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Pozměňovací návrh 201
Manon Aubry

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Heidi Hautala

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Obecnější přístup přijala směrnice 
o neúčetním výkaznictví5, která některým 
velkým podnikům ukládá povinnost 
podávat zprávy o politikách, které uplatňují 
ve vztahu k otázkám životního prostředí, 

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

vztahu k otázkám životního prostředí, 
sociálním otázkám a otázkám v oblasti 
zaměstnávání, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně 
náležité péče. Oblast působnosti této 
směrnice je však omezená a tato povinnost 
je založena na zásadě „dodržuj nebo 
vysvětli“.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

_________________ _________________
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou 
se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
uvádění nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 

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

některými velkými podniky a skupinami, 
Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči 
v oblasti dětské práce podnikům 
působícím na nizozemském trhu, aby 
prošetřily, zda existuje důvodné podezření, 
že dodané zboží nebo služby byly vyrobeny 
s využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
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Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí, 
zveřejnění a provádění plánu náležité péče 
s cílem zjišťovat rizika v oblasti lidských 
práv, zdraví a bezpečnosti a životního 
prostředí, která podnik, jeho dceřiné 
společnosti, subdodavatelé nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. 
Francouzský zákon stanoví správní 
odpovědnost za nedodržení požadavků 
právních předpisů týkajících se náležité 
péče a občanskoprávní odpovědnost 
společnosti za náhradu škod, jimž by 
mohlo být zabráněno řádným výkonem 
náležité péče. V mnoha jiných členských 
státech probíhá diskuse o zavedení 
povinných požadavků náležité péče pro 
podniky a některé členské státy v 
současnosti zvažují přijetí takových 
právních předpisů, včetně Německa, 
Norska, Švédska, Finska, Dánska a 
Lucemburska.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Bettina Vollath



AM\1215355CS.docx 7/120 PE658.902v01-00

CS

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. 
Dále poskytuje držitelům práv přístup k 
opravným prostředkům, včetně 
občanskoprávní a správní odpovědnosti 
podniků.  V mnoha jiných členských 
státech probíhá diskuse o zavedení 
povinných požadavků náležité péče pro 
podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
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reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat 
negativní dopady v oblasti lidských práv, 
zdraví a bezpečnosti a životního prostředí, 
které podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim a 
poskytuje držitelům práv přístup k 
soudním opravným prostředkům, včetně 
občanskoprávní a správní odpovědnosti 
společností. V mnoha jiných členských 
státech probíhá diskuse o zavedení 
povinných požadavků náležité péče pro 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 

7. V Nizozemsku ukládá zákon o 
náležité péči v oblasti dětské práce 
podnikům působícím na nizozemském 
trhu, aby prošetřily, zda existuje důvodné 
podezření, že dodané zboží nebo služby 
byly vyrobeny s využitím dětské práce, a v 
případě důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
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existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky. Unie by tedy 
neměla přijímat právní předpisy ve 
věcech, ve kterých je již přijaly nebo 
přijímají členské státy, a měla by 
jednoduše vymezit společný a snadno 
použitelný jiný než regulační rámec s 
cílem nenarušovat hospodářskou soutěž 
mezi evropskými podniky navzájem a mezi 
evropskými podniky a podniky ze třetích 
zemí. 

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí a správy a 
řízení, k přijetí vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se náležité péče. V 
Nizozemsku ukládá zákon o náležité péči v 
oblasti dětské práce podnikům působícím 
na nizozemském trhu, aby prošetřily, zda 
existuje důvodné podezření, že dodané 
zboží nebo služby byly vyrobeny s 
využitím dětské práce, a v případě 
důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 

7. V některých členských státech 
vedla potřeba přimět podniky, aby lépe 
reagovaly na aspekty lidských práv 
v oblasti životního prostředí, k přijetí 
vnitrostátních právních předpisů týkajících 
se náležité péče. V Nizozemsku ukládá 
zákon o náležité péči v oblasti dětské práce 
podnikům působícím na nizozemském 
trhu, aby prošetřily, zda existuje důvodné 
podezření, že dodané zboží nebo služby 
byly vyrobeny s využitím dětské práce, a v 
případě důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o 
povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým 
společnostem ukládá povinnost přijetí 
plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
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plánu náležité péče s cílem zjišťovat rizika 
v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

v oblasti lidských práv, zdraví a 
bezpečnosti a životního prostředí, která 
podnik, jeho dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé způsobují, a předcházet jim. V 
mnoha jiných členských státech probíhá 
diskuse o zavedení povinných požadavků 
náležité péče pro podniky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 210
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. Porušování lidských práv a norem 
v oblasti životního prostředí je v 
globálních dodavatelských a hodnotových 
řetězcích stále rozšířené. Značný počet 
evropských podniků ve svých 
dodavatelských a hodnotových řetězcích 
neprovádí žádnou náležitou péči nebo 
žádnou vhodnou formu náležité péče; 
dobrovolná opatření se ukázala jako 
nedostatečná; povinná opatření a jejich 
vymáhání, včetně občanskoprávní a 
trestní odpovědnosti, jsou nezbytné, má-li 
se zvýšit úroveň odpovědného obchodního 
chování a důvěra ve vnitřní trh, a to i mezi 
investory a spotřebiteli;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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7b. Porušování lidských práv a 
možnost podniků vyhnout se své 
odpovědnosti za dodržování lidských práv 
tím, že se pokusí předcházet nepříznivým 
dopadům na lidská práva přímo 
souvisejícím s jejich obchodní činností 
nebo je zmírnit, i když k těmto dopadům 
nepřispívají, narušují řádné fungování 
vnitřního trhu. Taková porušování mohou 
vést k nekalé soutěži, a tím narušovat 
rovné podmínky pro podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. Chybějící harmonizace právních 
předpisů může nepříznivě ovlivnit svobodu 
usazování. Harmonizace právních 
předpisů je nezbytná, aby se zabránilo 
nespravedlivým konkurenčním výhodám a 
zlepšily se rovné podmínky hospodářské 
soutěže. V zájmu vytvoření rovných 
podmínek hospodářské soutěže je důležité, 
aby se pravidla vztahovala na všechny 
podniky – z EU i ze zemí mimo EU –, 
které působí na evropském vnitřním trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. Podniky, které jsou usazené a 



PE658.902v01-00 12/120 AM\1215355CS.docx

CS

působí v různých členských státech 
a způsobují svými vlastními činnostmi 
nepříznivé dopady na lidská práva a 
životní prostředí nebo k takovým dopadům 
přispívají a které tyto dopady v případě, že 
k nim dojde, neodstraní a/nebo které 
nepředcházejí dopadům, jež 
prostřednictvím jejich obchodních vztahů 
přímo souvisejí s jejich činnostmi, 
produkty nebo službami a poškozují 
integritu, stabilitu a pověst podniků a 
institucí EU a vnitřního trhu Unie a 
ohrožují mezinárodní rozvoj Unie, nebo 
tyto dopady nezmírňují.

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 –bod 7 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Mezi právními a správními 
předpisy členských států o náležité péči, 
včetně občanskoprávní odpovědnosti, 
které se vztahují na podniky v EU, existují 
značné rozdíly. Tyto rozdíly brání 
hladkému fungování vnitřního trhu; 
členské státy stále ještě provádějí regulaci 
se zjevnými riziky narušení vnitřního 
trhu. Je nutné zabránit budoucím 
překážkám obchodu vyplývajícím z 
rozdílného vývoje těchto vnitrostátních 
právních předpisů; je třeba zabránit 
překážkám volného pohybu nebo svobody 
usazování, které by mohly vzniknout, 
kdyby členské státy přijaly nové právní 
předpisy upravující náležitou péči, včetně 
příslušných ustanovení o občanskoprávní 
odpovědnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 215
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných tato 
směrnice zajistí, že všechny podniky 
působící na vnitřním trhu budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem minimální 
náležité péče, což zlepší fungování tohoto 
trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek tato směrnice zajistí, že všechny 
podniky, které působí na vnitřním trhu, 
budou podléhat harmonizovaným 
minimálním požadavkům v oblasti 
náležité péče a odpovědnosti, což zlepší 
fungování tohoto trhu. V současné době se 
na podniky usazené a působící v různých 
členských státech vztahují různé 
hmotněprávní a procesní předpisy, které 
významně ovlivňují, do jaké míry mohou 
nést odpovědnost za škody způsobené 
dopady na lidská práva a životní prostředí. 
Toto nerovné vymáhání práva na náhradu 
škody v rámci práva Unie může nejen 
vytvořit konkurenční výhodu pro některé 
podniky, které nedodržují předpisy, ale 
také odrazovat od využívání práva 
usazování a poskytování zboží a služby v 
těch členských státech, kde je právo na 
odškodnění vymáháno účinněji. Jelikož 
rozdíly v režimech odpovědnosti platných 
v členských státech mohou narušovat 
hospodářskou soutěž a hladké fungování 
vnitřního trhu, přinese tato směrnice 
harmonizaci předpisů upravujících 
odpovědnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 8. V zájmu zajištění rovných 



PE658.902v01-00 14/120 AM\1215355CS.docx

CS

podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na 
ochranu lidských práv, životního prostředí 
a řádné správy věcí veřejných tato 
směrnice zajistí, že všechny podniky 
působící na vnitřním trhu budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem minimální 
náležité péče, což zlepší fungování tohoto 
trhu.

podmínek a umožnění společnostem 
stanovit coby podnikovou strategii 
ochranu základních práv by tato směrnice 
měla zajistit jednoduchý, harmonizovaný 
a nekomplikovaný postup náležité péče 
pro podniky, ať už evropské či nikoli, 
působící na vnitřním trhu.

Or. es

Pozměňovací návrh 217
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost 
založenou na prostředcích na úrovni Unie. 
Koordinací záruk na ochranu lidských 
práv, životního prostředí a řádné správy 
věcí veřejných tato směrnice zajistí, že 
všechny podniky působící na vnitřním trhu 
budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zabrání roztříštěnosti právních předpisů a 
zlepší fungování tohoto trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 218
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče na 
základě občanskoprávní, správní a 
trestněprávní odpovědnosti, což zlepší 
fungování tohoto trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv a životního prostředí tato 
směrnice zajistí, že všechny podniky 
působící na vnitřním trhu budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem náležité 
péče, což zlepší jeho fungování.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
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Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny velké podniky působící na 
vnitřním trhu budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem minimální 
náležité péče, což zlepší fungování tohoto 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že velké podniky působící na vnitřním trhu 
budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na účinný nástroj na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv a životního prostředí tato 
směrnice zajistí, že podniky spadající do 
působnosti nástroje budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem náležité 
péče, což zlepší jeho fungování.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, 
že všechny podniky působící na vnitřním 
trhu budou podléhat harmonizovaným 
povinnostem minimální náležité péče, což 
zlepší fungování tohoto trhu.

