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Poprawka 1
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętą w 
2015 r., a zwłaszcza 17 celów 
zrównoważonego rozwoju,

skreśla się

Or. es

Poprawka 2
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając program działań w 
sprawie ustanowienia nowego 
międzynarodowego ładu ekonomicznego 
przyjęty w 1974 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych, w tym 
sekcję V dotyczącą „regulowania i 
kontroli działalności korporacji 
transnarodowych”,

Or. en

Poprawka 3
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konferencję 
Narodów Zjednoczonych „Środowisko i 
Rozwój” z 1992 r., zwaną także szczytem 
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Ziemi,

Or. en

Poprawka 4
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając inicjatywę Global 
Compact ONZ, zainaugurowaną w dniu 
26 lipca 2000 r.,

Or. en

Poprawka 5
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając projekt Kodeksu 
postępowania korporacji 
transnarodowych ONZ, zaprezentowany w 
dniu 12 czerwca 1990 r.,

Or. en

Poprawka 6
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając normy ONZ 
dotyczące odpowiedzialności korporacji 
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transnarodowych i innych przedsiębiorstw 
za respektowanie praw człowieka przyjęte 
przez Podkomisję ONZ ds. Popierania i 
Ochrony Praw Człowieka w dniu 14 
sierpnia 2003 r.,

Or. en

Poprawka 7
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego udzielania kredytów 
przedsiębiorstwom i gwarantowania emisji 
papierów wartościowych,

Or. en

Poprawka 8
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając broszurę ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”13 ,

skreśla się

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

Or. es
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Poprawka 9
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
paryskie przyjęte w dniu 12 grudnia 
2015 r. („porozumienie paryskie”),

skreśla się

Or. es

Poprawka 10
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC w sprawie ocieplenia 
klimatu o 1,5 stopnia1a,
_________________
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

Poprawka 11
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
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ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)1b,
_________________
1b COM(2020)0080.

Or. en

Poprawka 12
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 842/2006,

Or. en

Poprawka 13
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając unijny Plan 
działania w zakresie finansowania 
zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego14,

skreśla się

_________________
14 COM(2018) 097 final.

Or. es
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Poprawka 14
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski Zielony 
Ład15 ,

skreśla się

_________________
15 COM(2019) 640 final.

Or. es

Poprawka 15
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rekomendację 
CM/Rec(2016)3 Komitetu Ministrów do 
państw członkowskich dotyczącą praw 
człowieka i biznesu przyjętą przez Komitet 
Ministrów w dniu 2 marca 2016 r.,

Or. en

Poprawka 16
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 22

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie ujawniania informacji 

skreśla się
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związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych 20 
(„rozporządzenie w sprawie ujawniania 
informacji”),
_________________
20 Dz.U. L 317 z 9.12. 2019, s. 1.

Or. es

Poprawka 17
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 21 
(„rozporządzenie w sprawie systematyki”),

skreśla się

_________________
21  Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.

Or. es

Poprawka 18
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 24

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne Komisji 
dotyczące sprawozdawczości w zakresie 
informacji niefinansowych (metodyka 
sprawozdawczości niefinansowej)22 oraz 
wytyczne Komisji dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie informacji 

skreśla się
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niefinansowych: Suplement dotyczący 
zgłaszania informacji związanych z 
klimatem23

_________________
22 Dz.U. C 215 z 5.7.2017, s. 1.
23 Dz.U. C 209 z 20.6.2019, s. 1.

Or. es

Poprawka 19
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Umocowanie 31 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 
kwietnia 2017 r. zatytułowaną „Poprawa 
dostępu do środków ochrony prawnej w 
dziedzinie biznesu i praw człowieka na 
szczeblu UE”,

Or. en

Poprawka 20
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 31 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zasady w sprawie 
praw dziecka i przedsiębiorczości 
opracowane przez UNICEF, inicjatywę 
ONZ Global Compact i Międzynarodowe 
Przymierze Save the Children1a,
_________________
1a http://childrenandbusiness.org/

Or. en
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Poprawka 21
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 32

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając briefingi Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii 
Europejskiej z czerwca 2020 r. 
zatytułowane „Prawodawstwo UE 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
praw człowieka – monitorowanie, 
egzekwowanie i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości dla ofiar”31 oraz „Istotne 
elementy potencjalnych przepisów 
dotyczących należytej staranności w 
zakresie praw człowieka”32;

skreśla się

_________________
31 Departament Tematyczny PE ds. 
Stosunków Zewnętrznych, PE 603.505 – 
czerwiec 2020 r.
32 Departament Tematyczny PE ds. 
Stosunków Zewnętrznych, PE 603.504 – 
czerwiec 2020 r.

Or. es

Poprawka 22
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Umocowanie 32 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając plan działania 
Komisji w sprawie unii rynków 
kapitałowych (COM/2020/590),

Or. en
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Poprawka 23
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając ocenę europejskiej 
wartości dodanej dotyczącą należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw przeprowadzoną przez DG 
ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu 
Europejskiego,

Or. en

Poprawka 24
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 16, 24, 34 i 48 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. es

Poprawka 25
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego na temat obowiązkowej 
należytej staranności,

Or. en
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Poprawka 26
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając badanie zlecone 
przez Departament Tematyczny C na 
temat społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i jej włączenia do 
unijnego prawa spółek,

Or. en

Poprawka 27
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając publikację Agencji 
Praw Podstawowych zatytułowaną 
„Business and human rights – access to 
remedy” [Biznes i prawa człowieka – 
dostęp do środków zaradczych],

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej w wielu 
przypadkach spowodowała i pogłębiła 

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej w wielu 
przypadkach spowodowała i pogłębiła 
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negatywny wpływ na prawa człowieka, w 
tym prawa socjalne i pracownicze, 
środowisko i dobre rządy państw;

negatywny wpływ na prawa człowieka i 
środowisko;

Or. en

Poprawka 29
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej w wielu 
przypadkach spowodowała i pogłębiła 
negatywny wpływ na prawa człowieka, w 
tym prawa socjalne i pracownicze, 
środowisko i dobre rządy państw;

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej w wielu 
przypadkach spowodowała i pogłębiła 
negatywny wpływ na prawa człowieka, w 
tym prawa socjalne i pracownicze, 
środowisko, suwerenność i dobre rządy 
państw;

Or. es

Poprawka 30
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej w wielu 
przypadkach spowodowała i pogłębiła 
negatywny wpływ na prawa człowieka, w 
tym prawa socjalne i pracownicze, 
środowisko i dobre rządy państw;

A. mając na uwadze, że globalizacja 
działalności gospodarczej pogłębiła 
negatywny wpływ na prawa człowieka, w 
tym prawa socjalne i pracownicze, 
środowisko i dobre rządy państw;

Or. en

Poprawka 31
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać, nie zapominając 
jednak, że ich celem jest tworzenie 
bogactwa;

Or. es

Poprawka 32
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować 
wiążące na szczeblu międzynarodowym 
prawa człowieka i środowisko oraz nie 
powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

Or. en

Poprawka 33
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
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człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować negatywnych 
skutków w tym zakresie ani się do nich 
przyczyniać;

Or. en

Poprawka 34
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka i środowisko oraz nie powinny 
powodować żadnych negatywnych 
skutków w tym zakresie ani się do nich 
przyczyniać;

Or. fr

Poprawka 35
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka, środowisko i dobre rządy oraz 
nie powinny powodować żadnych 
negatywnych skutków w tym zakresie ani 
się do nich przyczyniać;

B. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa powinny szanować prawa 
człowieka i środowisko oraz nie powinny 
powodować żadnych negatywnych 
skutków w tym zakresie ani się do nich 
przyczyniać;

Or. en

Poprawka 36
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa mają obowiązek 
poszanowania praw podstawowych 
uznanych Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności praw 
dziecka i zakazu pracy dzieci, lecz w 
żadnym przypadku nie są gwarantami 
poszanowania praworządności ani praw 
podstawowych;

Or. es

Poprawka 37
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne wady globalnych łańcuchów 
dostaw i łatwość, z jaką niektóre 
przedsiębiorstwa mogą przenieść 
negatywny wpływ na swoją działalność 
gospodarczą do innych jurysdykcji;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne niedociągnięcia globalnych 
łańcuchów dostaw i łatwość, z jaką 
niektóre przedsiębiorstwa mogą przenieść 
negatywny wpływ swojej działalności 
gospodarczej i powiązane zagrożenia na 
pracowników i społeczności lokalne w 
dalszej części łańcuchów wartości, w 
szczególności gdy są zlokalizowane w 
jurysdykcjach państw trzecich, bez 
ponoszenia odpowiedzialności za 
wynikające z tego naruszenia praw 
człowieka i szkody dla środowiska;

Or. en

Poprawka 38
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne wady globalnych łańcuchów 
dostaw i łatwość, z jaką niektóre 
przedsiębiorstwa mogą przenieść 
negatywny wpływ na swoją działalność 
gospodarczą do innych jurysdykcji;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne wady globalnych łańcuchów 
dostaw i łatwość, z jaką niektóre 
przedsiębiorstwa mogą przenieść 
negatywny wpływ na swoją działalność 
gospodarczą do innych jurysdykcji, a także 
problemy, jakich doświadczają obywatele i 
drobni przedsiębiorcy w wyniku 
negatywnych skutków przenoszenia 
produkcji do państw poza UE;

Or. es

Poprawka 39
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne wady globalnych łańcuchów 
dostaw i łatwość, z jaką niektóre 
przedsiębiorstwa mogą przenieść 
negatywny wpływ na swoją działalność 
gospodarczą do innych jurysdykcji;

C. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 ujawnił niektóre 
poważne wady globalnych łańcuchów 
dostaw i łatwość, z jaką niektóre 
przedsiębiorstwa mogą przenieść, zarówno 
w sposób bezpośredni, jak i pośredni, 
negatywny wpływ na swoją działalność 
gospodarczą do innych jurysdykcji;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
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Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że według 
statystyk MOP na całym świecie jest około 
25 mln ofiar pracy przymusowej, 152 mln 
ofiar pracy dzieci, 2,78 mln zgonów 
spowodowanych chorobami zawodowymi 
rocznie i 374 mln nieśmiertelnych 
wypadków przy pracy rocznie; mając na 
uwadze, że MOP opracowała kilka 
konwencji mających na celu ochronę 
pracowników, ale nadal nie są one 
egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
rynki pracy krajów rozwijających się;

skreśla się

Or. en

Poprawka 41
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że według 
statystyk MOP na całym świecie jest około 
25 mln ofiar pracy przymusowej, 152 mln 
ofiar pracy dzieci, 2,78 mln zgonów 
spowodowanych chorobami zawodowymi 
rocznie i 374 mln nieśmiertelnych 
wypadków przy pracy rocznie; mając na 
uwadze, że MOP opracowała kilka 
konwencji mających na celu ochronę 
pracowników, ale nadal nie są one 
egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
rynki pracy krajów rozwijających się;

