont

Návrh usnesení
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Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila legislativní návrh 
týkající se povinné náležité péče v rámci 
dodavatelského řetězce v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze tohoto 
usnesení; domnívá se, že – aniž jsou 
dotčeny podrobné aspekty budoucího 
legislativního návrhu –, jako právní základ 
návrhu by měl být zvolen článek 50, čl. 83 
odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování 
EU;

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila legislativní návrh 
týkající se povinné náležité péče v rámci 
dodavatelského řetězce v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze tohoto 
usnesení; domnívá se, že – aniž jsou 
dotčeny podrobné aspekty budoucího 
legislativního návrhu –, jako právní základ 
návrhu by měl být zvolen článek 50, čl. 83 
odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 1 písm. e) 
a článek 191 Smlouvy o fungování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že požadovaný návrh 
nemá finanční dopady na rozpočet EU;

17. domnívá se, že požadovaný návrh 
nemá finanční dopady na rozpočet EU, i 
když by mohl představovat újmu pro 
zapojené členské státy a/nebo podniky;

Or. es

Pozměňovací návrh 182
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá Komisi, aby před tím, než 
přistoupí k zákonnému schválení, 
provedla studii dopadů rizik, studii 
hospodářského dopadu, studii finančního 
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dopadu a studii dopadu, který by tento 
předpis mohl mít na 
konkurenceschopnost evropských 
podniků vůči podnikům ze třetích zemí, na 
něž se tento předpis nevztahuje;

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 50, čl. 
83 odst. 2 a článek 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 50, čl. 
83 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 1 písm. 
e) a článek 191 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k těmto důvodům: vzhledem k těmto důvodům:

Od 70. let 20. století došlo na mezinárodní 
úrovni k několika velkým pokusům o 
regulaci nadnárodních činností 
společností s cílem řádně přidělit právní 
odpovědnost za nepříznivé dopady na 
lidská práva, správu věcí veřejných a 
životní prostředí, k nimž dochází v celých 
složitých hodnotových řetězcích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v 
souvislosti s lidskými právy se dostala do 
popředí zájmu v devadesátých letech 
minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci v globálních 
hodnotových řetězcích. Současně řada 
ropných, plynárenských a těžebních 
společností nucená působit ve stále 
odlehlejších oblastech, často vytlačovala 
původní obyvatelstvo bez náležité 
konzultace nebo kompenzace.

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v 
souvislosti se základními právy se dostala 
do popředí zájmu v devadesátých letech 
minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci, včetně dětí.

Or. es

Pozměňovací návrh 186
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v 
souvislosti s lidskými právy se dostala do 
popředí zájmu v devadesátých letech 
minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci v globálních 
hodnotových řetězcích. Současně řada 
ropných, plynárenských a těžebních 
společností nucená působit ve stále 
odlehlejších oblastech, často vytlačovala 
původní obyvatelstvo bez náležité 
konzultace nebo kompenzace.

1. Povědomí o odpovědnosti podniků 
s ohledem na negativní dopad jejich 
hodnotových řetězců na lidská práva se 
dostala do popředí zájmu v devadesátých 
letech minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci v globálních 
hodnotových řetězcích. Současně řada 
ropných, plynárenských a těžebních 
společností nucená působit ve stále 
odlehlejších oblastech, často vytlačovala 
původní obyvatelstvo bez náležité 
konzultace nebo kompenzace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v 
souvislosti s lidskými právy se dostala do 
popředí zájmu v devadesátých letech 
minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci v globálních 
hodnotových řetězcích. Současně řada 
ropných, plynárenských a těžebních 
společností nucená působit ve stále 
odlehlejších oblastech, často vytlačovala 
původní obyvatelstvo bez náležité 
konzultace nebo kompenzace.

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v 
souvislosti s lidskými právy se dostala do 
popředí zájmu v devadesátých letech 
minulého století, kdy nové postupy 
offshoringu v oblasti výroby oděvů a obuvi 
upozornily na špatné pracovní podmínky, 
jimž čelí mnozí pracovníci v globálních 
hodnotových řetězcích. Současně řada 
ropných, plynárenských, těžebních a 
potravinářských společností nucená 
působit ve stále odlehlejších oblastech, 
často vytlačovala původní obyvatelstvo bez 
náležité konzultace nebo kompenzace.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva, zejména 
pokud působí v zemích se slabými 
právními systémy a slabým prosazováním 
právních předpisů, a aby měly povinnost 
nést odpovědnost za způsobené škody 
nebo za škody, k nimž přispěly. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva, zejména 
pokud působí v zemích mimo EU se 
slabými právními systémy a slabým 
prosazováním právních předpisů. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 
roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
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roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 
které nastanou, jakož i větší přístup obětí k 
účinné soudní i mimosoudní právní 
ochraně.

napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 
které nastanou.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva, zejména 
pokud působí v zemích se slabými 
právními systémy a slabým prosazováním 
právních předpisů, a aby měly povinnost 
nést odpovědnost za způsobené škody nebo 
za škody, k nimž přispěly. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 
roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva a zaručily 
obětem přístup ke spravedlnosti, zejména 
pokud jsou hodnotové řetězce některých 
podniků rozšířeny v zemích se slabými 
právními systémy a slabým prosazováním 
právních předpisů, a aby měly povinnost 
nést odpovědnost za způsobené škody nebo 
za škody, k nimž přispěly. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 
roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
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které nastanou, jakož i větší přístup obětí k 
účinné soudní i mimosoudní právní 
ochraně.

náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 
které nastanou, jakož i větší přístup obětí k 
účinné soudní i mimosoudní právní 
ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva, zejména 
pokud působí v zemích se slabými 
právními systémy a slabým prosazováním 
právních předpisů, a aby měly povinnost 
nést odpovědnost za způsobené škody nebo 
za škody, k nimž přispěly. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 
roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 
které nastanou, jakož i větší přístup obětí k 
účinné soudní i mimosoudní právní 
ochraně.

2. V souvislosti s narůstajícími 
důkazy o porušování lidských práv a 
znehodnocování životního prostředí 
vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby 
podniky dodržovaly lidská práva, zejména 
pokud působí v zemích se slabými 
právními systémy a slabým prosazováním 
právních předpisů, a aby měly povinnost 
nést odpovědnost za způsobené škody nebo 
za škody, k nimž přispěly. V této 
souvislosti Rada OSN pro lidská práva v 
roce 2008 jednomyslně uvítala rámec 
nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech 
pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, 
včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; 
odpovědnost podniků za dodržování 
lidských práv, což znamená jednat s 
náležitou péčí s cílem zabránit porušování 
práv jiných osob a řešit nepříznivé dopady, 
které nastanou.

Or. en



PE658.901v01-00 90/98 AM\1215352CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 191
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Následně schválila Rada OSN pro 
lidská práva v roce 2011 „Obecné zásady v 
oblasti podnikání a lidských práv“. V 
těchto obecných zásadách OSN byl 
zaveden první globální standard pro 
„náležitou péči“, a společnostem tak byla 
dána možnost uvést svou odpovědnost za 
dodržování lidských práv do praxe. Další 
mezinárodní organizace následně 
vypracovaly normy pro náležitou péči, 
založené na obecných zásadách OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv. Pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti z roku 
2011 často odkazují na náležitou péči a 
OECD vypracovala pokyny, které 
podnikům pomáhají uplatňovat náležitou 
péči v konkrétních odvětvích a 
dodavatelských řetězcích. V roce 2018 
přijala OECD pokyny pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků. 
Podobně Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala v roce 2017 tripartitní 
deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, která 
povzbuzuje podniky, aby zavedly 
mechanismy náležité péče s cílem 
zjišťovat, předcházet a zmírnit skutečné i 
potenciální nepříznivé dopady své 
podnikatelské činnosti na mezinárodně 
uznávaná lidská práva a nést odpovědnost 
za to, jakým způsobem je řeší.