8. V zájmu zajištění rovných 
podmínek by měla být odpovědnost 
společností za dodržování lidských práv 
podle mezinárodních norem 
transformována na právní povinnost na 
úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu 
lidských práv a životního prostředí tato 
směrnice zajistí, že všechny podniky 
působící na vnitřním trhu budou podléhat 
harmonizovaným povinnostem minimální 
náležité péče, což zlepší fungování tohoto 
trhu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 224
Jorge Buxadé Villalba

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU bude přínosné 
pro podniky z hlediska harmonizace, 
právní jistoty a zajištění rovných 
podmínek, a poskytne podnikům, na něž 
se budou uvedené požadavky vztahovat, 
konkurenční výhodu, neboť společnosti 
od podniků stále častěji požadují, aby se 
staly etičtějšími a udržitelnějšími. Tato 
směrnice by tím, že stanoví evropskou 
normu náležité péče, mohla přispět k 
vytvoření celosvětové normy pro 
odpovědné chování podniků.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 225
József Szájer, Enikő Győri

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU bude přínosné 
pro podniky z hlediska harmonizace, 
právní jistoty a zajištění rovných 
podmínek, a poskytne podnikům, na něž 
se budou uvedené požadavky vztahovat, 
konkurenční výhodu, neboť společnosti 
od podniků stále častěji požadují, aby se 
staly etičtějšími a udržitelnějšími. Tato 
směrnice by tím, že stanoví evropskou 
normu náležité péče, mohla přispět k 
vytvoření celosvětové normy pro 
odpovědné chování podniků.

9. Zavedení požadavků náležité péče 
na úrovni EU může být přínosné pro 
podniky z hlediska harmonizace, právní 
jistoty a zajištění rovných podmínek. Tato 
směrnice by tím, že stanoví evropskou 
normu náležité péče, mohla přispět k 
vytvoření celosvětové normy pro 
odpovědné chování podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU bude přínosné 
pro podniky z hlediska harmonizace, 
právní jistoty a zajištění rovných 
podmínek, a poskytne podnikům, na něž se 
budou uvedené požadavky vztahovat, 
konkurenční výhodu, neboť společnosti od 
podniků stále častěji požadují, aby se staly 
etičtějšími a udržitelnějšími. Tato směrnice 
by tím, že stanoví evropskou normu 
náležité péče, mohla přispět k vytvoření 
celosvětové normy pro odpovědné chování 
podniků.

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU může být 
přínosné pro podniky z hlediska 
harmonizace, právní jistoty a zajištění 
rovných podmínek, a mohlo by poskytnout 
podnikům, na něž se budou uvedené 
požadavky vztahovat, konkurenční výhodu 
v EU, neboť společnosti od podniků stále 
častěji požadují, aby se staly etičtějšími a 
udržitelnějšími. Tato směrnice by tím, že 
stanoví evropskou normu náležité péče, 
mohla přispět k vytvoření celosvětové 
normy pro odpovědné chování podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Liesje Schreinemacher

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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU bude přínosné 
pro podniky z hlediska harmonizace, 
právní jistoty a zajištění rovných 
podmínek, a poskytne podnikům, na něž se 
budou uvedené požadavky vztahovat, 
konkurenční výhodu, neboť společnosti od 
podniků stále častěji požadují, aby se staly 
etičtějšími a udržitelnějšími. Tato směrnice 
by tím, že stanoví evropskou normu 
náležité péče, mohla přispět k vytvoření 
celosvětové normy pro odpovědné chování 

9. Zavedení povinných požadavků 
náležité péče na úrovni EU může být 
přínosné pro podniky z hlediska 
harmonizace, právní jistoty a zajištění 
rovných podmínek, a mohlo by poskytnout 
podnikům, na něž se budou uvedené 
požadavky vztahovat, konkurenční výhodu, 
neboť společnosti od podniků stále častěji 
požadují, aby se staly etičtějšími a 
udržitelnějšími. Tato směrnice by tím, že 
stanoví evropskou normu náležité péče, 
mohla přispět k vytvoření celosvětové 
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podniků. normy pro odpovědné chování podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva a 
životní prostředí a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost tato rizika 
identifikovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí na první 
úrovni dodavatelského řetězce mimo EU a 
v celém hodnotovém řetězci a zároveň 
zajistit, aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za tato rizika a aby každý, 
kdo v tomto ohledu utrpěl škodu, mohl 
účinně uplatnit právo na právní ochranu.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 230
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na spravedlivý proces před veřejným 
soudem a právo na právní ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva a 
životní prostředí v celém prvním stupni 
dodavatelského řetězce mimo EU a 
zároveň zajistit, aby podniky měly 
povinnost tato rizika identifikovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v prvním 
stupni hodnotového řetězce a zároveň 
zajistit, aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za tato rizika a umožnit, aby 
každý, kdo v tomto ohledu utrpěl škodu, 
mohl účinně uplatnit právo na nápravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská a pracovní 
práva, správu a řízení a životní prostředí v 
celém hodnotovém řetězci a zároveň 
zajistit, aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za tato rizika a aby každý, 
kdo v tomto ohledu utrpěl škodu, mohl 
účinně uplatnit právo na právní ochranu.

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
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podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a umožnit, aby každý, kdo v 
tomto ohledu utrpěl škodu, mohl účinně 
uplatnit právo na nápravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům možného jednání 
podniků na základní práva a zároveň 
zajistit, aby podniky měly povinnost nést 
odpovědnost za tato rizika a aby každý, 
kdo v tomto ohledu utrpěl škodu, mohl 
účinně uplatnit právo na právní ochranu.

Or. es

Pozměňovací návrh 236
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva, 
správu a řízení a životní prostředí v celém 
hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby 
podniky měly povinnost nést odpovědnost 
za tato rizika a aby každý, kdo v tomto 
ohledu utrpěl škodu, mohl účinně uplatnit 
právo na právní ochranu.

10. Cílem této směrnice je předcházet 
nepříznivým dopadům na lidská práva a 
životní prostředí v celém hodnotovém 
řetězci a zároveň zajistit, aby podniky měly 
povinnost nést odpovědnost za tato rizika a 
aby každý, kdo v tomto ohledu utrpěl 
škodu, mohl účinně uplatnit právo na 
právní ochranu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo. V případě nepřekonatelné 
neslučitelnosti by se měly použít odvětvové 
právní předpisy.

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo. V případě nepřekonatelné 
neslučitelnosti se použijí právní předpisy, 
které stanoví nejvyšší standardy ochrany 
lidských práv, životního prostředí a řádné 
správy věcí veřejných. Společnosti by měly 
především zajistit, aby dodržovaly svou 
zásadní povinnost náležité péče, tj. 
přijmout veškerá přiměřená opatření s 
cílem předcházet nepříznivým dopadům 
na lidská práva, životní prostředí a správu 
věcí veřejných ve svých hodnotových 
řetězcích a náležitě je řešit.

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

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

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 

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

kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo. V případě 
nepřekonatelné neslučitelnosti by se měly 
použít odvětvové právní předpisy.

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217.

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

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

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 

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

kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí 
(Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo. V případě nepřekonatelné 
neslučitelnosti by se měly použít 
odvětvové právní předpisy.

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že budou v souladu s dobrovolnou 
povahou tohoto právního předpisu a 
zachovají výjimku pro malé a střední 
podniky stanovenou v této směrnici. Cílem 
této směrnice není nahradit již platné 
právní předpisy EU v oblasti náležité péče 
ani zabránit zavedení dalších odvětvových 
právních předpisů EU, a proto by se měla 
použít, aniž jsou dotčeny další požadavky 
náležité péče stanovené v odvětvových 
právních předpisech Unie, zejména v 
nařízení (EU) č. 995/20106 a nařízení (EU) 
2017/8217. Tato směrnice v tomto ohledu 
stanoví kolizní pravidlo. V případě 
nepřekonatelné neslučitelnosti by se měly 
použít odvětvové právní předpisy.

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

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

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

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

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo. V případě 
nepřekonatelné neslučitelnosti by se měly 
použít odvětvové právní předpisy.

11. Tato směrnice by neměla bránit 
členským státům v tom, aby zachovaly 
nebo zavedly další obecné nebo odvětvové 
požadavky náležité péče za předpokladu, 
že nebudou bránit účinnému uplatňování 
požadavků náležité péče stanovených v 
této směrnici. Cílem této směrnice není 
nahradit již platné právní předpisy EU v 
oblasti náležité péče ani zabránit zavedení 
dalších odvětvových právních předpisů 
EU, a proto by se měla použít, aniž jsou 
dotčeny další požadavky náležité péče 
stanovené v odvětvových právních 
předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) 
č. 995/20106 a nařízení (EU) 2017/8217. 
Tato směrnice v tomto ohledu stanoví 
kolizní pravidlo.

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

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

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, 
kterým se stanoví povinnosti náležité péče 
v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. 
věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).

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

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Provádění směrnice by v žádném 
případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany lidských 
práv nebo životního prostředí. Zejména by 
nemělo ovlivnit jiné stávající rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
dodavatelský řetězec. Skutečnost, že 
podnik splnil své povinnosti náležité péče 
podle této směrnice, jej nezbavuje 
povinností podle jiných platných rámců 
v oblasti odpovědnosti, a proto by žádné 
soudní řízení, které proti němu bylo 
zahájeno na základě jiných platných rámců 
v oblasti odpovědnosti za škodu, nemělo 
být vzhledem k této okolnosti zamítnuto.

12. Provádění směrnice by v žádném 
případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany základních 
práv. Zejména by nemělo ovlivnit jiné 
stávající rámce odpovědnosti za 
subdodávky, vysílání nebo dodavatelský 
řetězec. Skutečnost, že podnik splnil 
postup náležité péče podle této směrnice, 
jej nezbavuje povinností podle jiných 
platných rámců v oblasti odpovědnosti, 
a proto by žádné soudní řízení, které proti 
němu bylo zahájeno na základě jiných 
platných rámců v oblasti odpovědnosti za 
škodu, nemělo být vzhledem k této 
okolnosti zamítnuto.