D. mając na uwadze, że według 
statystyk MOP na całym świecie jest około 
25 mln ofiar pracy przymusowej, 152 mln 
ofiar pracy dzieci, w tym ok. 96 % poza 
Europą, 2,78 mln zgonów 
spowodowanych chorobami zawodowymi 
rocznie i 374 mln nieśmiertelnych 
wypadków przy pracy rocznie; mając na 
uwadze, że MOP pomimo braku 
kompetencji prawodawczych opracowała 
kilka konwencji mających na celu ochronę 
pracowników, ale nadal nie są one 
egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
rynki pracy krajów rozwijających się;

Or. es

Poprawka 42
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że według 
statystyk MOP na całym świecie jest około 
25 mln ofiar pracy przymusowej, 152 mln 
ofiar pracy dzieci, 2,78 mln zgonów 
spowodowanych chorobami zawodowymi 
rocznie i 374 mln nieśmiertelnych 
wypadków przy pracy rocznie; mając na 
uwadze, że MOP opracowała kilka 
konwencji mających na celu ochronę 
pracowników, ale nadal nie są one 
egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
rynki pracy krajów rozwijających się;

D. mając na uwadze, że według 
statystyk MOP na całym świecie jest około 
25 mln ofiar pracy przymusowej, 152 mln 
ofiar pracy dzieci, 2,78 mln zgonów 
spowodowanych chorobami zawodowymi 
rocznie i 374 mln nieśmiertelnych 
wypadków przy pracy rocznie; mając na 
uwadze, że MOP opracowała wiele 
konwencji międzynarodowych mających 
na celu ochronę pracowników i 
społeczności lokalnych, ale nadal nie są 
one egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o rynki pracy krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 43
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ta 
niepokojąca sytuacja wywołała debatę na 
temat sposobu, w jaki przedsiębiorstwa 
mogą lepiej reagować na negatywne 
skutki, które powodują lub do których się 
przyczyniają;

skreśla się

Or. es

Poprawka 44
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają;

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają, 
ze zwróceniem uwagi na zapotrzebowanie 
na zharmonizowane ogólnounijne 
podejście do tych kwestii;

Or. ro

Poprawka 45
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają;

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują, do których się przyczyniają lub 
z którymi pozostają w bezpośrednim 
związku;

Or. de

Poprawka 46
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, 
które powodują lub do których się 

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja zwróciła uwagę na konieczność 
pilnego zwiększenia odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają, 
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przyczyniają; lepszego reagowania na nie i zwiększenia 
rozliczalności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 47
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają;

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca 
sytuacja wywołała debatę na temat 
sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą 
lepiej reagować na negatywne skutki, które 
powodują lub do których się przyczyniają 
bądź z którymi są bezpośrednio 
powiązane;

Or. en

Poprawka 48
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że debata ta 
doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i 
standardów należytej staranności w 
ramach ONZ, OECD i MOP; mając na 
uwadze, że normy te są jednak 
dobrowolne i w związku z tym ich 
stosowanie jest ograniczone;

skreśla się

Or. es

Poprawka 49
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że debata ta 
doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i 
standardów należytej staranności w ramach 
ONZ, OECD i MOP; mając na uwadze, że 
normy te są jednak dobrowolne i w 
związku z tym ich stosowanie jest 
ograniczone;

F. mając na uwadze, że długotrwałe 
wysiłki zmierzające do uregulowania 
działalności korporacji transnarodowych 
w odniesieniu do praw człowieka i 
środowiska doprowadziły m.in. do 
przyjęcia ram i standardów należytej 
staranności w ramach ONZ, MOP, Rady 
Europy i OECD; mając na uwadze, że 
normy te są jednak dobrowolne dla 
przedsiębiorstw, skutkowały 
niejednorodnymi i niewystarczającymi 
wysiłkami ze strony przedsiębiorstw i w 
związku z tym nie doprowadziły do 
istotnych postępów w obszarze ochrony 
praw człowieka i środowiska oraz dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że debata ta 
doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i 
standardów należytej staranności w ramach 
ONZ, OECD i MOP; mając na uwadze, że 
normy te są jednak dobrowolne i w 
związku z tym ich stosowanie jest 
ograniczone;

F. mając na uwadze, że debata ta 
doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i 
standardów należytej staranności w ramach 
ONZ i OECD; mając na uwadze, że normy 
te są jednak dobrowolne i w związku z tym 
ich stosowanie jest ograniczone;

Or. en

Poprawka 51
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do 
poprawy systemów ochrony pracowników, 
a pod auspicjami OECD i MOP przyjęto 
ramy i normy staranności, które ze 
względu na swój dobrowolny charakter są 
bardziej skuteczne;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że według 
badania Komisji jedynie 37% 
respondentów z sektora biznesu zajmuje 
się obecnie kwestią należytej staranności w 
zakresie ochrony środowiska i praw 
człowieka, a jedynie 16% dba o należytą 
staranność w obrębie całego łańcucha 
dostaw;

G. mając na uwadze, że według 
badania Komisji jedynie 37% 
respondentów z sektora biznesu zajmuje 
się obecnie kwestią należytej staranności w 
zakresie ochrony środowiska i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 53
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka
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G. mając na uwadze, że według 
badania Komisji jedynie 37% 
respondentów z sektora biznesu zajmuje 
się obecnie kwestią należytej staranności w 
zakresie ochrony środowiska i praw 
człowieka, a jedynie 16% dba o należytą 
staranność w obrębie całego łańcucha 
dostaw;

G. mając na uwadze, że według 
badania Komisji jedynie 37% 
respondentów z sektora biznesu zajmuje 
się obecnie kwestią należytej staranności w 
zakresie ochrony środowiska i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 54
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że brak 
wspólnego ogólnounijnego podejścia w tej 
kwestii może prowadzić do mniejszej 
pewności prawa pod względem prerogatyw 
w obszarze przedsiębiorstw oraz do braku 
równowagi w zakresie uczciwej 
konkurencji, co z kolei byłoby 
niekorzystne dla przedsiębiorstw 
aktywnych w kwestiach społecznych i 
środowiskowych;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie, takie jak Francja i 
Niderlandy, przyjęły przepisy mające na 
celu zwiększenie odpowiedzialności 

skreśla się
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przedsiębiorstw i wprowadziły 
obowiązkowe ramy dotyczące należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 56
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie, takie jak Francja i 
Niderlandy, przyjęły przepisy mające na 
celu zwiększenie odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i wprowadziły 
obowiązkowe ramy dotyczące należytej 
staranności;

H. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie, takie jak Francja, 
Niderlandy i Austria, przyjęły przepisy 
mające na celu zwiększenie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
wprowadziły obowiązkowe ramy 
dotyczące należytej staranności;

Or. en

Poprawka 57
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że inne państwa 
członkowskie, w tym Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Dania i Luksemburg, 
rozważają obecnie przyjęcie takich 
przepisów; mając na uwadze, że brak 
harmonizacji na szczeblu europejskim 
przepisów w sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw zagraża równym 
warunkom działania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w UE;

Or. en
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Poprawka 58
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa dysponują zasadniczo 
ograniczoną wiedzą na temat 
wywieranego przez swoją działalność i 
łańcuchy dostaw wpływu na prawa 
dziecka oraz potencjalnych skutków, które 
mogą zmienić życie dzieci;

Or. en

Poprawka 59
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Unia przyjęła 
już przepisy dotyczące należytej 
staranności, takie jak rozporządzenie w 
sprawie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami i rozporządzenie w sprawie 
drewna;

I. mając na uwadze, że Unia przyjęła 
już przepisy dotyczące należytej 
staranności w ściśle określonych 
sektorach, takie jak rozporządzenie w 
sprawie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami i rozporządzenie w sprawie 
drewna;

Or. es

Poprawka 60
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka
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I. mając na uwadze, że Unia przyjęła 
już przepisy dotyczące należytej 
staranności, takie jak rozporządzenie w 
sprawie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami i rozporządzenie w sprawie 
drewna;

I. mając na uwadze, że Unia przyjęła 
już przepisy sektorowe w sprawie należytej 
staranności, takie jak rozporządzenie w 
sprawie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami i rozporządzenie w sprawie 
drewna;

Or. en

Poprawka 61
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że ta pełna 
harmonizacja na rynku wewnętrznym 
wspierałaby jego płynne funkcjonowanie 
oraz stwarzałaby odpowiednie warunki 
dla uczciwej konkurencji, a tym samym 
prowadziła do znacznie większej pewności 
prawa;

Or. ro

Poprawka 62
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że przyjęcie 
zharmonizowanych ogólnounijnych ram 
opartych na zasadzie proporcjonalności 
oraz unikaniu wszelkich dodatkowych 
obciążeń administracyjnych dla 
europejskich przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, skutkuje pewnością 
prawa, jasnością i konkretnymi 
wytycznymi dla europejskich 
przedsiębiorstw, zapewniając tym samym 
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unikanie wszelkich zagrożeń dla 
konkurencyjności;

Or. ro

Poprawka 63
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności nie zapewniły 
istotnych postępów w ochronie praw 
człowieka i środowiska przed szkodami i 
że Unia powinna w trybie pilnym przyjąć 
minimalne prawnie wiążące wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z potencjalnymi i 
rzeczywistymi negatywnymi skutkami dla 
praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że ma to zasadnicze znaczenie dla 
ochrony praw podstawowych 
zainteresowanych stron, w tym dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, a także dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

Or. en

Poprawka 64
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania i eliminowania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska we 
wszystkich częściach łańcucha wartości, 
które przedsiębiorstwa te mogą w 
dostateczny sposób kontrolować; 
podkreśla, że poprawiłoby to reputację 
przedsiębiorstw z UE i Unii jako podmiotu 
wyznaczającego standardy;

Or. fr

Poprawka 65
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 

1. uważa, że Unia powinna przyjąć 
standardowe wymogi dla przedsiębiorstw 
w celu dobrowolnego identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z potencjalnymi 
zagrożeniami dla praw podstawowych; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
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harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

UE;