3. Následně schválila Rada OSN pro 
lidská práva v roce 2011 „Obecné zásady v 
oblasti podnikání a lidských práv“. V 
těchto obecných zásadách OSN byl 
zaveden první globální standard pro 
„náležitou péči“, a společnostem tak byla 
dána možnost uvést svou odpovědnost za 
dodržování lidských práv do praxe. Další 
mezinárodní organizace následně 
vypracovaly normy pro náležitou péči, 
založené na obecných zásadách OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv. Pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti z roku 
2011 často odkazují na náležitou péči a 
OECD vypracovala pokyny, které 
podnikům pomáhají uplatňovat náležitou 
péči v konkrétních odvětvích a 
dodavatelských řetězcích. V roce 2018 
přijala OECD pokyny pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků. 
Podobně Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala v roce 2017 tripartitní 
deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, která 
povzbuzuje podniky, aby zavedly 
mechanismy náležité péče s cílem 
zjišťovat, předcházet a zmírnit skutečné i 
potenciální nepříznivé dopady své 
podnikatelské činnosti na mezinárodně 
uznávaná lidská práva a nést odpovědnost 
za to, jakým způsobem je řeší. Globální 
pakt OSN z roku 2012, Mezinárodní 
aliance Zachraňte děti a právo dítěte a 
obchodní zásady UNICEF identifikují 
klíčové aspekty práv dětí související s 
negativním dopadem podnikání a 
UNICEF vypracoval řadu dokumentů s 
pokyny, které podporují povinnost náležité 
péče v podnicích a děti. Obecná 
připomínka č. 16 Výboru OSN pro práva 
dítěte z roku 2013 stanoví komplexní 
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škálu závazků státu, pokud jde o dopad 
podnikatelského sektoru na práva dětí, 
včetně států, které vyžadují, aby podniky 
prováděly náležitou péči v souvislosti s 
právy dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Následně schválila Rada OSN pro 
lidská práva v roce 2011 „Obecné zásady v 
oblasti podnikání a lidských práv“. V 
těchto obecných zásadách OSN byl 
zaveden první globální standard pro 
„náležitou péči“, a společnostem tak byla 
dána možnost uvést svou odpovědnost za 
dodržování lidských práv do praxe. Další 
mezinárodní organizace následně 
vypracovaly normy pro náležitou péči, 
založené na obecných zásadách OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv. Pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti z roku 
2011 často odkazují na náležitou péči a 
OECD vypracovala pokyny, které 
podnikům pomáhají uplatňovat náležitou 
péči v konkrétních odvětvích a 
dodavatelských řetězcích. V roce 2018 
přijala OECD pokyny pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků. 
Podobně Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala v roce 2017 tripartitní 
deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, která 
povzbuzuje podniky, aby zavedly 
mechanismy náležité péče s cílem 
zjišťovat, předcházet a zmírnit skutečné i 
potenciální nepříznivé dopady své 
podnikatelské činnosti na mezinárodně 
uznávaná lidská práva a nést odpovědnost 

3. Následně schválila Rada OSN pro 
lidská práva v roce 2011 „Obecné zásady v 
oblasti podnikání a lidských práv“. V 
těchto obecných zásadách OSN byl 
zaveden první globální standard pro 
„náležitou péči“, a společnostem tak byla 
dána možnost uvést svou odpovědnost za 
dodržování lidských práv do praxe. Další 
mezinárodní organizace následně 
vypracovaly normy pro náležitou péči, 
založené na obecných zásadách OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv. Pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti z roku 
2011 často odkazují na náležitou péči a 
OECD vypracovala pokyny, které 
podnikům pomáhají uplatňovat náležitou 
péči v konkrétních odvětvích a 
dodavatelských řetězcích. V roce 2016 
přijal Výbor ministrů doporučení 
členským státům ohledně lidských práv a 
podnikání, v němž vyzývá členské státy 
Rady Evropy, aby přijaly legislativní a 
další opatření, která zajistí, aby 
porušování lidských práv v hodnotovém 
řetězci podniku vedlo k občanskoprávní, 
správní a trestní odpovědnosti u 
evropských soudů. V roce 2018 přijala 
OECD pokyny pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků. 
Podobně Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala v roce 2017 tripartitní 
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za to, jakým způsobem je řeší. deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, která 
povzbuzuje podniky, aby zavedly 
mechanismy náležité péče s cílem 
zjišťovat, předcházet a zmírnit skutečné i 
potenciální nepříznivé dopady své 
podnikatelské činnosti na mezinárodně 
uznávaná lidská práva a nést odpovědnost 
za to, jakým způsobem je řeší.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje v 
politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku.

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Dodržování 
lidských práv hraje v politikách a 
strategiích podniků i nadále jen okrajovou 
úlohu. Tuto situaci ještě zhoršuje 
nadměrný důraz mnoha podniků na 
maximalizaci krátkodobého zisku.

Or. es

Pozměňovací návrh 194
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje 
v politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku.

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování vážně, 
dobrovolná povaha těchto nástrojů může 
snižovat jejich účinnost, přičemž omezený 
počet podniků dobrovolně uplatňuje 
náležitou péči v oblasti lidských práv ve 
vztahu ke své hospodářské činnosti a svým 
obchodním vztahům.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování vážně, 
jejich účinnost by měla být zvýšena a měla 
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nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje 
v politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku.

by být vypracována další opatření 
nevynutitelného práva za účelem podpory 
podniků, aby dobrovolně uplatňovaly 
náležitou péči v oblasti lidských práv ve 
vztahu ke své hospodářské činnosti a svým 
obchodním vztahům.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje 
v politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku.

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů může snižovat jejich účinnost, a 
jejich účinky se také liší, přičemž omezený 
počet podniků dobrovolně uplatňuje 
náležitou péči v oblasti lidských práv ve 
vztahu ke své hospodářské činnosti a svým 
obchodním vztahům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje v 
politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku.