Or. es

Pozměňovací návrh 242
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Provádění směrnice by v žádném 12. Provádění směrnice by v žádném 
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případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany lidských 
práv nebo životního prostředí. Zejména by 
nemělo ovlivnit jiné stávající rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
dodavatelský řetězec. Skutečnost, že 
podnik splnil své povinnosti náležité péče 
podle této směrnice, jej nezbavuje 
povinností podle jiných platných rámců 
v oblasti odpovědnosti, a proto by žádné 
soudní řízení, které proti němu bylo 
zahájeno na základě jiných platných rámců 
v oblasti odpovědnosti za škodu, nemělo 
být vzhledem k této okolnosti zamítnuto.

případě nemělo sloužit jako odůvodnění 
snížení obecné úrovně ochrany lidských 
práv nebo životního prostředí. Zejména by 
nemělo ovlivnit jiné stávající rámce 
odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo 
dodavatelský řetězec. Skutečnost, že 
podnik splnil své povinnosti náležité péče 
podle této směrnice, nevylučuje ani 
neoslabuje jeho povinnosti podle jiných 
rámců v oblasti odpovědnosti, a proto by 
žádné soudní řízení, které proti němu bylo 
zahájeno na základě jiných rámců v oblasti 
odpovědnosti za škodu, nemělo být 
vzhledem k této okolnosti zamítnuto.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
velké podniky, které mají více než 5 000 
pracovníků a řídí se právem členského 
státu, jsou usazeny na území Unie nebo 
jsou usazeny ve třetí zemi, avšak působí 
na trhu Společenství, bez ohledu na jejich 
odvětví a bez ohledu na to, zda se jedná o 
podniky v soukromém nebo státním 
vlastnictví. Tato směrnice se vztahuje na 
všechna hospodářská odvětví, včetně 
finančního sektoru a obchodování na 
internetu. Tato směrnice se vztahuje také 
na vnitrostátní vládní instituce a veřejnou 
správu Společenství a na sdružení, nadace 
a nevládní organizace, které dostávají 
jakýkoli druh podpory, příspěvku nebo 
grantu z evropských, vnitrostátních, 
regionálních nebo místních fondů bez 
omezení částky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 244
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
velké podniky, jak jsou definovány v čl. 3 
odst. 4 směrnice o účetnictví, které se řídí 
právem členského státu nebo jsou usazeny 
na území Unie bez ohledu na jejich 
velikost, odvětví a bez ohledu na to, zda se 
jedná o podniky v soukromém nebo 
státním vlastnictví. Tato směrnice se 
vztahuje na všechna hospodářská odvětví, 
včetně finančního sektoru. Komise určí 
vysoce riziková odvětví hospodářské 
činnosti, která mají významný dopad na 
problematiku lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, s 
cílem zahrnout malé a střední podniky v 
těchto odvětvích do oblasti působnosti této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky s více než 350 zaměstnanci, které 
se řídí právem členského státu nebo jsou 
usazeny na území Unie, nebo dováží do 
Unie zboží, bez ohledu na odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví, aby 
nedocházelo k narušení hospodářské 
soutěže. Tato směrnice se vztahuje na 
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všechna hospodářská odvětví, včetně 
finančního sektoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie, s 
více než 5 000 zaměstnanci.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky působící na evropském 
jednotném trhu a na všechny podniky, 
které se řídí právem členského státu nebo 
jsou usazeny na území Unie bez ohledu na 
jejich velikost, odvětví a bez ohledu na to, 
zda se jedná o podniky v soukromém nebo 
státním vlastnictví. Tato směrnice se 
vztahuje na všechna hospodářská odvětví, 
včetně finančního sektoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 248
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na velké 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich odvětví a bez ohledu na to, 
zda se jedná o podniky v soukromém nebo 
státním vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu, jsou usazeny na území Unie nebo 
působí na evropském vnitřním trhu bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

Or. de
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Pozměňovací návrh 250
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu nebo jsou usazeny na území Unie bez 
ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

13. Směrnice se vztahuje na všechny 
podniky, které se řídí právem členského 
státu, jsou usazeny na území Unie nebo 
jsou aktivní na jednotném evropském trhu 
bez ohledu na jejich velikost, odvětví a bez 
ohledu na to, zda se jedná o podniky v 
soukromém nebo státním vlastnictví. Tato 
směrnice se vztahuje na všechna 
hospodářská odvětví, včetně finančního 
sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro 
mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 

vypouští se
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riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro 
mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

14. Povinný proces náležité péče by 
měl být úměrný rizikům, jimž je konkrétní 
společnost vystavena. Malé a střední 
podniky a mikropodniky jsou proto 
vyloučeny z formalizovaných postupů 
náležité péče. Jsou však povzbuzovány, 
aby je pokud možno prováděly.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele, Daniel Buda
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Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro 
mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

14. Do procesu náležité péče musí být 
zakomponována proporcionalita, neboť 
tento proces závisí na rizicích, jimž je 
konkrétní společnost vystavena. Malé a 
střední podniky a mikropodniky jsou 
vyloučeny z formalizovaných postupů 
náležité péče. Podnik, který na základě 
posouzení rizik dospěje k závěru, že ve 
svých obchodních vztazích nezjistil žádná 
rizika, bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být 
přezkoumáno, kdykoli dojde ke změně 
provozních činností nebo provozního 
kontextu podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro mnoho 
malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivých dopadů, jimž je konkrétní 
společnost vystavena. To by znamenalo, že 
pro mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
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rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

péče. Na druhé straně některá odvětví 
představují vlastní, závažná a specifická 
rizika, a považuje se za vhodné, aby 
členské státy ukládaly požadavky posílené 
náležité péče ve vztahu k těmto odvětvím, 
a to i pro malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro 
mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

14. Do procesu náležité péče musí být 
zakomponována subsidiarita a 
proporcionalita, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. Malé a střední podniky a 
mikropodniky by proto měly být vyňaty z 
povinnosti formalizovaných postupů 
náležité péče. Podnik, který na základě 
posouzení rizik dospěje k závěru, že ve 
svých obchodních vztazích nezjistil žádná 
rizika, bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být 
přezkoumáno, kdykoli dojde k významné 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku.
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Pozměňovací návrh 256
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro mnoho 
malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné umožnit 
členským státům rozhodnout, zda vyjmou 
mikropodniky z uplatňování požadavků 
této směrnice.

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena, odvětví činnosti, velikosti 
podniku, kontextu jeho činnosti, jeho 
obchodním modelu, postavení v 
hodnotovém řetězci a povaze jejích 
produktů a služeb. To by znamenalo, že 
pro mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, společně s posouzením rizika, 
které by mělo být v každém případě 
přezkoumáno, kdykoli dojde ke změně 
provozních činností, obchodního vztahu 
nebo provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné umožnit 
členským státům rozhodnout, zda vyjmou 
mikropodniky z uplatňování požadavků 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro 
mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné 
umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování 
požadavků této směrnice.

14. Postup náležité péče stanovený v 
této směrnici se v žádném případě 
neuplatní na osoby samostatně výdělečně 
činné, malé a střední podniky a 
mikropodniky. Kromě toho podnik, který 
na základě posouzení rizik dospěje k 
závěru, že ve svých obchodních vztazích 
nezjistil žádná rizika, bude muset pouze 
vyplnit a vydat prohlášení, které by mělo 
být v každém případě přezkoumáno, 
kdykoli dojde ke změně provozních 
činností nebo provozního kontextu 
podniku. Členské státy nebudou moci za 
žádných okolností stanovit povinnost pro 
malé a střední podniky, mikropodniky 
nebo osoby samostatně výdělečně činné 
týkající se splnění povinných postupů 
náležité péče. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že vyjmou další podniky z 
uplatňování požadavků této směrnice.

Or. es

Pozměňovací návrh 258
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro mnoho 
malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivých dopadů, které by konkrétní 
společnost mohla způsobit, přispět k ní 
nebo s ní být spojena. To by znamenalo, že 
pro mnoho malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
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bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné umožnit 
členským státům rozhodnout, zda vyjmou 
mikropodniky z uplatňování požadavků 
této směrnice.

rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné umožnit 
členským státům rozhodnout, zda vyjmou 
mikropodniky z uplatňování požadavků 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro mnoho 
malých a středních podniků a 
mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité 
péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých 
obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, 
bude muset pouze vyplnit a vydat 
prohlášení, které by mělo být v každém 
případě přezkoumáno, kdykoli dojde ke 
změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné umožnit 
členským státům rozhodnout, zda vyjmou 
mikropodniky z uplatňování požadavků 
této směrnice.

14. Do procesu náležité péče je 
zakomponována určitá míra 
proporcionality, neboť tento proces závisí 
na rizicích, jimž je konkrétní společnost 
vystavena. To by znamenalo, že pro mnoho 
malých a středních podniků by mohly 
postačovat méně rozsáhlé a formalizované 
postupy náležité péče. Podnik, který na 
základě posouzení rizik dospěje k závěru, 
že ve svých obchodních vztazích nezjistil 
žádná rizika, bude muset pouze vyplnit a 
vydat prohlášení, které by mělo být v 
každém případě přezkoumáno, kdykoli 
dojde ke změně provozních činností nebo 
provozního kontextu podniku. 
Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve 
svých obchodních vztazích nízkému riziku, 
a proto se považuje za vhodné je vyjmout z 
uplatňování požadavků této směrnice.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. V případě podniků vlastněných 
nebo ovládaných státem by plnění 
povinností náležité péče mělo zahrnovat, 
aby zadávaly služby podnikům, které 
splňují povinnosti náležité péče. Členské 
státy jsou vyzývány, aby neposkytovaly 
mimořádnou státní podporu 
společnostem, které nesplňují cíle této 
směrnice.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 261
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. V případě podniků vlastněných 
nebo ovládaných státem by plnění 
povinností náležité péče mělo zahrnovat, 
aby zadávaly služby podnikům, které 
splňují povinnosti náležité péče. Členské 
státy jsou vyzývány, aby neposkytovaly 
mimořádnou státní podporu 
společnostem, které nesplňují cíle této 
směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 262
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Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. V případě podniků vlastněných 
nebo ovládaných státem by plnění 
povinností náležité péče mělo zahrnovat, 
aby zadávaly služby podnikům, které 
splňují povinnosti náležité péče. Členské 
státy jsou vyzývány, aby neposkytovaly 
mimořádnou státní podporu společnostem, 
které nesplňují cíle této směrnice.