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają ograniczenia i 
że Unia powinna przyjąć jasne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
łagodzenia i monitorowania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska na pierwszym 
poziomie łańcucha dostaw poza UE; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy; podkreśla, że wszelkie ramy 
powinny opierać się na zobowiązaniu do 
starannego działania, a nie na 
zobowiązaniu rezultatu;

Or. en

Poprawka 67
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć jasne minimalne wymogi 
dla przedsiębiorstw w celu 
identyfikowania, zapobiegania, 
zaprzestania, łagodzenia, monitorowania, 
ujawniania, rozliczania, uwzględniania i 
podejmowania działań naprawczych w 
związku z zagrożeniami naruszania praw 
człowieka, zagrożeniami dla środowiska i 
dobrego zarządzania w całym łańcuchu 
wartości; uważa, że byłoby to korzystne 
zarówno dla zainteresowanych stron, jak i 
dla przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

Or. en

Poprawka 68
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć obowiązkowe minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w celu 
identyfikowania, zapobiegania, 
zaprzestania, łagodzenia, monitorowania, 
ujawniania, rozliczania, uwzględniania i 
podejmowania działań naprawczych w 
związku z zagrożeniami dla praw 
człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
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przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

Or. de

Poprawka 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają poważne 
ograniczenia i że Unia powinna w trybie 
pilnym przyjąć minimalne wymogi dla 
przedsiębiorstw w celu identyfikowania, 
zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania, rozliczania, 
uwzględniania i podejmowania działań 
naprawczych w związku z zagrożeniami 
dla praw człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania w całym łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

1. uważa, że dobrowolne standardy 
należytej staranności mają ograniczenia i 
że Unia powinna przyjąć jasne minimalne 
wymogi dla przedsiębiorstw w celu 
identyfikowania, zapobiegania, 
zaprzestania, łagodzenia, monitorowania, 
ujawniania, rozliczania, uwzględniania i 
podejmowania działań naprawczych w 
związku z zagrożeniami naruszania praw 
człowieka, zagrożeniami dla środowiska i 
dobrego zarządzania w łańcuchu wartości; 
uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla 
zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawa i równych 
warunków działania; podkreśla, że 
poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z 
UE i Unii jako podmiotu wyznaczającego 
standardy;

Or. en

Poprawka 70
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że ten proces powinien 
zawsze przebiegać z poszanowaniem 
prawa do wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, domniemania 
niewinności, praw dziecka, zakazu pracy 
dzieci oraz w obronie tych wartości, bez 
szkody dla swobodnej konkurencji 
europejskich przedsiębiorstw;

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

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

Or. en

Poprawka 72
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze; podkreśla w związku z tym 
konieczność ścisłej kontroli linii 
produkcyjnych w celu przeciwdziałania 
wszelkim szkodom na wcześniejszych 
etapach produkcji;

Or. fr

Poprawka 73
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki dla praw człowieka lub 
środowiska lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;
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Or. en

Poprawka 74
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze i ponieść odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 75
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do dołożenia wszelkich 
starań w celu identyfikowania ryzyka lub 
negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 



AM\1215352PL.docx 37/106 PE658.901v01-00

PL

wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno naprawić tę 
sytuację;

Or. en

Poprawka 76
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, musi zapewnić środki 
zaradcze;

Or. de

Poprawka 77
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 

2. przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym o dobrowolnym 
charakterze i że powinna ona przede 
wszystkim zachować ten charakter dla 
przedsiębiorstw; podkreśla, że jeżeli 
przedsiębiorstwo z przyczyn bezpośrednio 
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środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

przez nie kontrolowanych powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki 
zaradcze;

Or. es

Poprawka 78
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

3. podkreśla, że negatywne skutki dla 
praw człowieka i środowiska mogą być 
wynikiem działalności własnej 
przedsiębiorstwa lub działań w ramach 
jego relacji biznesowych wzdłuż całego 
łańcucha wartości, z którego ostatecznie 
korzysta przedsiębiorstwo; podkreśla w 
związku z tym, że należyta staranność 
powinna obejmować cały łańcuch wartości 
oraz że w przypadku wystąpienia 
negatywnych skutków dla praw człowieka 
lub środowiska przedsiębiorstwo powinno 
ponosić odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody, chyba że może udowodnić 
działanie z zachowaniem należytej 
staranności i podjęcie wszystkich 
uzasadnionych środków w celu 
zapobiegania szkodom;

Or. en

Poprawka 79
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych;

Or. es

Poprawka 80
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować wszystkie 
części łańcucha wartości, które 
przedsiębiorstwo może w dostateczny 
sposób kontrolować;

Or. fr

Poprawka 81
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm 
środowiskowych mogą być wynikiem 
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działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować dostawców 
bezpośrednich na pierwszym poziomie 
łańcucha dostaw poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować dostawców 
bezpośrednich na pierwszym poziomie 
łańcucha dostaw poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 83
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 

3. podkreśla, że szkody dla 
środowiska, naruszenia i łamanie praw 
człowieka oraz norm społecznych, 
środowiskowych i dotyczących dobrego 
zarządzania mogą być wynikiem 
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podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

Or. en

Poprawka 84
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować cały 
łańcuch wartości;

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem 
działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; 
podkreśla w związku z tym, że należyta 
staranność powinna obejmować dostawców 
bezpośrednich w ich łańcuchu wartości;

Or. en

Poprawka 85
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
sprawują kontrolę nad działalnością 
dostawców, z którymi posiadają 
bezpośrednie, umowne stosunki; uważa, 
że w szczególnych sektorach lub 
okolicznościach przedsiębiorstwa mogą 
nawet sprawować pewną kontrolę nad 
dostawcami, z którymi posiadają stosunki 
pośrednie; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny stwierdzającej, czy 
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w konkretnych sektorach lub 
okolicznościach przedsiębiorstwa mogą 
faktycznie sprawować kontrolę nad 
działalnością tych dostawców pośrednich 
w łańcuchu dostaw, co mogłoby 
uzasadniać odpowiedzialność za 
dostawców 2. i 3. poziomu;

Or. en

Poprawka 86
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na udowodnione 
korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z 
wdrożenia skutecznych praktyk w zakresie 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, obejmujące 
lepsze zarządzanie ryzykiem, niższe koszty 
kapitału, ogólne lepsze wyniki finansowe i 
zwiększoną konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 87
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych dobrowolnych unijnych ram 
należytej staranności powinien być jasny i 
przejrzysty i obejmować zarówno 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii, jak i wszystkie 
przedsiębiorstwa sprzedające usługi lub 
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usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

towary w Europie, mimo że posiadają 
siedziby w państwach trzecich; podkreśla, 
że zasadnicze znacznie ma, by dobrowolna 
należyta staranność obejmowała swoim 
zakresem przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność przede wszystkim online, a 
także przedsiębiorstwa oferujące produkty 
finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od ich wielkości lub sektora 
działalności oraz niezależnie od tego, czy 
są przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty publiczne 
państw europejskich lub państw trzecich, 
łącznie z krajowymi i wspólnotowymi 
organami administracji publicznej;

Or. es

Poprawka 88
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne; uważa, że ramy powinny 
obejmować także przedsiębiorstwa, które 
mają siedzibę poza UE, gdy prowadzą one 
działalność na rynku wewnętrznym 
polegającą na sprzedaży towarów lub 
świadczeniu usług;

Or. en
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Poprawka 89
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i 
świadczące usługi finansowe, niezależnie 
od ich wielkości lub sektora działalności 
oraz niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. przyszłe obowiązkowe unijne ramy 
należytej staranności powinny obejmować 
wszystkie duże przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii;

Or. en

Poprawka 90
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
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kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne; przypomina, że ramy powinny 
obejmować także przedsiębiorstwa, które 
mają siedzibę poza UE, ale prowadzą 
działalność na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 91
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i 
świadczące usługi finansowe, niezależnie 
od ich wielkości lub sektora działalności 
oraz niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że przyszłe obowiązkowe 
unijne ramy należytej staranności powinny 
obejmować przedsiębiorstwa podlegające 
prawu państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii zatrudniające 
ponad 5 000 pracowników;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
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należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i 
świadczące usługi finansowe, niezależnie 
od ich wielkości lub sektora działalności 
oraz niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

należytej staranności powinien obejmować 
przedsiębiorstwa podlegające prawu 
państwa członkowskiego lub mające 
siedzibę na terytorium Unii zatrudniające 
ponad 5 000 pracowników;

Or. en

Poprawka 93
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych wspólnych unijnych ram 
należytej staranności powinien skupiać się 
na ograniczaniu ryzyka na pierwszym 
poziomie łańcuchów dostaw poza UE i 
obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 5 000 pracowników, 
z wyjątkiem przedsiębiorstw oferujących 
produkty finansowe i świadczących usługi 
finansowe;

Or. ro

Poprawka 94
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego, mające siedzibę na 
terytorium Unii lub oferujące towary i 
usługi na europejskim rynku 
wewnętrznym, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

Or. de

Poprawka 95
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, lub pragnące wejść na 
rynek wewnętrzny, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

Or. fr
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Poprawka 96
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od ich 
wielkości lub sektora działalności oraz 
niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

4. uważa, że zakres wszelkich 
przyszłych obowiązkowych unijnych ram 
należytej staranności powinien być szeroki 
i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 350 pracowników i 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, w tym przedsiębiorstwa 
oferujące produkty finansowe i świadczące 
usługi finansowe, niezależnie od sektora 
działalności oraz niezależnie od tego, czy 
są przedsiębiorstwami publicznymi czy też 
kontrolowanymi przez podmioty 
publiczne;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 

skreśla się
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produktów i usług;

Or. en

Poprawka 98
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

5. podkreśla, że procesy należytej 
staranności skutkowałyby zbędnym 
obciążeniem dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, w związku z czym 
należy wyłączyć je z zakresu przyszłych 
przepisów w sprawie należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 99
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, wagę i 
prawdopodobieństwo zagrożeń dla praw 
człowieka, dobrego zarządzania i 
środowiska powiązanych z jego 
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działalnością, kontekst jego działalności, 
model biznesowy, pozycję w łańcuchach 
wartości oraz charakter produktów i usług;

Or. en

Poprawka 100
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

5. uważa, że podejście proporcjonalne 
mogłoby uwzględniać m.in. sektor 
działalności, wielkość przedsiębiorstwa, 
kontekst jego działalności, model 
biznesowy, pozycję w łańcuchach wartości 
oraz charakter produktów i usług;