4. Podniky tak mají v současné době k 
dispozici značný počet mezinárodních 
nástrojů náležité péče, které jim mohou při 
plnění jejich odpovědnosti za dodržování 
lidských práv pomoci. Ačkoli nelze 
dostatečně podtrhnout význam těchto 
nástrojů pro podniky, které berou své 
povinnosti v oblasti dodržování lidských 
práv vážně, dobrovolná povaha těchto 
nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich 
účinky se také skutečně ukázaly jako 
omezené, přičemž omezený počet podniků 
dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své 
hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje v 
politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě 
zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků 
na maximalizaci krátkodobého zisku, 
včetně tlaku akcionářů na maximalizaci 
hodnoty akcií.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Stávající mezinárodní nástroje pro 
náležitou péči neposkytovaly obětem 
negativních dopadů na lidská práva a 
životní prostředí přístup ke spravedlnosti a 
opravným prostředkům kvůli jejich 
mimosoudní a dobrovolné povaze. 
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Primární povinnost chránit lidská práva a 
zajistit přístup ke spravedlnosti mají státy 
a nedostatek veřejných soudních 
mechanismů, které by volaly společnosti k 
odpovědnosti za škody, k nimž dochází v 
jejich hodnotových řetězcích, by neměl a 
nemůže být odpovídajícím způsobem 
kompenzován rozvojem soukromých 
provozních mechanismů pro stížnosti. 
Vzhledem k tomu, že tyto mechanismy 
jsou užitečné při poskytování pomoci při 
mimořádných událostech a rychlé 
náhrady za malé škody, měly by být přísně 
regulovány orgány veřejné moci a neměly 
by ohrožovat právo obětí na přístup ke 
spravedlnosti a právo na spravedlivý 
proces před veřejnými soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. S ohledem na omezení dobrovolné 
náležité péče přijala Unie ve zvláštních 
oblastech povinné rámce náležité péče za 
účelem boje proti financování terorismu a 
odlesňování. V roce 2010 přijala Unie 
nařízení o dřevu3, v němž jsou 
hospodářským subjektům, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh, 
uloženy požadavky náležité péče a 
povinnost pro obchodníky v 
dodavatelském řetězci poskytovat základní 
informace o svých dodavatelích a 
odběratelích s cílem zlepšit sledovatelnost 
dřeva a dřevařských výrobků. Nařízení o 
konfliktních minerálech z roku 20174 
zřizuje systém Unie pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci s cílem omezit 
možnosti ozbrojených skupin a 
bezpečnostních sil podílet se na obchodu s 

5. Unie přijala ve velmi zvláštních 
oblastech povinné rámce náležité péče za 
účelem boje proti oblastem, jež poškozují 
zájmy Unie nebo jejích členských států, 
jako je financování terorismu nebo 
odlesňování. V roce 2010 přijala Unie 
nařízení o dřevu3, v němž jsou 
hospodářským subjektům, které uvádějí 
dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh, 
uloženy požadavky náležité péče a 
povinnost pro obchodníky v 
dodavatelském řetězci poskytovat základní 
informace o svých dodavatelích a 
odběratelích s cílem zlepšit sledovatelnost 
dřeva a dřevařských výrobků. Nařízení o 
konfliktních minerálech z roku 20174 
zřizuje systém Unie pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci s cílem omezit 
možnosti ozbrojených skupin, 
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cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami 
a zlatem.

teroristických skupin 
a/nebo bezpečnostních sil podílet se na 
obchodu s cínem, tantalem, wolframem, 
jejich rudami a zlatem.

_________________ _________________
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 
295, 12.11.2010, s. 23).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 
295, 12.11.2010, s. 23).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Obecnější přístup přijala směrnice o 
neúčetním výkaznictví5, která některým 
velkým podnikům ukládá povinnost 
podávat zprávy o politikách, které uplatňují 
ve vztahu k otázkám životního prostředí, 
sociálním otázkám a otázkám v oblasti 
zaměstnávání, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně 
náležité péče. Oblast působnosti této 
směrnice je však omezená a tato povinnost 
je založena na zásadě „dodržuj nebo 
vysvětli“.

6. Obecnější přístup přijala směrnice o 
neúčetním výkaznictví5, která některým 
velkým podnikům ukládá povinnost 
podávat zprávy o politikách, které uplatňují 
ve vztahu k otázkám životního prostředí, 
sociálním otázkám a otázkám v oblasti 
zaměstnávání, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně 
náležité péče.

_________________ _________________
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou 

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou 
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se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
uvádění nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými podniky a skupinami, 
Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1.

se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
uvádění nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými podniky a skupinami, 
Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1.

Or. es