15. V případě podniků vlastněných 
nebo ovládaných státem by plnění 
povinností náležité péče mělo zahrnovat, 
aby zadávaly služby podnikům, které 
splňují povinnosti náležité péče. Členské 
státy jsou vyzývány, aby neposkytovaly 
státní podporu, mimo jiné prostřednictvím 
státní pomoci, veřejných zakázek, 
exportních úvěrových agentur ani státem 
podporovaných půjček, společnostem, 
které nesplňují cíle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

16. Povinnost náležité péče je v této 
směrnici definována jako povinnost 
podniku přijmout veškerá přiměřená 
opatření k zabránění nepříznivým 
dopadům na lidská práva a životní 
prostředí v jejich hodnotových řetězcích a 
řešit takové dopady, pokud k nim dojde. V 
praxi náležitá péče představuje proces, 
který určitý podnik zavedl za účelem 
zjišťování, vyhodnocení, prevence, 
ukončení, zmírňování, sledování, 
vystopování, sdělování, zveřejňování, 
nesení odpovědnosti, řešení a nápravy 
případných nebo skutečných nepříznivých 
dopadův oblasti lidských práv, včetně 
sociálních a pracovních práv, životního 
prostředí, včetně příspěvku ke změně 
klimatu, a správy a řízení, v jejich vlastních 
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provozních činnostech, v jejich 
hodnotovém řetězci a v rámci dalších 
obchodních vztahů.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Hildegard Bentele, Daniel Buda, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
a nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, zmírňování a 
sledování rizik v oblasti lidských práv a 
životního prostředí, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, vystopování, nesení 
odpovědnosti, řešení, sdělování a nápravy 
případných a skutečných nepříznivých 
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životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

dopadů v oblasti lidských práv, včetně 
sociálních a pracovních práv, životního 
prostředí, včetně změny klimatu, a správy a 
řízení, a to jak ve svých vlastních 
provozních činnostech, tak v rámci 
obchodních vztahů v celém hodnotovém 
řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení 
a nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, prevence a 
ukončení rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv a 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a to jak ve svých vlastních provozních 
činnostech, tak v rámci obchodních vztahů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
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nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

nápravy rizik v oblasti základních práv 
uznaných v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména práv dítěte a 
zákazu dětské práce, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

Or. es

Pozměňovací návrh 268
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv a 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
v rámci jeho přímých smluvních 
obchodních vztahů.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv, 

16. Náležitá péče je v této směrnici 
definována jako proces, který určitý podnik 
zavedl za účelem zjišťování, ukončení, 
prevence, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a 
nápravy rizik v oblasti lidských práv, 
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včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí, včetně změny klimatu, 
a správy a řízení, a to jak ve svých 
vlastních provozních činnostech, tak v 
rámci obchodních vztahů.

životního prostředí a správy a řízení, a to 
jak ve svých vlastních provozních 
činnostech, tak v rámci jeho přímých 
smluvních vztahů s dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát 
v úvahu při posuzování potenciálních 
rizik. Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 
vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité 
péče, a předejít tak jakémukoli riziku pro 
lidská práva.

17. Lidskými právy se rozumí 
přinejmenším práva formulovaná v 
Mezinárodní listině lidských práv, v 
nástrojích OSN v oblasti lidských práv 
týkajících se práv osob, které patří k 
obzvláště zranitelným skupinám nebo 
komunitám, a v zásadách týkajících se 
základních práv stanovených v Deklaraci 
MOP o základních principech a právech v 
práci, jakož i práva zakotvená v zásadách 
uznaných v Úmluvě MOP o svobodě 
sdružování a o účinném uznávání práva 
na kolektivní vyjednávání, Úmluvě MOP 
o odstranění všech forem nucené práce, 
Úmluvě MOP o účinném zrušení dětské 
práce a Úmluvě MOP o odstranění 
diskriminace v zaměstnání a povolání. 
Dále zahrnují mimo jiné nepříznivé 
dopady ve vztahu k jiným právům 
uznaným v řadě úmluv MOP, jako je 
svoboda sdružování, minimální věk, 
bezpečnost a zdraví při práci a stejná 
odměna, a práva uznaná v Úmluvě o 
právech dítěte, Africké chartě lidských 
práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o 
lidských právech, Evropské sociální 
chartě, Listině základních práv Evropské 
unie a vnitrostátních ústavách a právních 
předpisech, jimiž se uznávají nebo 
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provádějí lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát v 
úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 
vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité péče, 
a předejít tak jakémukoli riziku pro lidská 
práva.

17. V souvislosti s dopady v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát v 
úvahu při posuzování potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadů. Tento 
seznam je koncipován jako demonstrativní 
a podniky jsou důrazně vybízeny k tomu, 
aby zohledňovaly i další nástroje v oblasti 
lidských práv, které jim umožní provést 
úplný proces náležité péče, včetně těch 
nástrojů, které jsou nejvíce relevantní pro 
rizika jejich činností, a předejít tak 
veškerým dopadům na lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát v 
úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 
vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité péče, 

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
základních práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které podniky mohou využít 
při posuzování potenciálních rizik. Tento 
seznam je koncipován jako demonstrativní 
a podniky jsou důrazně vybízeny k tomu, 
aby zohledňovaly i další nástroje v oblasti 
základních práv, zejména práv 
náležejících dětem, které jim umožní 
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a předejít tak jakémukoli riziku pro lidská 
práva.

provést úplný proces náležité péče, a 
předejít tak jakémukoli riziku pro základní 
práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 273
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát 
v úvahu při posuzování potenciálních 
rizik. Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 
vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité péče, 
a předejít tak jakémukoli riziku pro lidská 
práva.

17. Tato směrnice stanoví 
vyčerpávající seznam rizik v oblasti 
porušování lidských práv, práv v oblasti 
životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných v příloze I. Tento seznam 
vychází ze stávajících mezinárodních a 
evropských závazků v oblasti lidských 
práv, životního prostředí a řádné správy 
věcí veřejných. Tvoří základ pro jednotný 
soubor pokynů pro podniky, který má 
vypracovat Komise ohledně toho, jak 
zavést a organizovat proces náležité péče, 
včetně parametrů pro měření pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát v 
úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí příloha I této směrnice 
soupis nástrojů, které by měly podniky brát 
v úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je vyčerpávající a může být 
Komisí v případě potřeby přezkoumán 
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vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité 
péče, a předejít tak jakémukoli riziku pro 
lidská práva.

prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, aby obsahoval odkaz na 
nástroje v oblasti lidských práv, které 
mohou být přijaty v budoucnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí tato směrnice soupis 
řady nástrojů, které by měly podniky brát v 
úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je koncipován jako 
demonstrativní a podniky jsou důrazně 
vybízeny k tomu, aby zohledňovaly i další 
nástroje v oblasti lidských práv, které jim 
umožní provést úplný proces náležité 
péče, a předejít tak jakémukoli riziku pro 
lidská práva.

17. V souvislosti s riziky v oblasti 
lidských práv uvádí příloha I této směrnice 
soupis nástrojů, které by měly podniky brát 
v úvahu při posuzování potenciálních rizik. 
Tento seznam je vyčerpávající a Komise 
jej může přezkoumat prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci, je-li to nezbytné, 
aby obsahoval odkaz na mezinárodně 
právně závazné nástroje v oblasti lidských 
práv, které mohou být přijaty v budoucnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő 
Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Rizika v oblasti životního prostředí 
jsou často úzce propojena s riziky v oblasti 
lidských práv. Zvláštní zpravodaj OSN pro 
lidská práva a životní prostředí uvedl, že 
nezbytnými předpoklady plného požívání 

vypouští se
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lidských práv jsou práva na život, zdraví, 
potraviny, vodu a rozvoj a také právo na 
bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní 
prostředí; Valné shromáždění OSN kromě 
toho uznalo ve své rezoluci 64/292 právo 
na bezpečnou a čistou pitnou vodu a 
hygienu za jedno z lidských práv. 
Pandemie COVID-19 poukázala nejen na 
to, jak důležité je bezpečné a zdravé 
pracovní prostředí, ale také to, aby 
podniky zajistily, že jejich hodnotové 
řetězce nebudou způsobovat zdravotní 
rizika ani k nim nebudou přispívat. Proto 
by se právní předpis na tato práva měl 
vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Rizika v oblasti životního prostředí 
jsou často úzce propojena s riziky v oblasti 
lidských práv. Zvláštní zpravodaj OSN pro 
lidská práva a životní prostředí uvedl, že 
nezbytnými předpoklady plného požívání 
lidských práv jsou práva na život, zdraví, 
potraviny, vodu a rozvoj a také právo na 
bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní 
prostředí; Valné shromáždění OSN kromě 
toho uznalo ve své rezoluci 64/292 právo 
na bezpečnou a čistou pitnou vodu a 
hygienu za jedno z lidských práv. 
Pandemie COVID-19 poukázala nejen na 
to, jak důležité je bezpečné a zdravé 
pracovní prostředí, ale také to, aby 
podniky zajistily, že jejich hodnotové 
řetězce nebudou způsobovat zdravotní 
rizika ani k nim nebudou přispívat. Proto 
by se právní předpis na tato práva měl 
vztahovat.

18. Rizika v oblasti životního prostředí 
jsou často úzce propojena s riziky v oblasti 
lidských práv. Zvláštní zpravodaj OSN pro 
lidská práva a životní prostředí uvedl, že 
nezbytnými předpoklady plného požívání 
lidských práv jsou práva na život, zdraví, 
potraviny, vodu a rozvoj; kromě toho. 
Proto by se právní předpis na tato práva 
měl vztahovat.
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Or. es

Pozměňovací návrh 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. Ke škodám na životním prostředí 
může dojít i bez jasného porušení lidských 
práv nebo bez přímé újmy pro člověka. 
Povinnost společností provádět náležitou 
péči by měla zahrnovat veškeré 
potenciální nebo skutečné nepříznivé 
dopady na životní prostředí, včetně těch, 
které nemají přímý dopad na člověka nebo 
lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tato směrnice stanoví 
demonstrativní výčet rizik v oblasti 
životního prostředí. S cílem přispět k 
vnitřní soudržnosti právních předpisů EU 
a poskytnout právní jistotu je tento 
seznam založen na nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic, který podnikům 
poskytuje pokyny pro posuzování rizik.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 280
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tato směrnice stanoví 
demonstrativní výčet rizik v oblasti 
životního prostředí. S cílem přispět k 
vnitřní soudržnosti právních předpisů EU 
a poskytnout právní jistotu je tento 
seznam založen na nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic, který podnikům 
poskytuje pokyny pro posuzování rizik.