Or. en

Poprawka 101
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 

5. uważa, że procesy należytej 
staranności w żadnym wypadku nie 
powinny mieć zastosowania do małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
mikroprzedsiębiorstw i osób 
samozatrudnionych; zauważa, że w 
obecnej sytuacji większość tych 
przedsiębiorstw znajduje się w krytycznej 
sytuacji i możliwe jest, że na ożywienie 



AM\1215352PL.docx 51/106 PE658.901v01-00

PL

łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

gospodarcze trzeba będzie długo czekać; 
wyraża zaniepokojenie tym, że kosztowny 
proces należytej staranności może 
doprowadzić te przedsiębiorstwa do 
przedwczesnej likwidacji;

Or. es

Poprawka 102
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa mogą potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

5. uważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą potrzebować mniej 
rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności oraz że 
podejście proporcjonalne mogłoby 
uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego 
działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter 
produktów i usług;

Or. fr

Poprawka 103
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że zasadniczą kwestią jest, 
by procesy należytej staranności nie były 
wdrażane do czasu zaistnienia stabilnego, 
stałego i rzeczywistego ożywienia 
gospodarczego oraz co najmniej do 
momentu uzyskania wskaźników 
gospodarczych zbliżonych do tych sprzed 
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pandemii wywołanej przez wirus z 
Wuhan, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, produktu krajowego brutto i 
konsumpcji krajowej w każdym z państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE; zwraca się 
do Komisji o skonsolidowanie istniejących 
unijnych i międzynarodowych 
instrumentów prawnych oraz 
dobrowolnych ram dotyczących należytej 
staranności w celu opracowania jednego 
zestawu wytycznych w sprawie należytej 
staranności, w tym jasnych wskaźników 
do pomiaru postępów w obszarach praw 
człowieka, środowiska i dobrego 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 105
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
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należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE, w 
szczególności porozumienia 
klimatycznego z Paryża i jego celów 
dotyczących ograniczenia globalnego 
wzrostu średnich temperatur do nie więcej 
niż 2 °C powyżej poziomu z epoki 
przedprzemysłowej oraz podejmowania 
wysiłków w celu ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu z 
epoki przedprzemysłowej;

Or. en

Poprawka 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE; uważa, że 
poszanowanie podstawowych wartości 
Unii powinno zostać z mocy prawa 
włączone do zasad regulujących handel;

Or. fr

Poprawka 107
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz 
zobowiązania do redukcji emisji o co 
najmniej 55 % do 2030 r. i do polityki 
międzynarodowej UE;

Or. en

Poprawka 108
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności nie powinny 
podlegać programom partii ani w 
szczególności programom ideologicznym, 
ponieważ zależy od nich wiarygodność UE 
jako ustawodawcy oraz przyszłość tysięcy 
przedsiębiorstw i MŚP;

Or. es

Poprawka 109
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska;
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Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

Or. fr

Poprawka 110
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
porozumienia paryskiego oraz do polityki 
międzynarodowej UE;

Or. en

Poprawka 111
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie 
należytej staranności powinny być 
dostosowane do celów zrównoważonego 
rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie 
praw człowieka, sprawiedliwości 
społecznej i środowiska, w tym 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do 
polityki międzynarodowej UE;

Or. en
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Poprawka 112
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że zobowiązania 
wynikające z porozumienia paryskiego 
oznaczają, że wszystkie sektory gospodarki 
UE muszą osiągnąć neutralność pod 
względem emisji gazów cieplarnianych 
najpóźniej do 2050 r. oraz że 
przedsiębiorstwa muszą w związku z tym 
dostosować swoje działania w celu 
osiągnięcia indywidualnej neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 113
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka 
należy uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ na prawa człowieka, 
środowisko i dobre zarządzanie, choć 
powagę i prawdopodobieństwo ryzyka 
należy brać pod uwagę, aby nadać 
odpowiedni priorytet procesowi należytej 
staranności; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa można pociągać do 
odpowiedzialności za szkody wynikające z 
niekorzystnego wpływu na prawa 
człowieka, środowisko i dobre 
zarządzanie, niezależnie od wagi 
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zaistniałego ryzyka, chyba że 
przedsiębiorstwo może udowodnić 
działanie z zachowaniem należytej 
staranności i podjęcie wszystkich 
uzasadnionych środków w celu 
zapobiegania takim szkodom;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka 
należy uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
rzeczywiste lub potencjalne niekorzystne 
wpływy, choć powagę ryzyka należy 
uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów; wymaga, by przed 
zaproponowaniem dowolnej inicjatywy 
przeprowadzona została solidna ocena 
skutków skupiająca się na obciążeniu 
administracyjnym dla przedsiębiorstw, 
wartości dodanej dla unijnych 
przedsiębiorstw, zatrudnieniu przez unijne 
przedsiębiorstwa i zaangażowaniu 
unijnych przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 115
Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter 
ryzyka; uważa, że strategie te powinny 
obejmować każdy rzeczywisty lub 
potencjalny niekorzystny wpływ, choć 
powagę ryzyka należy uwzględniać w 
kontekście polityki ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że obowiązki w zakresie 
należytej staranności powinny być 
formułowane z ostrożnością, aby nie 
polegały na mechanicznym „odznaczaniu 
kratek”; uważa, że aby ograniczyć 
obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw, ważne jest jak największe 
dostosowanie się do istniejących narzędzi i 
ram; zwraca uwagę na potrzebę 
przeprowadzenia oceny skutków, która 
równoważy ekonomiczną wartość dodaną 
i obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw oraz analizuje wpływ na 
europejskie i globalne równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 116
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka 
należy uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka 
i być zgodne z zasadą proporcjonalności; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka 
należy uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów;

Or. ro
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Poprawka 117
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka; 
uważa, że strategie te powinny obejmować 
każdy rzeczywisty lub potencjalny 
niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka 
należy uwzględniać w kontekście polityki 
ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter ryzyka, 
a także stanowić ciągły i dynamiczny 
proces regularnie poddawany 
przeglądowi; uważa, że strategie te 
powinny obejmować każdy rzeczywisty 
lub potencjalny niekorzystny wpływ, choć 
należy nadać priorytet powadze i 
prawdopodobieństwu ryzyka;

Or. en

Poprawka 118
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należyta staranność 
nie powinna polegać na mechanicznym 
„odznaczaniu kratek” oraz że strategie w 
zakresie należytej staranności powinny 
uwzględniać dynamiczny charakter 
ryzyka; uważa, że strategie te powinny 
obejmować każdy rzeczywisty lub 
potencjalny niekorzystny wpływ, choć 
powagę ryzyka należy uwzględniać w 
kontekście polityki ustalania priorytetów;

7. podkreśla, że należyta staranność 
powinna polegać na łatwym, tanim i 
prostym dla przedsiębiorstw „odznaczaniu 
kratek”, chociaż powinna uwzględniać 
zmieniającą się sytuację gospodarczą; 
uważa to za pozytywne, że strategie te 
obejmują każdy możliwy rzeczywisty lub 
potencjalny niekorzystny wpływ, choć 
powagę ryzyka należy zawsze uwzględniać 
w kontekście polityki ustalania priorytetów 
i proporcjonalności;

Or. es
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Poprawka 119
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że aby ograniczyć 
obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw, ważne jest jak największe 
dostosowanie się do istniejących narzędzi i 
ram; zwraca uwagę na potrzebę 
przeprowadzenia oceny skutków, która 
równoważy ekonomiczną wartość dodaną 
i obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw oraz analizuje wpływ na 
europejskie i globalne równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 120
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich potencjalnie 
zaangażowanych zainteresowanych stron, 
w tym pracowników i społeczności 
lokalnych, i przeprowadzenia z nimi 
konsultacji; podkreśla, że unijne ramy 
należytej staranności powinny zapewniać 
pełne zaangażowanie związków 
zawodowych i przedstawicieli 
pracowników na szczeblu krajowym, 
europejskim i globalnym w całym procesie 
należytej staranności;

Or. en
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Poprawka 121
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga współpracy państw 
członkowskich oraz skutecznego i 
znaczącego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

Or. fr

Poprawka 122
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania odpowiednich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

Or. en

Poprawka 123
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania zainteresowanych stron i 
przeprowadzenia z nimi konsultacji;
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z nimi konsultacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron i przeprowadzenia 
z nimi konsultacji;

8. podkreśla, że należyta staranność 
wymaga skutecznego i znaczącego 
zaangażowania zainteresowanych stron i 
przeprowadzenia z nimi konsultacji;

Or. en

Poprawka 125
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że koordynacja na poziomie 
sektorowym mogłaby zwiększyć spójność i 
skuteczność działań w zakresie należytej 
staranności;

9. uważa, że koordynacja na poziomie 
sektorowym mogłaby zwiększyć spójność i 
skuteczność działań w zakresie należytej 
staranności, umożliwić wymianę 
najlepszych praktyk i zapewnić wkład w 
równe warunki działania;

Or. en

Poprawka 126
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że nie należy 
zapominać o konsultowaniu się z 
przedstawicielami przedsiębiorstw i że 
mogą oni wnieść obiektywne i 
proporcjonalne obserwacje na temat 
bilansu ryzyka i korzyści procesów 
należytej staranności;

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, z uwzględnieniem wagi 
i powtarzającego się charakteru naruszeń; 
uważa, że Komisja powinna ustanowić 
europejską sieć ds. należytej staranności 
w celu zapewnienia, wraz z właściwymi 
organami krajowymi, koordynacji i 
ujednolicenia praktyk regulacyjnych i 
nadzorczych oraz monitorowania 
wyników właściwych organów krajowych;

Or. en

Poprawka 128
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach; 
podkreśla, że należności celne mogłyby 
być stosowane w sposób przymusowy 
wobec przedsiębiorstw zagranicznych w 
celu zapewnienia pełnego wdrożenia tych 
ram prawnych;

Or. fr

Poprawka 129
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
wymogów należytej staranności państwa 
członkowskie powinny ustanowić lub 
wyznaczyć niezależne organy krajowe do 
monitorowania procesów należytej 
staranności przedsiębiorstw, prowadzenia 
dochodzeń i egzekwowania sankcji za 
domniemane naruszenia obowiązków w 
zakresie należytej staranności;

Or. en

Poprawka 130
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć 
przedstawicieli krajowych do wymiany 
najlepszych praktyk, strategii i porad oraz 
udostępnić narzędzia, za pomocą których 
te przedsiębiorstwa, które będą tego 
chciały, będą mogły osiągać swoje cele; 