19. Tato směrnice stanoví vyčerpávající 
výčet rizik v oblasti životního prostředí 
prostřednictvím odkazu na seznam 
příslušných aktů Unie uvedených v příloze 
II této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tato směrnice stanoví 
demonstrativní výčet rizik v oblasti 
životního prostředí. S cílem přispět k 
vnitřní soudržnosti právních předpisů EU a 
poskytnout právní jistotu je tento seznam 
založen na nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, který podnikům poskytuje pokyny 
pro posuzování rizik.

19. Tato směrnice stanoví 
demonstrativní výčet rizik v oblasti 
životního prostředí. S cílem přispět k 
vnitřní soudržnosti právních předpisů EU a 
poskytnout právní jistotu je tento seznam 
založen na nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, který podnikům poskytuje pokyny 
pro posuzování potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
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Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Tato směrnice stanoví 
demonstrativní výčet rizik v oblasti 
životního prostředí. S cílem přispět k 
vnitřní soudržnosti právních předpisů EU a 
poskytnout právní jistotu je tento seznam 
založen na nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, který podnikům poskytuje pokyny 
pro posuzování rizik.

19. S cílem přispět k vnitřní 
soudržnosti právních předpisů EU a 
poskytnout právní jistotu je seznam rizik 
pro životní prostředí založen na nařízení 
(EU) 2020/852 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic, který 
podnikům poskytuje pokyny pro 
posuzování rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby 
podniky prováděly náležitou péči s cílem 
zabránit jakémukoli nepříznivému dopadu 
na řádnou správu věcí veřejných v 
zemích, regionech nebo na územích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost. 
Podniky by měly zejména dodržovat 
Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a 
přijmout opatření na zabránění 
nepřípustnému ovlivňování úředníků 
státní správy s cílem získat výsady nebo 
nespravedlivé příznivé zacházení v 
rozporu s právem. Podniky by se rovněž 
měly zdržet nepatřičného zasahování do 
místního politického dění a měly by 
důsledně dodržovat platné daňové právní 
předpisy.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
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Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby 
podniky prováděly náležitou péči s cílem 
zabránit jakémukoli nepříznivému dopadu 
na řádnou správu věcí veřejných v 
zemích, regionech nebo na územích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost. 
Podniky by měly zejména dodržovat 
Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a 
přijmout opatření na zabránění 
nepřípustnému ovlivňování úředníků 
státní správy s cílem získat výsady nebo 
nespravedlivé příznivé zacházení v 
rozporu s právem. Podniky by se rovněž 
měly zdržet nepatřičného zasahování do 
místního politického dění a měly by 
důsledně dodržovat platné daňové právní 
předpisy.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 285
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, 
Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby 
podniky prováděly náležitou péči s cílem 
zabránit jakémukoli nepříznivému dopadu 
na řádnou správu věcí veřejných v 
zemích, regionech nebo na územích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost. 
Podniky by měly zejména dodržovat 
Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a 
přijmout opatření na zabránění 
nepřípustnému ovlivňování úředníků 

vypouští se
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státní správy s cílem získat výsady nebo 
nespravedlivé příznivé zacházení v 
rozporu s právem. Podniky by se rovněž 
měly zdržet nepatřičného zasahování do 
místního politického dění a měly by 
důsledně dodržovat platné daňové právní 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby 
podniky prováděly náležitou péči s cílem 
zabránit jakémukoli nepříznivému dopadu 
na řádnou správu věcí veřejných v zemích, 
regionech nebo na územích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost. 
Podniky by měly zejména dodržovat 
Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a 
přijmout opatření na zabránění 
nepřípustnému ovlivňování úředníků státní 
správy s cílem získat výsady nebo 
nespravedlivé příznivé zacházení v rozporu 
s právem. Podniky by se rovněž měly 
zdržet nepatřičného zasahování do 
místního politického dění a měly by 
důsledně dodržovat platné daňové právní 
předpisy.

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby 
podniky prováděly náležitou péči s cílem 
zabránit jakémukoli nepříznivému dopadu 
na řádnou správu věcí veřejných v zemích, 
regionech nebo na územích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost. 
Mezi rizika v oblasti správy a řízení patří 
mimo jiné nesoulad s pokyny OECD pro 
nadnárodní společnosti, VII. kapitolou 
týkající se boje proti podplácení, 
vyžadování úplatků a vydírání a zásadami 
Úmluvy OECD o boji proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v 
mezinárodních podnikatelských 
transakcích, stejně jako případy korupce a 
úplatkářství v situacích, kdy podnik 
uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody 
veřejným činitelům za účelem získání 
výsad nebo nespravedlivého příznivého 
zacházení v rozporu s právními předpisy, 
včetně situací, kdy podnik nepatřičně 
zasahuje do místního politického dění, 
poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně, narušuje ochranu 
oznamovatelů nebo nedodržuje 
uplatňování daňových předpisů. Podniky 
přijmou zejména opatření na zabránění 
nepřípustnému ovlivňování úředníků státní 
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správy s cílem získat výsady nebo 
nespravedlivé příznivé zacházení v rozporu 
s právem. Podniky by se rovněž měly 
zdržet nepatřičného zasahování do 
místního politického dění a měly by 
důsledně dodržovat platné daňové právní 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. Tyto seznamy rizik v oblasti 
lidských práv, životního prostředí a správy 
věcí veřejných, které jsou koncipovány 
jako demonstrativní, by měly tvořit základ 
pokynů, které vypracuje Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Rizika v oblasti životního prostředí, 
správy a řízení či lidských práv nejsou 
genderově neutrální. Podniky by měly být 
vybízeny k tomu, aby do svých postupů 
náležité péče začlenily i hledisko rovnosti 
žen a mužů. Příslušné pokyny jsou 
uvedeny v brožuře OSN nazvané 
Genderové rozměry obecných zásad v 
oblasti podnikání a lidských práv,

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 289
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Rizika v oblasti životního prostředí, 
správy a řízení či lidských práv nejsou 
genderově neutrální. Podniky by měly být 
vybízeny k tomu, aby do svých postupů 
náležité péče začlenily i hledisko rovnosti 
žen a mužů. Příslušné pokyny jsou 
uvedeny v brožuře OSN nazvané 
Genderové rozměry obecných zásad v 
oblasti podnikání a lidských práv,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Rizika v oblasti životního prostředí, 
správy a řízení či lidských práv nejsou 
genderově neutrální. Podniky by měly být 
vybízeny k tomu, aby do svých postupů 
náležité péče začlenily i hledisko rovnosti 
žen a mužů. Příslušné pokyny jsou 
uvedeny v brožuře OSN nazvané 
Genderové rozměry obecných zásad v 
oblasti podnikání a lidských práv,

21. Podniky by měly být vybízeny k 
tomu, aby do svých postupů náležité péče 
začlenily i hledisko rovnosti žen a mužů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Manon Aubry
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Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Rizika v oblasti životního prostředí, 
správy a řízení či lidských práv nejsou 
genderově neutrální. Podniky by měly být 
vybízeny k tomu, aby do svých postupů 
náležité péče začlenily i hledisko rovnosti 
žen a mužů. Příslušné pokyny jsou 
uvedeny v brožuře OSN nazvané 
Genderové rozměry obecných zásad v 
oblasti podnikání a lidských práv,

21. Nepříznivé dopady v oblasti 
životního prostředí, správy a řízení či 
lidských práv nejsou genderově neutrální. 
Podniky by měly být vybízeny k tomu, aby 
do svých postupů náležité péče začlenily i 
hledisko rovnosti žen a mužů. Příslušné 
pokyny jsou uvedeny v brožuře OSN 
nazvané Genderové rozměry obecných 
zásad v oblasti podnikání a lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Rizika v oblasti životního prostředí, 
správy a řízení či lidských práv nejsou 
genderově neutrální. Podniky by měly být 
vybízeny k tomu, aby do svých postupů 
náležité péče začlenily i hledisko rovnosti 
žen a mužů. Příslušné pokyny jsou 
uvedeny v brožuře OSN nazvané 
Genderové rozměry obecných zásad v 
oblasti podnikání a lidských práv,

21. Rizika v oblasti životního prostředí 
či lidských práv nejsou genderově 
neutrální. Podniky by měly být vybízeny k 
tomu, aby do svých postupů náležité péče 
začlenily i hledisko rovnosti žen a mužů. 
Příslušné pokyny jsou uvedeny v brožuře 
OSN nazvané Genderové rozměry 
obecných zásad v oblasti podnikání a 
lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. Obchodní dopady na celé 
spektrum práv definovaných v Úmluvě 
OSN o právech dítěte a dalších 
příslušných mezinárodních normách. 
Dětství je jedinečnou dobou fyzického, 
duševního, emočního a spirituálního 
vývoje a porušování práv dětí, jako je 
například vystavení násilí nebo 
zneužívání, dětská práce, nevhodný 
marketing nebo nebezpečné výrobky nebo 
rizika pro životní prostředí, mohou mít 
celoživotní, nevratné a dokonce 
mezigenerační důsledky. Mechanismy 
náležité péče a odpovědnosti podniků, 
které jsou navrženy tak, že není brán 
zřetel na děti, by mohly být neúčinné při 
ochraně jejich práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. V oblastech postižených konflikty 
mohou být potenciální nebo skutečné 
nepříznivé dopady v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
specifické a naléhavější. V tomto ohledu 
by měly podniky působící v oblastech 
postižených konflikty provádět posílenou 
náležitou péči v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy věcí 
veřejných, dodržovat své závazky v oblasti 
mezinárodního humanitárního práva a 
odkazovat na stávající mezinárodní normy 
a pokyny, včetně ženevských úmluv a 
jejich dodatkových protokolů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. Členské státy se vyzývají, aby 
sledovaly, které podniky v jejich 
jurisdikcích působí v oblastech 
postižených konfliktem, poskytovaly jim 
zvláštní pokyny a vyžadovaly, aby v této 
souvislosti prováděly důkladnější 
náležitou péči. Vzhledem k tomu, že v 
oblastech postižených konfliktem je 
přístup ke spravedlnosti obzvláště obtížný, 
měly by členské státy zavést veškerá 
nezbytná opatření, která v těchto situacích 
umožní přístup ke spravedlnosti a 
opravným prostředkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, 
s nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 297
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec. Členské státy by měly 
zavést další právní předpisy, jimiž zajistí, 
aby podniky mohly nést odpovědnost za 
škody způsobené jimi ovládanými 
podniky, pokud se v rámci své obchodní 
činnosti dopustily porušení lidských práv 
nebo poškození životního prostředí nebo k 
takovému porušení či poškození přispěly.

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
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hodnotový řetězec. hodnotový řetězec.