Or. es

Poprawka 131
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
cywilnoprawnych i karnych w poważnych 
przypadkach;

Or. de

Poprawka 132
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do zapewniania zgodności z 
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nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

niniejszą dyrektywą;

Or. en

Poprawka 133
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania sankcji, w tym również sankcji 
karnych w poważnych przypadkach;

10. uważa, że w celu egzekwowania 
należytej staranności państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organy 
krajowe do wymiany najlepszych praktyk, 
a także do prowadzenia nadzoru i 
nakładania konsekwencji prawnych w 
odpowiednich przypadkach;

Or. en

Poprawka 134
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że te administracje 
powinny przekazywać także wytyczne 
przedsiębiorstwom, w tym MŚP, w 
odniesieniu do procesu należytej 
staranności, rozpowszechniać najlepsze 
praktyki, centralizować wszystkie 
sprawozdania i informacje na temat 
należytej staranności, publikować 
wszystkie sprawozdania w sprawie 
należytej staranności oraz wszystkie 
informacje konieczne do korzystania ze 
środków zaradczych przez potencjalne 
ofiary;
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Or. en

Poprawka 135
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że Komisja powinna 
ustanowić europejską sieć ds. należytej 
staranności w celu zapewnienia, wraz z 
właściwymi organami krajowymi, 
koordynacji i ujednolicenia praktyk 
regulacyjnych i nadzorczych, wymiany 
informacji oraz monitorowania działań 
właściwych organów krajowych;

Or. en

Poprawka 136
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że niezależnym 
organom krajowym należy zapewnić 
wystarczające zasoby i uprawnienia do 
realizowania swoich misji;

Or. en

Poprawka 137
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10c. uważa, że w celu pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
negatywne skutki dla praw człowieka i 
środowiska oraz zapewnienia ofiarom 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
odpowiednie organy sądowe do spraw 
cywilnych i karnych;

Or. en

Poprawka 138
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka;

11. przypomina, że podstawowym 
obowiązkiem państw jest ochrona praw 
człowieka i środowiska; uważa, że 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
poziomie przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
skuteczne środki odwoławcze na 
wczesnym etapie, pod warunkiem że są 
one zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, sprawiedliwe, przejrzyste i 
zgodne z prawami człowieka; uważa, że 
takie prywatne mechanizmy muszą być 
certyfikowane przez organy publiczne i 
odpowiednio połączone z mechanizmami 
sądowymi w celu zagwarantowania 
najwyższego poziomu ochrony praw 
podstawowych, w tym prawa do rzetelnego 
procesu sądowego; podkreśla, że takie 
mechanizmy nigdy nie powinny podważać 
prawa ofiar do złożenia skargi we 
właściwych organach i dochodzenia 
sprawiedliwości przed sądem publicznym;

Or. en

Poprawka 139
Lara Wolters
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka;

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste, zgodne z 
prawami człowieka i zapewniają ochronę 
przed działaniami odwetowymi; podkreśla, 
że państwowe pozasądowe mechanizmy 
dotyczące rozpatrywania skarg takie jak 
krajowe punkty kontaktowe ds. 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej mogą także 
odgrywać rolę w zapewnianiu dostępu do 
środków zaradczych;

Or. en

Poprawka 140
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
skuteczne środki odwoławcze na 
wczesnym etapie, pod warunkiem że są 
one zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, sprawiedliwe, przejrzyste i 
zgodne z prawami człowieka;

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
operacyjnym mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka, stanowią źródło 
ciągłego uczenia się oraz opierają się na 
zaangażowaniu i dialogach;

Or. en
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Poprawka 141
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
skuteczne środki odwoławcze na 
wczesnym etapie, pod warunkiem że są 
one zgodne z prawem, dostępne, 
przewidywalne, sprawiedliwe, przejrzyste i 
zgodne z prawami człowieka;

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
sektorowym mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka;

Or. en

Poprawka 142
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one zgodne z 
prawem, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka;

11. uważa, że mechanizmy 
rozpatrywania skarg na poziomie 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić skuteczne 
środki odwoławcze na wczesnym etapie, 
pod warunkiem że są one dostępne, 
przejrzyste i zgodne z prawami człowieka;

Or. fr

Poprawka 143
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad 
nimi kontrolę, dopuściły się naruszeń 
praw człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad 
nimi kontrolę, dopuściły się naruszeń 
praw człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 145
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym otrzymanie 
odszkodowań, przedsiębiorstwa mogą 
ponosić odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody pod warunkiem, że można 
wykazać, że przedsiębiorstwo mogło 
przewidzieć szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod jego 
kontrolą oraz szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku, oraz że można 
wykazać, że jedynie dane przedsiębiorstwo 
mogło zapobiec szkodom w skuteczny 
sposób, nie zapominając jednak o 
poszanowaniu zasady domniemania 
niewinności bez odwrócenia ciężaru 
dowodu;

Or. es

Poprawka 146
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 

12. ponadto uważa, że przedsiębiorstwa 
powinny odpowiadać cywilnoprawnie za 
szkody, których wystąpienia można było 
uniknąć, dochowując należytej 
staranności, przy czym objęte powinny być 
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kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad 
nimi kontrolę, dopuściły się naruszeń 
praw człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

szkody wyrządzone w obszarze własnego 
przedsiębiorstwa oraz w sferze relacji 
biznesowych;

Or. de

Poprawka 147
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą, które mogą mieć charakter 
gospodarczy, oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

Or. en

Poprawka 148
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą, jeżeli zostały poinformowane, że 
te ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku, ale na takie 
informacje nie zareagowały;

Or. fr

Poprawka 149
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad 
nimi kontrolę, dopuściły się naruszeń 
praw człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wynikające z 
wpływu na prawa człowieka, środowisko i 
dobre zarządzanie wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą lub które mogą one kontrolować 
bądź z którymi związane są relacjami 
biznesowymi oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się przez 
swoje działania lub zaniedbania;

Or. en

Poprawka 150
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane 
przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te 
ostatnie, w ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka uznanych na szczeblu 
międzynarodowym lub spowodowały 
szkody w środowisku;

12. ponadto uważa, że aby umożliwić 
poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny 
wspólnie odpowiadać za szkody 
wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą oraz za 
szkody, do których wystąpienia 
kontrolowane przedsiębiorstwa 
przyczyniły się, jeżeli te ostatnie, w 
ramach relacji biznesowych z 
przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi 
kontrolę, dopuściły się naruszeń praw 
człowieka lub spowodowały szkody w 
środowisku;

Or. en

Poprawka 151
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że aby umożliwić i ułatwić 
skuteczne korzystanie ze środków 
odwoławczych oraz dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środków zaradczych w 
przypadku szkód wynikających z wpływu 
na środowisko, samemu środowisku 
należy nadać status prawny, który 
umożliwiałby przedstawicielom 
wszczynanie działań prawnych w jego 
imieniu; uważa, że takie działania prawne 
mogłyby być podejmowane przez 
kwalifikujące się podmioty, które a) 
posiadają uzasadniony interes w 
zapewnianiu przestrzegania odpowiednich 
przepisów prawa ochrony środowiska oraz 
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b) są wyznaczone przez państwa 
członkowskie lub przez Komisję do tego 
celu z wyprzedzeniem lub na zasadzie 
doraźnej na potrzeby danego powództwa 
przedstawicielskiego;

Or. en

Poprawka 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa ponadto, że 
przedsiębiorstwa powinny być pociągane 
do odpowiedzialności za szkody 
wynikające z niekorzystnego wpływu na 
prawa człowieka, środowisko i dobre 
zarządzanie, wyrządzonego przez 
podmioty w ich łańcuchu wartości lub do 
którego podmioty te przyczyniły się, chyba 
że przedsiębiorstwo może udowodnić 
działanie z zachowaniem należytej 
staranności i podjęcie wszystkich 
uzasadnionych środków w celu 
zapobiegania takim szkodom;

Or. en

Poprawka 153
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że identyfikowanie takich 
przedsiębiorstw może rodzić trudności; 
wzywa Komisję do oceny i 
zaproponowania narzędzi, aby pomagać 
przedsiębiorstwom w identyfikowaniu 
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swoich łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że technologie cyfrowe 
mogłyby pomagać przedsiębiorstwom w 
procesach należytej staranności w ich 
łańcuchu wartości oraz w redukcji 
kosztów; uważa, że cel Unii Europejskiej 
w zakresie innowacji powinien być 
powiązany z promowaniem praw 
człowieka i zrównoważonym zarządzaniem 
zgodnie z nowymi wymogami w zakresie 
należytej staranności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że dbanie o należytą 
staranność nie powinno zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody lub szkody, do których 
powstania przyczyniły się; ponadto uważa 
jednak, że istnienie w przedsiębiorstwie 
solidnych procedur gwarantujących 
należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom uniknąć szkody;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 156
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że dbanie o należytą 
staranność nie powinno zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody lub szkody, do których 
powstania przyczyniły się; ponadto uważa 
jednak, że istnienie w przedsiębiorstwie 
solidnych procedur gwarantujących 
należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom uniknąć szkody;

13. uważa, że podejmowanie pewnych 
działań w zakresie należytej staranności, 
nawet skomplikowanych, nie powinno 
automatycznie zwalniać przedsiębiorstw z 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody 
lub szkody, do których powstania 
przyczyniły się; ponadto uważa jednak, że 
istnienie w przedsiębiorstwie solidnych i 
odpowiednich procedur gwarantujących 
należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom zapobiegać 
wystąpieniu szkody;

Or. en

Poprawka 157
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że dbanie o należytą 
staranność nie powinno zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody lub szkody, do których 
powstania przyczyniły się; ponadto uważa 
jednak, że istnienie w przedsiębiorstwie 
solidnych procedur gwarantujących 
należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom uniknąć szkody;

13. uważa, że dbanie o należytą 
staranność nie powinno zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody lub szkody, do których 
powstania przyczyniły się, pod warunkiem 
że dane szkody można było przewidzieć i 
ich uniknąć przez inne od zrealizowanego, 
racjonalne pod względem finansowym 
działanie; ponadto uważa, że istnienie w 
przedsiębiorstwie solidnych i skutecznych 
procedur gwarantujących należytą 
staranność może pomóc przedsiębiorstwom 
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uniknąć szkody;

Or. es

Poprawka 158
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że dbanie o należytą 
staranność nie powinno zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody lub szkody, do których 
powstania przyczyniły się; ponadto uważa 
jednak, że istnienie w przedsiębiorstwie 
solidnych procedur gwarantujących 
należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom uniknąć szkody;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. en