Členské státy by měly zavést další právní 
předpisy, které zajistí, aby podniky mohly 
nést odpovědnost za škody způsobené jimi 
ovládanými podniky, pokud v rámci své 
obchodní činnosti vyvolaly nepříznivý 
dopad na lidská práva, životního prostředí 
a správu a řízení, nebo k němu přispěly.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec. Sledovatelnost všech 
podniků zapojených do hodnotového 
řetězce však může být složitá. Komise by 
proto měla vyhodnotit a navrhnout 
nástroje s cílem pomoci podnikům se 
sledovatelností jejich hodnotových 
řetězců.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností jejich 
přímých dodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být 
spravedlivá, měla by náležitá péče 
zahrnovat všechny části hodnotového 
řetězce, které mohou být rozumně řízeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 302
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard 
Bentele, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností přímých 
smluvních subjektů, s nimiž udržují 
obchodní vztahy, zejména dodavatelů, 
subdodavatelů a podniků, do nichž se 
investovalo.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních a 
environmentálních norem ze strany 
podniků mohou být důsledkem jejich 
vlastních činností nebo činností subjektů, s 
nimiž udržují obchodní vztahy, zejména 
dodavatelů, subdodavatelů a podniků, do 
nichž se investovalo. Má-li být účinná, 
měla by náležitá péče zahrnovat celý 
hodnotový řetězec.

22. Nepříznivé dopady nebo 
porušování lidských práv a sociálních, 
environmentálních a klimatických norem 
ze strany podniků mohou být důsledkem 
jejich vlastních činností nebo činností 
subjektů, s nimiž udržují obchodní vztahy, 
zejména dodavatelů, subdodavatelů a 
podniků, do nichž se investovalo. Má-li být 
účinná, měla by náležitá péče zahrnovat 
celý hodnotový řetězec.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 23. Náležitá péče je v první řadě 
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preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
na základě konzultace a s účastí všech 
příslušných zúčastněných subjektů 
dokument, v němž zveřejní svou strategii 
náležité péče s uvedením každé z těchto 
fází. Tato strategie náležité péče by měla 
být řádně začleněna do celkové obchodní 
strategie společnosti. Měla by být 
každoročně přezkoumávána a 
obnovována na základě stejných 
požadavků na konzultace a účast 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich prevenci nebo 
ukončení. Podniky by měly mít povinnost 
vypracovat dokument, v němž výslovně 
popíšou svou strategii náležité péče s 
uvedením každé z těchto fází. Tato 
strategie náležité péče by měla být řádně 
začleněna do celkové obchodní strategie 
společnosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 306
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

23. Náležitá péče je preventivním 
mechanismem, který ukládá společnostem, 
aby zjišťovaly potenciální nebo skutečné 
nepříznivé dopady a přijaly politiky a 
opatření k jejich zmírňování a sledování 
jak tyto dopady řeší. Podniky mohou 
vypracovat dokument, v němž výslovně 
popíšou svou strategii náležité péče. 
Jakýkoli rámec náležité péče by měl být 
založen na povinnosti prostředků, nikoli 
na povinnosti výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady 
řeší. Podniky vypracují modelový 
dokument, v němž mohou vysvětlit svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází.
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měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 308
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

23. Náležitá péče je preventivním 
mechanismem, který ukládá společnostem, 
aby zjišťovaly potenciální nebo skutečné 
nepříznivé dopady a přijaly politiky a 
opatření k jejich zmírňování a sledování 
jak tyto dopady řeší. Podniky mohou mít 
povinnost vypracovat dokument, v němž 
výslovně popíšou svou strategii náležité 
péče. Jakýkoli rámec náležité péče by měl 
být založen na povinnosti prostředků, 
nikoli na povinnosti výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby vynaložily nejvyšší 
možné úsilí a zjišťovaly potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
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zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení a nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost vypracovat 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

23. Náležitá péče je v první řadě 
preventivním mechanismem, který ukládá 
společnostem, aby zjišťovaly potenciální 
nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly 
politiky a opatření k jejich ukončení, 
prevenci, zmírňování, sledování, 
zveřejňování, řešení, nápravy a nesení 
odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. 
Podniky by měly mít povinnost zveřejnit 
dokument, v němž výslovně popíšou svou 
strategii náležité péče s uvedením každé z 
těchto fází. Tato strategie náležité péče by 
měla být řádně začleněna do celkové 
obchodní strategie společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

24. Tyto strategie náležité péče by se 
měly vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení specifické politiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 313
Manon Aubry
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Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit. Podniky 
nesou odpovědnost za nepříznivé dopady 
na lidská práva nebo na životní prostředí 
bez ohledu na význam rizika, které se 
projevilo, pokud podnik nemůže prokázat, 
že jednal s náležitou péčí a přijal veškerá 
přiměřená opatření, aby zabránil vzniku 
škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale může spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů. Podniky by 
proto měly své strategie náležité péče 
průběžně sledovat a odpovídajícím 
způsobem upravovat. Tyto strategie by se 
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upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

měly vztahovat na skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady, ačkoli je 
nutné zvážit závažnost rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
průběžném procesu a posuzování rizik a 
dopadů, která jsou dynamická a mohou se 
změnit v důsledku nových obchodních 
vztahů nebo vývoje na kontextuální úrovni. 
Podniky by proto měly své strategie 
náležité péče průběžně sledovat a 
odpovídajícím způsobem upravovat. Tyto 
strategie by se měly vztahovat na každý 
skutečný nebo potenciální nepříznivý 
dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost a 
pravděpodobnost nepříznivého dopadu, 
pokud je vyžadováno stanovení priorit.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 

24. Náležitá péče by neměla být 
prováděna jako „formální plnění 
povinnosti“, ale měla by spočívat v 
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průběžném posuzování rizik, která jsou 
dynamická a mohou se změnit v důsledku 
nových obchodních vztahů nebo vývoje na 
kontextuální úrovni. Podniky by proto 
měly své strategie náležité péče průběžně 
sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost rizika, pokud je 
vyžadováno stanovení priorit.

průběžném posuzování rizik a dopadů, 
která jsou dynamická a mohou se změnit v 
důsledku nových obchodních vztahů nebo 
vývoje na kontextuální úrovni. Podniky by 
proto měly své strategie náležité péče 
průběžně sledovat a odpovídajícím 
způsobem upravovat. Tyto strategie by se 
měly vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad, ačkoli je 
třeba zvážit závažnost a pravděpodobnost 
rizika, pokud je vyžadováno stanovení 
priorit.

Or. de

Pozměňovací návrh 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Podnik, který má pákový efekt k 
prevenci nebo zmírnění tohoto rizika, by 
jej měl vykonávat. Podnik, který nemá 
pákový efekt, se může pokusit jej zvýšit 
například tím, že bude nabízet budování 
kapacit nebo jiné pobídky přidruženému 
subjektu nebo spolupracovat s jinými 
subjekty. Nelze-li předejít riziku nebo jej 
zmírnit a pákový efekt nelze zvýšit, měl by 
podnik ukončit svůj obchodní vztah 
odpovědným způsobem .

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

25. Podniky by se měly po konzultaci 
se zúčastněnými stranami snažit zaměřit na 
potenciální nebo skutečné riziko a řešit jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej.

Or. es

Pozměňovací návrh 320
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
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zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení v 
souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. de

Pozměňovací návrh 321
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí a správu věcí veřejných a řešit je. 
Pokud by byl tento pokus neúspěšný a v 
úvahu přichází možnost odpovědného 
ukončení účasti společnosti, měla by 
společnost rovněž zvážit možné nepříznivé 
dopady tohoto rozhodnutí a přijmout 
vhodná opatření k jejich řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 

25. Podniky by se měly nejprve po 
konzultaci se zúčastněnými stranami snažit 
zaměřit na potenciální nebo skutečné riziko 
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a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný a v úvahu přichází možnost 
odpovědného ukončení účasti společnosti, 
měla by společnost rovněž zvážit možné 
nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a 
přijmout vhodná opatření k jejich řešení.

a řešit jej. Pokud by byl tento pokus 
neúspěšný, rozhodnutí odstoupit od 
dodavatele nebo jiného obchodního 
vztahu by mohlo být krajním řešením. 
Každé rozhodnutí o odstoupení by mělo 
rovněž zvážit možné nepříznivé dopady 
tohoto rozhodnutí a přijmout vhodná 
opatření k jejich řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité 
péče. Tato směrnice proto vyžaduje 
provedení konzultace se zúčastněnými 
stranami a jejich zapojení do všech fází 
procesu náležité péče. Jejich zapojení a 
konzultace mohou navíc pomoci odvrátit 
tlak finančních trhů a krátkodobých 
investorů a dát prostor těm, kteří mají 
silný zájmem na dlouhodobé udržitelnosti 
společnosti. Zapojení zúčastněných stran 
může pomoci zlepšit dlouhodobou 
výkonnost a ziskovost společností, neboť 
jejich zvýšená udržitelnost by měla kladné 
agregované hospodářské dopady.

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
případné účinné a smysluplné konzultace s 
příslušnými zúčastněnými stranami. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů 
a dát prostor těm, kteří mají silný zájmem 
na dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může 
pomoci zlepšit dlouhodobou výkonnost a 
ziskovost společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto umožňuje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do procesu náležité péče. 

Or. es

Pozměňovací návrh 325
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
primárními zúčastněnými stranami. 
Konzultace a zapojení zúčastněných stran 
mohou společnostem pomoci přesněji 
zjišťovat rizika a vypracovat účinnější 
strategii náležité péče. Tato směrnice proto 
vyžaduje provedení konzultace se 
zúčastněnými stranami a jejich zapojení do 
všech fází procesu náležité péče. Zapojení 
zúčastněných stran může pomoci zlepšit 
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mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů 
a dát prostor těm, kteří mají silný zájmem 
na dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů 
a dát prostor těm, kteří mají silný zájmem 
na dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
primárními zúčastněnými stranami, a 
zejména náležité zapojení odborů. 
Konzultace a zapojení zúčastněných stran 
mohou společnostem pomoci přesněji 
zjišťovat rizika a vypracovat účinnější 
strategii náležité péče. Tato směrnice proto 
vyžaduje provedení konzultace se 
zúčastněnými stranami a jejich zapojení do 
všech fází procesu náležité péče. Zapojení 
zúčastněných stran může pomoci zlepšit 
dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace sevšemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů a 
dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na 
dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
případné účinné a smysluplné konzultace s 
zúčastněnými stranami. Konzultace a 
zapojení zúčastněných stran mohou 
společnostem pomoci přesněji zjišťovat 
rizika a vypracovat účinnější strategii 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů a 
dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na 
dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, mimo jiné včetně 
komunit, pracovníků, občanské 
společnosti a ženských organizací, 
obránců lidských práv, původních 
obyvatel a odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat potenciální nebo 
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jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů a 
dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na 
dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

skutečné nepříznivé dopady a vypracovat 
účinnější strategii náležité péče. Tato 
směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů a 
dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na 
dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče. Jejich zapojení a konzultace 
mohou navíc pomoci odvrátit tlak 
finančních trhů a krátkodobých investorů a 
dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na 
dlouhodobé udržitelnosti společnosti. 
Zapojení zúčastněných stran může pomoci 
zlepšit dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
hospodářské dopady.