Poprawka 159
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że unijne ramy nie mogą 
wpływać na inne ramy dotyczące 
odpowiedzialności w łańcuchach 
podwykonawstwa i dostaw ustanowione 
na szczeblu krajowym, europejskim i 
międzynarodowym, w tym dotyczące 
odpowiedzialności solidarnej w 
łańcuchach podwykonawstwa;

Or. en



PE658.901v01-00 80/106 AM\1215352PL.docx

PL

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu 
do sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 161
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 

skreśla się
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jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu 
do sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 162
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu 
do sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

14. uważa, że sądy państw 
członkowskich mogą w drodze wyjątku 
rozpatrywać roszczenia dotyczące 
odpowiedzialności wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom europejskim w 
odniesieniu do zdarzeń, które zaszły za 
granicą, pod dwoma warunkami, tj. jeśli 
poszkodowany wykaże w sposób 
niebudzący wątpliwości, że odmówiono 
mu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
oraz jeśli istnieje wystarczający związek z 
danym państwem europejskim;

Or. es

Poprawka 163
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać oraz z Wytycznymi ONZ 
dotyczącymi biznesu i praw człowieka, 
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sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu do 
sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

które odnoszą się do praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka lub szkód w środowisku; 
ponadto uważa, że konieczne jest 
wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu do 
sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

Or. de

Poprawka 164
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu do 
sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości stanowiące naruszenia praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu do 
sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 165
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów UE należy rozszerzyć na związane z 
działalnością gospodarczą roszczenia 
cywilne wytaczane przeciwko 
przedsiębiorstwom UE ze względu na 
szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; ponadto uważa, że konieczne 
jest wprowadzenie do prawa UE forum 
necessitatis w celu zapewnienia dostępu do 
sądu ofiarom, którym grozi odmowa 
sprawiedliwości;

14. uważa, że zgodnie z zasadami 
ramowymi ONZ: chronić, szanować i 
naprawiać, dotyczącymi praw ofiar do 
środków odwoławczych, jurysdykcję 
sądów państw członkowskich UE należy 
rozszerzyć na związane z działalnością 
gospodarczą roszczenia cywilne wytaczane 
przeciwko przedsiębiorstwom UE ze 
względu na szkody wyrządzone w ich 
łańcuchu wartości z powodu naruszeń praw 
człowieka; wzywa ponadto do rozważenia 
możliwości wprowadzenia do prawa UE 
forum necessitatis w celu zapewnienia 
dostępu do sądu ofiarom, którym grozi 
odmowa sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 166
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 167
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 168
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom szkód w 
zakresie praw człowieka, środowiska i 
dobrego zarządzania powodowanych przez 
przedsiębiorstwa naruszające 
prawodawstwo UE lub dotkniętym nimi 
zainteresowanym stronom należy 
umożliwić wybór prawa obowiązującego w 
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przedsiębiorstwa; systemie prawnym o wysokich standardach 
w zakresie praw człowieka, którym może 
być miejsce wystąpienia szkody (lex loci 
damni), miejsce, w którym doszło do 
zdarzenia powodującego szkodę (lex loci 
delicti commissi), lub miejsce siedziby 
pozwanego przedsiębiorstwa bądź, w 
przypadku braku siedziby w państwie 
członkowskim, miejsce prowadzenia 
działalności;

Or. en

Poprawka 169
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, może 
nie chronić w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że dostosowanie 
międzynarodowego prawa prywatnego 
może zapewnić pomoc, ale należy je 
zawsze poddać dogłębnej analizie prawnej 
i ocenie skutków; uważa, że takie 
dostosowanie mogłoby umożliwić 
kompetentnemu forum stosowanie prawa 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się siedziba statutowa pozwanego 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 170
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą, w szczególności 
w przypadku krajów leżących poza 
granicami Unii;

Or. es

Poprawka 171
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić 
wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w 
zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego 
przedsiębiorstwa;

15. podkreśla, że prawo kraju, w 
którym szkoda została wyrządzona, często 
nie chroni w wystarczającym stopniu 
poszkodowanych w związku z 
działalnością gospodarczą; uważa w 
związku z tym, że ofiarom naruszeń praw 
człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w UE należy umożliwić wybór prawa 
obowiązującego w systemie prawnym o 
wysokich standardach w zakresie praw 
człowieka, którym może być miejsce 
siedziby pozwanego przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 172
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że zagwarantowanie 
równości stron w postępowaniu sądowym 
między ofiarami a przedsiębiorstwami, z 
których większość stanowią 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, wymaga 
odpowiedniego przydzielenia ciężaru 
dowodu; podkreśla w szczególności, że od 
przedsiębiorstw należy wymagać 
udowodnienia, że nie naruszyły swoich 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności; podkreśla ponadto, że aby 
uwolnić się od odpowiedzialności za 
naprawę szkody, przedsiębiorstwa 
powinny udowodnić, że nie występuje 
związek przyczynowy między wystąpieniem 
szkody a brakiem należytej staranności;

Or. en

Poprawka 173
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla konieczność 
przeprowadzenia uwzględniających aspekt 
płci analiz należytej staranności oraz 
zwrócenia szczególnej uwagi na to, by 
prawa kobiet były chronione wzdłuż 
łańcucha wartości i kobiety były 
wystarczająco wspierane przy 
egzekwowaniu ich praw;

Or. de

Poprawka 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że dodatkowe bariery w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar należy zlikwidować dzięki przyjęciu 
odpowiednich zasad dotyczących okresów 
przedawnienia, które powinny wynosić co 
najmniej pięć lat, umożliwiających 
prowadzenie równoległych postępowań 
wobec przedsiębiorstwa i jego relacji 
biznesowych, oraz że roszczenia sądowe 
wobec przedsiębiorstwa nie powinny być 
wykluczane na podstawie orzeczenia w 
sprawie odpowiedzialności relacji 
biznesowych za tę samą szkodę;

Or. en

Poprawka 175
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. zwraca uwagę, że obok kobiet 
szczególnie mocno dotknięte szkodami w 
środowisku oraz naruszeniami praw 
człowieka są przeważnie ludy tubylcze i 
dlatego potrzebne są konkretne środki 
szczególnej ochrony ludów tubylczych i 
ich środowiska.

Or. de

Poprawka 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15c. wzywa Komisję do 
zaproponowania mandatu negocjacyjnego 
dla Unii Europejskiej w celu 
zaangażowania się w konstruktywny 
sposób w negocjacje dotyczące wiążącego 
na szczeblu międzynarodowym 
instrumentu ONZ w celu regulowania, w 
ramach międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka, działalności 
korporacji transnarodowych i innych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 177
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. wzywa Komisję do przedstawienia 
odrębnych wniosków dotyczących 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, 
wprowadzenia przepisów w sprawie 
obowiązkowej należytej staranności 
przedsiębiorstw oraz wprowadzenia 
przepisów w sprawie obowiązków 
dyrektorów i zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 178
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku 
ustawodawczego w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku; uważa, że bez uszczerbku dla 
szczegółowych aspektów przyszłego 
wniosku ustawodawczego jako podstawę 
prawną wniosku należy wybrać art. 50, 
art. 83 ust. 2 i art. 114 TFUE;

16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie wniosku w sprawie 
dobrowolnej należytej staranności;

Or. es

Poprawka 179
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku 
ustawodawczego w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku; uważa, że bez uszczerbku dla 
szczegółowych aspektów przyszłego 
wniosku ustawodawczego jako podstawę 
prawną wniosku należy wybrać art. 50, art. 
83 ust. 2 i art. 114 TFUE;

16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku 
ustawodawczego w sprawie należytej 
staranności, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłego wniosku ustawodawczego jako 
podstawę prawną wniosku należy wybrać 
art. 50, art. 83 ust. 2 i art. 114 TFUE;

Or. ro

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka
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16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku 
ustawodawczego w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku; uważa, że bez uszczerbku dla 
szczegółowych aspektów przyszłego 
wniosku ustawodawczego jako podstawę 
prawną wniosku należy wybrać art. 50, art. 
83 ust. 2 i art. 114 TFUE;

16. wnioskuje do Komisji o 
przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku 
ustawodawczego w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku; uważa, że bez uszczerbku dla 
szczegółowych aspektów przyszłego 
wniosku ustawodawczego jako podstawę 
prawną wniosku należy wybrać art. 50, art. 
83 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 1 lit. e) i 
art. 191 TFUE;

Or. en

Poprawka 181
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że wniosek, o jaki się 
zwraca, nie będzie miał skutków 
finansowych dla budżetu UE;

17. uważa, że wniosek, o jaki się 
zwraca, nie będzie miał skutków 
finansowych dla budżetu UE, może jednak 
mieć szkodliwe skutki dla państw 
członkowskich lub zainteresowanych 
przedsiębiorstw;

Or. es

Poprawka 182
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca się do Komisji, aby ta przed 
przystąpieniem do przyjęcia przepisów 
przeprowadziła badanie ryzyka, badanie 
skutków gospodarczych, badanie wpływu 
finansowego oraz badanie wpływu, jaki 
odnośne przepisy mogą mieć na 
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konkurencyjność przedsiębiorstw 
europejskich wobec przedsiębiorstw z 
krajów trzecich nieobjętych tymi 
przepisami;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 50, art. 83 ust. 2 i art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 50, art. 83 ust. 2, art. 114, 153 ust. 1 lit. 
e) i art. 191,

Or. en

Poprawka 184
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

a także mając na uwadze, co następuje: a także mając na uwadze, co następuje:

Od lat 70. na arenie międzynarodowej 
podejmowano na wysokim szczeblu kilka 
prób uregulowania transgranicznej 
działalności przedsiębiorstw w celu 
odpowiedniego przypisania 
odpowiedzialności prawnej za 
niekorzystny wpływ na prawa człowieka, 
środowisko i dobre zarządzanie 
występujący w dalszych częściach 
złożonych łańcuchów wartości.

Or. en
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Poprawka 185
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Debata na temat odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
człowieka stała się widoczna w latach 90., 
kiedy to nowe praktyki delokalizacji w 
produkcji odzieży i obuwia zwróciły 
uwagę na złe warunki pracy, z którymi 
boryka się wielu pracowników w 
globalnych łańcuchach wartości. 
Jednocześnie wiele przedsiębiorstw 
naftowych, gazowych i wydobywczych 
przenosiło działalność do coraz bardziej 
oddalonych obszarów, co często 
prowadziło do wysiedlenia społeczności 
tubylczych bez odpowiednich konsultacji 
czy rekompensat.

1. Debata na temat odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
podstawowych stała się widoczna w latach 
90., kiedy to nowe praktyki delokalizacji w 
produkcji odzieży i obuwia zwróciły 
uwagę na złe warunki pracy, z którymi 
boryka się wielu pracowników, w tym 
dzieci.

Or. es

Poprawka 186
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Debata na temat odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
człowieka stała się widoczna w latach 90., 
kiedy to nowe praktyki delokalizacji w 
produkcji odzieży i obuwia zwróciły 
uwagę na złe warunki pracy, z którymi 
boryka się wielu pracowników w 
globalnych łańcuchach wartości. 
Jednocześnie wiele przedsiębiorstw 
naftowych, gazowych i wydobywczych 
przenosiło działalność do coraz bardziej 

1. Świadomość na temat 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
odniesieniu do niekorzystnego wpływu 
łańcuchów wartości na prawa człowieka 
stała się widoczna w latach 90., kiedy to 
nowe praktyki delokalizacji w produkcji 
odzieży i obuwia zwróciły uwagę na złe 
warunki pracy, z którymi boryka się wielu 
pracowników w globalnych łańcuchach 
wartości. Jednocześnie wiele 
przedsiębiorstw naftowych, gazowych i 
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oddalonych obszarów, co często 
prowadziło do wysiedlenia społeczności 
tubylczych bez odpowiednich konsultacji 
czy rekompensat.

wydobywczych przenosiło działalność do 
coraz bardziej oddalonych obszarów, co 
często prowadziło do wysiedlenia 
społeczności tubylczych bez odpowiednich 
konsultacji czy rekompensat.

Or. en

Poprawka 187
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Debata na temat odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
człowieka stała się widoczna w latach 90., 
kiedy to nowe praktyki delokalizacji w 
produkcji odzieży i obuwia zwróciły 
uwagę na złe warunki pracy, z którymi 
boryka się wielu pracowników w 
globalnych łańcuchach wartości. 
Jednocześnie wiele przedsiębiorstw 
naftowych, gazowych i wydobywczych 
przenosiło działalność do coraz bardziej 
oddalonych obszarów, co często 
prowadziło do wysiedlenia społeczności 
tubylczych bez odpowiednich konsultacji 
czy rekompensat.

1. Debata na temat odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
człowieka stała się widoczna w latach 90., 
kiedy to nowe praktyki delokalizacji w 
produkcji odzieży i obuwia zwróciły 
uwagę na złe warunki pracy, z którymi 
boryka się wielu pracowników w 
globalnych łańcuchach wartości. 
Jednocześnie wiele przedsiębiorstw 
naftowych, gazowych, wydobywczych i 
spożywczych przenosiło działalność do 
coraz bardziej oddalonych obszarów, co 
często prowadziło do wysiedlenia 
społeczności tubylczych bez odpowiednich 
konsultacji czy rekompensat.

Or. en

Poprawka 188
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 
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zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności podczas prowadzenia 
działalności w krajach o słabych systemach 
prawnych i słabym egzekwowaniu prawa, 
a także o odpowiedzialność tych 
przedsiębiorstw za wyrządzanie szkód lub 
przyczynianie się do nich. W związku z 
tym w 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ 
z zadowoleniem i jednogłośnie przyjęła 
ramy „Chronić, szanować i naprawiać”. 
Ramy te opierają się na trzech filarach: 
spoczywającym na państwie obowiązku 
ochrony przed naruszeniami praw 
człowieka przez strony trzecie, w tym 
przedsiębiorstwa, dzięki odpowiedniej 
polityce, regulacjom i orzecznictwu; 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
przestrzeganie praw człowieka, co oznacza 
działanie z należytą starannością w celu 
uniknięcia naruszania praw innych osób i 
przeciwdziałania pojawiającym się 
negatywnym skutkom, a także na 
większym dostępie ofiar do skutecznych 
środków odwoławczych, zarówno 
sądowych, jak i pozasądowych.

zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności podczas prowadzenia 
działalności w krajach spoza UE o słabych 
systemach prawnych i słabym 
egzekwowaniu prawa. W związku z tym w 
2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ z 
zadowoleniem i jednogłośnie przyjęła 
ramy „Chronić, szanować i naprawiać”. 
Ramy te opierają się na trzech filarach: 
spoczywającym na państwie obowiązku 
ochrony przed naruszeniami praw 
człowieka przez strony trzecie, w tym 
przedsiębiorstwa, dzięki odpowiedniej 
polityce, regulacjom i orzecznictwu; 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
przestrzeganie praw człowieka, co oznacza 
działanie z należytą starannością w celu 
uniknięcia naruszania praw innych osób i 
przeciwdziałania pojawiającym się 
negatywnym skutkom.

Or. en

Poprawka 189
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 
zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności podczas prowadzenia 
działalności w krajach o słabych 
systemach prawnych i słabym 
egzekwowaniu prawa, a także o 
odpowiedzialność tych przedsiębiorstw za 

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 
zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa i 
gwarantowanie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla ofiar, w szczególności 
gdy łańcuchy wartości niektórych 
przedsiębiorstw znajdowały się w krajach o 
słabych systemach prawnych i słabym 
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wyrządzanie szkód lub przyczynianie się 
do nich. W związku z tym w 2008 r. Rada 
Praw Człowieka ONZ z zadowoleniem i 
jednogłośnie przyjęła ramy „Chronić, 
szanować i naprawiać”. Ramy te opierają 
się na trzech filarach: spoczywającym na 
państwie obowiązku ochrony przed 
naruszeniami praw człowieka przez strony 
trzecie, w tym przedsiębiorstwa, dzięki 
odpowiedniej polityce, regulacjom i 
orzecznictwu; odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka, co oznacza działanie z należytą 
starannością w celu uniknięcia naruszania 
praw innych osób i przeciwdziałania 
pojawiającym się negatywnym skutkom, a 
także na większym dostępie ofiar do 
skutecznych środków odwoławczych, 
zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

egzekwowaniu prawa, a także o 
odpowiedzialność tych przedsiębiorstw za 
wyrządzanie szkód lub przyczynianie się 
do nich. W związku z tym w 2008 r. Rada 
Praw Człowieka ONZ z zadowoleniem i 
jednogłośnie przyjęła ramy „Chronić, 
szanować i naprawiać”. Ramy te opierają 
się na trzech filarach: spoczywającym na 
państwie obowiązku ochrony przed 
naruszeniami praw człowieka przez strony 
trzecie, w tym przedsiębiorstwa, dzięki 
odpowiedniej polityce, regulacjom i 
orzecznictwu; odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka, co oznacza działanie z należytą 
starannością w celu uniknięcia naruszania 
praw innych osób i przeciwdziałania 
pojawiającym się negatywnym skutkom, a 
także na większym dostępie ofiar do 
skutecznych środków odwoławczych, 
zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 
zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności podczas prowadzenia 
działalności w krajach o słabych systemach 
prawnych i słabym egzekwowaniu prawa, 
a także o odpowiedzialność tych 
przedsiębiorstw za wyrządzanie szkód lub 
przyczynianie się do nich. W związku z 
tym w 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ 
z zadowoleniem i jednogłośnie przyjęła 
ramy „Chronić, szanować i naprawiać”. 

2. W kontekście narastających 
dowodów na łamanie praw człowieka i 
degradację środowiska rosły obawy o 
zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności podczas prowadzenia 
działalności w krajach o słabych systemach 
prawnych i słabym egzekwowaniu prawa, 
a także o odpowiedzialność tych 
przedsiębiorstw za wyrządzanie szkód lub 
przyczynianie się do nich. W związku z 
tym w 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ 
z zadowoleniem i jednogłośnie przyjęła 
ramy „Chronić, szanować i naprawiać”. 
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Ramy te opierają się na trzech filarach: 
spoczywającym na państwie obowiązku 
ochrony przed naruszeniami praw 
człowieka przez strony trzecie, w tym 
przedsiębiorstwa, dzięki odpowiedniej 
polityce, regulacjom i orzecznictwu; 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
przestrzeganie praw człowieka, co oznacza 
działanie z należytą starannością w celu 
uniknięcia naruszania praw innych osób i 
przeciwdziałania pojawiającym się 
negatywnym skutkom, a także na 
większym dostępie ofiar do skutecznych 
środków odwoławczych, zarówno 
sądowych, jak i pozasądowych.

Ramy te opierają się na trzech filarach: 
spoczywającym na państwie obowiązku 
ochrony przed naruszeniami praw 
człowieka przez strony trzecie, w tym 
przedsiębiorstwa, dzięki odpowiedniej 
polityce, regulacjom i orzecznictwu; 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
przestrzeganie praw człowieka, co oznacza 
działanie z należytą starannością w celu 
uniknięcia naruszania praw innych osób i 
przeciwdziałania pojawiającym się 
negatywnym skutkom.

Or. en

Poprawka 191
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Po tych ramach Rada Praw 
Człowieka ONZ zatwierdziła w 2011 r. 
„Wytyczne dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W „Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka” 
wprowadzono pierwszy światowy standard 
„należytej staranności” i umożliwiono 
firmom realizację w praktyce ich 
obowiązków w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. Następnie inne 
organizacje międzynarodowe opracowały 
standardy należytej staranności w oparciu o 
„Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 
r. szeroko wspomina się o należytej 
staranności, a OECD opracowała wytyczne 
mające pomóc przedsiębiorstwom w 
zachowaniu należytej staranności w 
określonych sektorach i łańcuchach 
dostaw. W 2018 r. OECD przyjęła ogólne 

3. Po tych ramach Rada Praw 
Człowieka ONZ zatwierdziła w 2011 r. 
„Wytyczne dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W „Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka” 
wprowadzono pierwszy światowy standard 
„należytej staranności” i umożliwiono 
firmom realizację w praktyce ich 
obowiązków w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. Następnie inne 
organizacje międzynarodowe opracowały 
standardy należytej staranności w oparciu o 
„Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 
r. szeroko wspomina się o należytej 
staranności, a OECD opracowała wytyczne 
mające pomóc przedsiębiorstwom w 
zachowaniu należytej staranności w 
określonych sektorach i łańcuchach 
dostaw. W 2018 r. OECD przyjęła ogólne 
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wytyczne dotyczące należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podobnie 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła w 2017 r. Trójstronną 
deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, w której zachęca 
przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
mechanizmów należytej staranności w celu 
określenia rzeczywistych lub potencjalnych 
negatywnych skutków ich działalności dla 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
praw człowieka, zapobiegania tym 
skutkom, łagodzenia ich oraz rozliczania 
sposobu rozwiązywania tego problemu.

wytyczne dotyczące należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podobnie 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła w 2017 r. Trójstronną 
deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, w której zachęca 
przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
mechanizmów należytej staranności w celu 
określenia rzeczywistych lub potencjalnych 
negatywnych skutków ich działalności dla 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
praw człowieka, zapobiegania tym 
skutkom, łagodzenia ich oraz rozliczania 
sposobu rozwiązywania tego problemu. 
Inicjatywa Global Compact ONZ z 2012 
r., Międzynarodowe Przymierze Save the 
Children oraz zasady w sprawie praw 
dziecka i przedsiębiorczości opracowane 
przez UNICEF określiły kluczowe aspekty 
praw dziecka związane z negatywnymi 
skutkami działalności przedsiębiorstw, a 
UNICEF opracował szereg wytycznych 
wspierających należytą staranność 
przedsiębiorstw i dzieci. W komentarzu 
ogólnym nr 16 Komitetu Praw Dziecka 
ONZ z 2013 r. określono kompleksowy 
zestaw obowiązków państwa dotyczących 
wpływu sektora przedsiębiorstw na prawa 
dziecka, w tym wymaganie przez państwo 
od przedsiębiorstw przestrzegania 
należytej staranności względem praw 
dziecka.