26. Řádná náležitá péče vyžaduje 
účinné a smysluplné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, a zejména náležité 
zapojení odborů. Konzultace a zapojení 
zúčastněných stran mohou společnostem 
pomoci přesněji zjišťovat rizika a 
vypracovat účinnější strategii náležité péče. 
Tato směrnice proto vyžaduje provedení 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do všech fází procesu 
náležité péče, nejen při navrhování 
počáteční strategie náležité péče. Jejich 
zapojení a konzultace mohou navíc pomoci 
odvrátit tlak finančních trhů a 
krátkodobých investorů a dát prostor těm, 
kteří mají silný zájmem na dlouhodobé 
udržitelnosti společnosti. Zapojení 
zúčastněných stran může pomoci zlepšit 
dlouhodobou výkonnost a ziskovost 
společností, neboť jejich zvýšená 
udržitelnost by měla kladné agregované 
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hospodářské dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl 
být vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské 
společnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl 
být vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 

vypouští se
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zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské 
společnosti.

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán striktně a měl by zahrnovat 
pouze subjekty, jejichž práva a zájmy jsou 
přímo ovlivněny rozhodnutími společnosti, 
což zahrnuje především zaměstnanecké 
odbory a akcionáře.

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán jako jednotlivci a/nebo skupiny 
jednotlivců, jejichž legitimní práva nebo 
zájmy mohou být přímo ovlivněny riziky 
pro základní práva, která způsobuje 
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pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské 
společnosti.

podnik nebo jeho obchodní vztahy, 
výjimečně včetně odborových organizací.

Or. es

Pozměňovací návrh 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské společnosti.

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 
všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, děti, 
původní obyvatele, sdružení občanů a 
akcionáře a organizace, jejichž statutárním 
účelem je zajistit dodržování lidských a 
sociálních práv, norem v oblasti životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
jako jsou odbory či organizace občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 

27. Pojem zúčastněné strany by měl být 
vykládán široce a měl by zahrnovat 
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všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti životního prostředí a 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
odbory či organizace občanské společnosti.

všechny subjekty, jejichž práva a zájmy 
mohou být ovlivněny rozhodnutími 
společnosti, což mimo jiné zahrnuje 
pracovníky, místní společenství, původní 
obyvatele, sdružení občanů a akcionáře a 
organizace, jejichž statutárním účelem je 
zajistit dodržování lidských a sociálních 
práv, norem v oblasti klimatu, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných, 
jako jsou odbory či organizace občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. Aby se zabránilo riziku, že v 
procesu náležité péče zůstanou některé 
hlasy zúčastněných stran nevyslyšeny 
nebo marginalizovány, poskytuje 
směrnice zúčastněným stranám právo na 
bezpečné a smysluplné konzultace, pokud 
jde o strategii náležité péče společnosti, a 
zajišťuje odpovídající zapojení odborů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. Aby se zabránilo riziku, že v 
procesu náležité péče zůstanou některé 
hlasy zúčastněných stran nevyslyšeny nebo 

28. Aby se zabránilo riziku, že v 
procesu náležité péče zůstanou některé 
hlasy zúčastněných stran nevyslyšeny nebo 
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marginalizovány, poskytuje směrnice 
zúčastněným stranám právo na bezpečné a 
smysluplné konzultace, pokud jde o 
strategii náležité péče společnosti, a 
zajišťuje odpovídající zapojení odborů.

marginalizovány, poskytuje směrnice 
zúčastněným stranám právo na bezpečné a 
smysluplné konzultace, pokud jde o 
strategii náležité péče společnosti, a 
zajišťuje odpovídající zapojení odborů 
nebo zástupců pracovníků nebo 
pracovníků samotných.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. Aby se zabránilo riziku, že v 
procesu náležité péče zůstanou některé 
hlasy zúčastněných stran nevyslyšeny nebo 
marginalizovány, poskytuje směrnice 
zúčastněným stranám právo na bezpečné a 
smysluplné konzultace, pokud jde o 
strategii náležité péče společnosti, a 
zajišťuje odpovídající zapojení odborů.

28. Aby se zabránilo riziku, že v 
procesu náležité péče zůstanou některé 
hlasy zúčastněných stran nevyslyšeny nebo 
marginalizovány, poskytuje směrnice 
primárním zúčastněným stranám právo na 
bezpečné a smysluplné konzultace, pokud 
jde o strategii náležité péče společnosti, a 
zajišťuje odpovídající zapojení odborů.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. Postupy pro podávání stížností by 
měly zajišťovat ochranu anonymity, 
bezpečnosti, fyzické a právní integrity 
oznamovatelů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937.

29. Postupy pro vyřizování stížností by 
měly zajišťovat ochranu anonymity, 
bezpečnosti a fyzické a právní integrity 
všech stěžovatelů. Tyto postupy musí 
zejména chránit oznamovatele v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1937 a obránce lidských práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. Postupy pro podávání stížností by 
měly zajišťovat ochranu anonymity, 
bezpečnosti, fyzické a právní integrity 
oznamovatelů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937.

29. Postupy pro podávání stížností 
musí být v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. Postupy pro podávání stížností by 
měly zajišťovat ochranu anonymity, 
bezpečnosti, fyzické a právní integrity 
oznamovatelů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937.

29. Postupy pro podávání stížností 
musí být v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. Postupy pro podávání stížností by 
měly zajišťovat ochranu anonymity, 
bezpečnosti, fyzické a právní integrity 
oznamovatelů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937.

29. Postupy pro podávání stížností 
musí být v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 a 
dalšími příslušnými platnými právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by 
podnik mohl během procesu náležité péče 
označit za subjekty představující 
významná rizika. Tato směrnice však 
uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování 
všech svých dodavatelů, a proto se tato 
povinnost má řídit zásadami přiměřenosti 
a proporcionality, což by si podniky 
neměly v žádném případě vykládat jako 
záminku k nedodržení povinnosti 
vynaložit v tomto ohledu veškeré nezbytné 
úsilí.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by 
podnik mohl během procesu náležité péče 
označit za subjekty představující 
významná rizika. Tato směrnice však 
uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování všech 
svých dodavatelů, a proto se tato povinnost 
má řídit zásadami přiměřenosti a 
proporcionality, což by si podniky neměly 
v žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky prováděly zjišťování svých 
přímých dodavatelů. Tato směrnice 
uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování všech 
svých dodavatelů, a proto se tato povinnost 
má řídit zásadami přiměřenosti a 
proporcionality, což by si podniky neměly 
v žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování svých dodavatelů prvního 
stupně v rámci dodavatelského řetězce 
mimo EU. Tato směrnice však neztrácí ze 
zřetele skutečnost, že ne všechny podniky 
mají stejné zdroje nebo schopnosti ke 
zjišťování všech svých dodavatelů, a proto 
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subdodavatele, zejména ty, které by 
podnik mohl během procesu náležité péče 
označit za subjekty představující 
významná rizika. Tato směrnice však 
uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování všech 
svých dodavatelů, a proto se tato povinnost 
má řídit zásadami přiměřenosti a 
proporcionality, což by si podniky neměly 
v žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti a proporcionality, s 
přihlédnutím k závažnosti a opakované 
povaze porušení, což by si podniky neměly 
v žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu nezbytné úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by 
podnik mohl během procesu náležité péče 
označit za subjekty představující 
významná rizika. Tato směrnice však 
uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování všech 
svých dodavatelů, a proto se tato povinnost 
má řídit zásadami přiměřenosti a 
proporcionality, což by si podniky neměly 
v žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování svých dodavatelů prvního 
stupně v rámci dodavatelského řetězce 
mimo EU. Tato směrnice však neztrácí ze 
zřetele skutečnost, že ne všechny podniky 
mají stejné zdroje nebo schopnosti ke 
zjišťování všech svých dodavatelů, a proto 
se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti, subsidiarity a 
proporcionality, s přihlédnutím k 
závažnosti a opakované povaze porušení 
předpisů, což by si podniky neměly v 
žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu nezbytné úsilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo schopnosti 
ke zjišťování všech svých dodavatelů, a 
proto se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti a proporcionality, což by si 
podniky neměly v žádném případě 
vykládat jako záminku k nedodržení 
povinnosti vynaložit v tomto ohledu 
veškeré nezbytné úsilí.

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů a tyto 
informace zpřístupnily veřejnosti. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo schopnosti 
ke zjišťování všech svých dodavatelů, a 
proto se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti a proporcionality, což by si 
podniky neměly v žádném případě 
vykládat jako záminku k nedodržení 
povinnosti vynaložit v tomto ohledu 
veškeré nezbytné úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
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zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo schopnosti 
ke zjišťování všech svých dodavatelů, a 
proto se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti a proporcionality, což by si 
podniky neměly v žádném případě 
vykládat jako záminku k nedodržení 
povinnosti vynaložit v tomto ohledu 
veškeré nezbytné úsilí.

zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo 
schopnosti. Proto by měly být vytvořeny 
upravené předpisy pro malé a střední 
podniky, což by si podniky neměly v 
žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo schopnosti 
ke zjišťování všech svých dodavatelů, a 
proto se tato povinnost má řídit zásadami 
přiměřenosti a proporcionality, což by si 
podniky neměly v žádném případě 
vykládat jako záminku k nedodržení 
povinnosti vynaložit v tomto ohledu 
veškeré nezbytné úsilí.