Or. en

Poprawka 192
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Po tych ramach Rada Praw 
Człowieka ONZ zatwierdziła w 2011 r. 

3. Po tych ramach Rada Praw 
Człowieka ONZ zatwierdziła w 2011 r. 
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„Wytyczne dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W „Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka” 
wprowadzono pierwszy światowy standard 
„należytej staranności” i umożliwiono 
firmom realizację w praktyce ich 
obowiązków w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. Następnie inne 
organizacje międzynarodowe opracowały 
standardy należytej staranności w oparciu o 
„Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 
r. szeroko wspomina się o należytej 
staranności, a OECD opracowała wytyczne 
mające pomóc przedsiębiorstwom w 
zachowaniu należytej staranności w 
określonych sektorach i łańcuchach 
dostaw. W 2018 r. OECD przyjęła ogólne 
wytyczne dotyczące należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podobnie 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła w 2017 r. Trójstronną 
deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, w której zachęca 
przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
mechanizmów należytej staranności w celu 
określenia rzeczywistych lub potencjalnych 
negatywnych skutków ich działalności dla 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
praw człowieka, zapobiegania tym 
skutkom, łagodzenia ich oraz rozliczania 
sposobu rozwiązywania tego problemu.

„Wytyczne dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W „Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka” 
wprowadzono pierwszy światowy standard 
„należytej staranności” i umożliwiono 
firmom realizację w praktyce ich 
obowiązków w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. Następnie inne 
organizacje międzynarodowe opracowały 
standardy należytej staranności w oparciu o 
„Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 
r. szeroko wspomina się o należytej 
staranności, a OECD opracowała wytyczne 
mające pomóc przedsiębiorstwom w 
zachowaniu należytej staranności w 
określonych sektorach i łańcuchach 
dostaw. W 2016 r. Komitet Ministrów 
przyjął rekomendację do państw 
członkowskich dotyczącą praw człowieka i 
biznesu wzywającą państwa członkowskie 
Rady Europy do przyjęcia środków 
ustawodawczych i innych w celu 
zapewnienia, by naruszenia praw 
człowieka w łańcuchu wartości 
przedsiębiorstwa skutkowały 
odpowiedzialnością cywilną, 
administracyjną i karną przed 
europejskimi sądami. W 2018 r. OECD 
przyjęła ogólne wytyczne dotyczące 
należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podobnie 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła w 2017 r. Trójstronną 
deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, w której zachęca 
przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
mechanizmów należytej staranności w celu 
określenia rzeczywistych lub potencjalnych 
negatywnych skutków ich działalności dla 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
praw człowieka, zapobiegania tym 
skutkom, łagodzenia ich oraz rozliczania 
sposobu rozwiązywania tego problemu.
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Poprawka 193
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny 
charakter ogranicza ich skuteczność, a 
ich oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. Poszanowanie praw człowieka 
nadal odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4
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4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
ogranicza ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania, o tyle ich 
dobrowolny charakter może ograniczać ich 
skuteczność, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych.

Or. en

Poprawka 195
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
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swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny 
charakter ogranicza ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

swój obowiązek przestrzegania, o tyle ich 
skuteczność należy zwiększyć oraz należy 
opracować inne instrumenty prawa 
miękkiego w celu zachęcania 
przedsiębiorstw do dobrowolnego 
przestrzegania należytej staranności w 
zakresie praw człowieka w odniesieniu do 
ich działalności i relacji biznesowych.

Or. en

Poprawka 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
ogranicza ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
może ograniczać ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie było różne, przy czym mała 
liczba przedsiębiorstw dobrowolnie 
przestrzega należytej staranności w 
zakresie praw człowieka w odniesieniu do 
ich działalności i relacji biznesowych.
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strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

Or. en

Poprawka 197
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
ogranicza ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych.

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do 
dyspozycji znaczną liczbę 
międzynarodowych instrumentów w 
zakresie należytej staranności, które mogą 
im pomóc w wypełnianiu ich obowiązków 
związanych z przestrzeganiem praw 
człowieka. O ile trudno jest przecenić 
znaczenie tych instrumentów dla 
przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw 
człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
ogranicza ich skuteczność, a ich 
oddziaływanie okazało się rzeczywiście 
ograniczone, przy czym mała liczba 
przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka w odniesieniu do ich 
działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal 
odgrywa marginalną rolę w polityce i 
strategiach przedsiębiorstw. Sytuację tę 
pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw 
kładzie zbyt duży nacisk na 
maksymalizację zysków 
krótkoterminowych, łącznie z naciskiem 
udziałowców na maksymalizację wartości 
udziałów.

Or. en
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Poprawka 198
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Istniejące międzynarodowe 
instrumenty w zakresie należytej 
staranności nie zapewniły ofiarom 
dotkniętym negatywnymi skutkami dla 
praw człowieka i środowiska dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i środków 
zaradczych ze względu na swój 
pozasądowy i dobrowolny charakter. 
Podstawowy obowiązek ochrony praw 
człowieka i zapewniania dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości spoczywa na 
państwach, a brak publicznych 
mechanizmów sądowych umożliwiających 
pociąganie przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności za szkody powstałe w 
ich łańcuchach wartości nie powinien i 
nie może być wystarczająco 
zrekompensowany opracowaniem 
prywatnych mechanizmów rozpatrywania 
skarg na poziomie operacyjnym. Podczas 
gdy takie mechanizmy są użyteczne w 
zapewnianiu pomocy w sytuacjach 
nadzwyczajnych i szybkiej rekompensaty 
za małe szkody, powinny być one ściśle 
regulowane przez organy publiczne oraz 
nie mogą podważać prawa ofiar do 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i 
prawa do rzetelnego procesu sądowego 
przed sądami publicznymi.

Or. en

Poprawka 199
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 5



AM\1215352PL.docx 105/106 PE658.901v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

5. W świetle ograniczeń 
wynikających z dobrowolnego stosowania 
zasad należytej staranności Unia przyjęła 
obowiązkowe ramy należytej staranności w 
określonych obszarach w celu zwalczania 
finansowania terroryzmu i wylesiania. W 
2010 r. Unia przyjęła rozporządzenie w 
sprawie drewna3, które nakłada na 
podmioty wprowadzające drewno i 
produkty z drewna do obrotu na rynku 
wewnętrznym wymogi dotyczące należytej 
staranności, a na podmioty uczestniczące w 
łańcuchu dostaw obowiązek dostarczania 
podstawowych informacji na temat ich 
dostawców i nabywców w celu poprawy 
identyfikowalności drewna i produktów z 
drewna. Rozporządzenie w sprawie 
minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami4 z 2017 r. ustanawia unijny 
system należytej staranności w łańcuchu 
dostaw w celu ograniczenia możliwości 
prowadzenia przez ugrupowania zbrojne i 
siły bezpieczeństwa handlu cyną, tantalem 
i wolframem, ich rudami oraz złotem.

5. Unia przyjęła obowiązkowe ramy 
należytej staranności w ściśle określonych 
obszarach w celu zwalczania działań 
szkodliwych z punktu widzenia interesów 
Unii i jej państw członkowskich, takich 
jak finansowanie terroryzmu czy 
wylesianie. W 2010 r. Unia przyjęła 
rozporządzenie w sprawie drewna3, które 
nakłada na podmioty wprowadzające 
drewno i produkty z drewna do obrotu na 
rynku wewnętrznym wymogi dotyczące 
należytej staranności, a na podmioty 
uczestniczące w łańcuchu dostaw 
obowiązek dostarczania podstawowych 
informacji na temat ich dostawców i 
nabywców w celu poprawy 
identyfikowalności drewna i produktów z 
drewna. Rozporządzenie w sprawie 
minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami4 z 2017 r. ustanawia unijny 
system należytej staranności w łańcuchu 
dostaw w celu ograniczenia możliwości 
prowadzenia przez ugrupowania zbrojne , 
terrorystyczne lub siły bezpieczeństwa 
handlu cyną, tantalem i wolframem, ich 
rudami oraz złotem.

_________________ _________________
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno 
i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23).

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno 
i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23).

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

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

Or. es
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Poprawka 200
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Bardziej ogólne podejście przyjęto 
w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej5, która 
nakłada na niektóre duże przedsiębiorstwa 
obowiązek składania sprawozdań na temat 
prowadzonej przez nie polityki w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
przestrzegania praw człowieka, zwalczania 
korupcji i łapownictwa, jak również w 
odniesieniu do należytej staranności. 
Jednakże zakres stosowania tej dyrektywy 
jest ograniczony i obowiązek ten opiera 
się na zasadzie „przestrzegaj lub 
wyjaśnij”.

6. Bardziej ogólne podejście przyjęto 
w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej5, która 
nakłada na niektóre duże przedsiębiorstwa 
obowiązek składania sprawozdań na temat 
prowadzonej przez nie polityki w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
przestrzegania praw człowieka, zwalczania 
korupcji i łapownictwa, jak również w 
odniesieniu do należytej staranności.

_________________ _________________
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE 
w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże 
jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 
z 15.11.2014, s. 1).

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE 
w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże 
jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 
z 15.11.2014, s. 1).
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