30. Tato směrnice vyžaduje, aby 
podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí 
ke zjišťování všech svých dodavatelů. Aby 
byla náležitá péče plně účinná, neměla by 
se omezovat jen na následné a 
předcházející subjekty prvního stupně v 
rámci dodavatelského řetězce, ale měla by 
zahrnovat všechny dodavatele a 
subdodavatele, zejména ty, které by podnik 
mohl během procesu náležité péče označit 
za subjekty představující významná rizika. 
Tato směrnice však uznává, že ne všechny 
podniky mají stejné zdroje nebo 
schopnosti. Proto by měly být vytvořeny 
upravené předpisy pro malé a střední 
podniky, což by si podniky neměly v 
žádném případě vykládat jako záminku k 
nedodržení povinnosti vynaložit v tomto 
ohledu veškeré nezbytné úsilí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 350
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. Měl by být podporován rozvoj 
inovativních informačních technologií 
(např. technologie blockchain), které 
umožňují sledování všech údajů, aby se 
minimalizovaly administrativní náklady a 
zabránilo se propouštění v podnicích, 
které provádějí náležitou péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti. Správní rada by měla mít 
odpovídající znalosti, odbornou přípravu a 
zkušenosti v záležitostech náležité péče. 
Směrnice vyžaduje, aby velké společnosti 
měly ustaveny poradní výbor, jehož know-
how v záležitostech náležité péče by měl 
podnik využívat. Tato směrnice rovněž 
vyžaduje, aby politiky odměňování byly v 
souladu s cíli této směrnice.

31. Směrnice vyžaduje, aby velké 
společnosti měly ustaveny poradní výbor, 
jehož know-how v záležitostech náležité 
péče by měl podnik využívat.

Or. es
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Pozměňovací návrh 352
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti. Správní rada by měla mít 
odpovídající znalosti, odbornou přípravu a 
zkušenosti v záležitostech náležité péče. 
Směrnice vyžaduje, aby velké společnosti 
měly ustaveny poradní výbor, jehož know-
how v záležitostech náležité péče by měl 
podnik využívat. Tato směrnice rovněž 
vyžaduje, aby politiky odměňování byly v 
souladu s cíli této směrnice.

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby se členové správních, 
řídících a dozorčích orgánů společnosti 
řídili strategií náležité péče v případě, že ji 
společnost přijala.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti. Správní rada by měla mít 
odpovídající znalosti, odbornou přípravu a 
zkušenosti v záležitostech náležité péče. 
Směrnice vyžaduje, aby velké společnosti 
měly ustaveny poradní výbor, jehož know-
how v záležitostech náležité péče by měl 
podnik využívat. Tato směrnice rovněž 

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti.
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vyžaduje, aby politiky odměňování byly v 
souladu s cíli této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti. Správní rada by měla mít 
odpovídající znalosti, odbornou přípravu a 
zkušenosti v záležitostech náležité péče. 
Směrnice vyžaduje, aby velké společnosti 
měly ustaveny poradní výbor, jehož know-
how v záležitostech náležité péče by měl 
podnik využívat. Tato směrnice rovněž 
vyžaduje, aby politiky odměňování byly v 
souladu s cíli této směrnice.

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategie náležité péče odpovídali členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
společnosti. Správní rada by měla mít 
odpovídající znalosti, odbornou přípravu a 

31. Aby byla náležitá péče začleněna 
do kultury a struktury společnosti, je 
nezbytné, aby za přijetí a provádění 
strategií udržitelnosti a náležité péče 
odpovídali členové správních, řídících a 
dozorčích orgánů společnosti. Správní rada 
by měla mít odpovídající znalosti, 
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zkušenosti v záležitostech náležité péče. 
Směrnice vyžaduje, aby velké společnosti 
měly ustaveny poradní výbor, jehož know-
how v záležitostech náležité péče by měl 
podnik využívat. Tato směrnice rovněž 
vyžaduje, aby politiky odměňování byly v 
souladu s cíli této směrnice.

odbornou přípravu a zkušenosti v 
záležitostech náležité péče. Směrnice 
vyžaduje, aby velké společnosti měly 
ustaveny poradní výbor, jehož know-how v 
záležitostech náležité péče by měl podnik 
využívat. Tato směrnice rovněž vyžaduje, 
aby politiky odměňování byly v souladu s 
cíli této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. Systémy certifikace třetích stran 
mohou doplňovat systémy náležité péče za 
předpokladu, že jsou přiměřené z hlediska 
rozsahu a splňují odpovídající úroveň 
transparentnosti, nestrannosti, 
přístupnosti a spolehlivosti. Certifikace 
třetích stran by však neměla být důvodem 
k tomu, aby byla odůvodněna odchylka od 
povinností stanovených v tomto právním 
předpisu, ani by neměla nijak ovlivňovat 
potenciální odpovědnost podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
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účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice vyžaduje, 
aby se zúčastněné strany podílely na 
přípravě těchto plánů.

účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice vyžaduje, 
aby se zúčastněné strany podílely na 
přípravě těchto plánů. Vypracování 
takových kolektivních opatření by v 
žádném případě nemělo podnik zbavit 
jeho individuální odpovědnosti za to, že 
bude provádět náležitou péči a ponese 
odpovědnost za škodu, kterou způsobí 
nebo k níž přispěje.

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice vyžaduje, 
aby se zúčastněné strany podílely na 
přípravě těchto plánů.

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péčea dobrovolné akce v oblasti 
spolupráce na odvětvové nebo 
meziodvětvové úrovni by mohla posílit 
soudržnost a účinnost strategií v oblasti 
náležité péče. Za tímto účelem směrnice 
stanoví, že členské státy by mohly podpořit 
přijímání akčních plánů pro náležitou péči 
na odvětvové úrovni. Aby se zabránilo 
přehlížení názorů zúčastněných stran, 
směrnice vyžaduje, aby se zúčastněné 
strany podílely na přípravě těchto plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice vyžaduje, 
aby se zúčastněné strany podílely na 
přípravě těchto plánů.

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Zúčastněné strany se vybízejí, aby se 
podílely na přípravě těchto plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice vyžaduje, aby 
se zúčastněné strany podílely na přípravě 
těchto plánů.

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti 
náležité péče na odvětvové úrovni by 
mohla posílit soudržnost a účinnost 
strategií v oblasti náležité péče. Za tímto 
účelem směrnice stanoví, že členské státy 
by mohly podpořit přijímání akčních plánů 
pro náležitou péči na odvětvové úrovni. 
Aby se zabránilo přehlížení názorů 
zúčastněných stran, směrnice navrhuje 
jejich zapojení do přípravy těchto plánů.

Or. es

Pozměňovací návrh 361
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, 
a v zájmu účinnosti těchto mechanismů 
by měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 362
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, může zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, 
pro jejichž účinnost by měla být 
podporována účast zúčastněných stran. 
Tyto mechanismy by mohly zúčastněným 
stranám dát možnost upozorňovat na 
konkrétní aspekty a fungovat jako systémy 
včasného varování před riziky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 363
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, mohl by zahrnovat mechanismy 
pro stížnosti na úrovni podniků nebo 
odvětví, pro jejichž účinnost by měla být 
podporována účast příslušných 
zúčastněných stran. Tyto mechanismy by 
mohly zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a 
fungovat jako systémy včasného varování 
před riziky.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
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by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik řešit potenciální nebo skutečné 
nepříznivé dopady. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku. Nápravná 
opatření by měla být legitimní, dostupná, 
předvídatelná, spravedlivá, transparentní, 
slučitelná s právy, zdrojem neustálého 
učení a měla by být založena na zapojení 
a dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Lara Wolters

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku. Měly by 
zahrnovat závazek spolupracovat v dobré 
víře s příslušnými mimosoudními 
mechanismy pro stížnosti, jako jsou 
vnitrostátní kontaktní místa pro 
odpovědné obchodní chování.
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Pozměňovací návrh 366
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

33. Aby byl rámec EU  náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni odvětví a podniků, aby 
se zajistila účinná účast primárních a 
sekundárních zúčastněných stran. Tyto 
mechanismy by měly zúčastněným stranám 
dát možnost upozorňovat na konkrétní 
aspekty a měly by fungovat jako systémy 
včasného varování před riziky.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Aby byl rámec náležité péče 
účinný, měl zahrnovat mechanismy pro 
stížnosti na úrovni podniků nebo odvětví, a 
v zájmu účinnosti těchto mechanismů by 
měla být zajištěna účast zúčastněných 
stran. . Tyto mechanismy by měly 
zúčastněným stranám dát možnost 
upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 

33. Aby byl rámec náležité péče 
vstřícný a podílel se na podnikové kultuře 
odpovědnosti, měl zahrnovat mechanismy 
pro stížnosti na úrovni podniků nebo 
odvětví, a v zájmu účinnosti těchto 
mechanismů by měla být zajištěna účast 
zúčastněných stran. . Tyto mechanismy by 
měly zúčastněným stranám dát možnost 
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by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

upozorňovat na konkrétní aspekty a měly 
by fungovat jako systémy včasného 
varování před riziky. Mechanismy pro 
stížnosti by měly být oprávněny předkládat 
návrhy na to, jakým způsobem by měl 
podnik rizika řešit. Měly by mít rovněž 
právo navrhnout odpovídající nápravu, 
jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. Tyto mechanismy však nesmí státy 
zbavovat jejich primární povinnosti 
chránit lidská práva a poskytovat přístup 
ke spravedlnosti a opravným prostředkům. 
Zatímco operativní mechanismy pro 
stížnosti mohou poskytnout rychlou 
nápravu drobných škod, státy musí zajistit 
právo obětí na spravedlivý proces před 
veřejnými soudy a přístup k opravným 
prostředkům, zejména v případě vážné 
újmy. Operativní mechanismy pro 
stížnosti jsou pečlivě prověřovány a 
kontrolovány orgány veřejné moci a oběti 
mají kdykoliv přístup k veřejným soudům, 
a to i během řízení před operativním 
mechanismem pro stížnosti nebo poté, co 
v daném případě vydal rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a 
třetích stran příslušné kontroly a ukládat 
sankce s cílem zajistit, že podniky budou 
plnit povinnosti stanovené právními 
předpisy; na úrovni Unie by Evropská 
komise měla zřídit evropský výbor 
příslušných orgánů.

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Na úrovni Unie by Evropská 
komise měla zřídit odvětvové systémy pro 
stížnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné uplatňování a 
provádění této směrnice ze strany podniků. 
Tyto vnitrostátní orgány by měly být 
oprávněny provádět z vlastního podnětu 
nebo na základě podložených stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou dodržovat 
ustanovení právních předpisů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 371
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran 
příslušné kontroly a ukládat přiměřené 
sankce s přihlédnutím k závažnosti a 
opakované povaze porušení předpisů s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropskou síť náležité péče 
příslušných orgánů s cílem zajistit 
spolupráci s příslušnými vnitrostátními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou monitorovat řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být nezávislé a měly by mít odpovídající 
pravomoci a zdroje k plnění svých úkolů. 
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obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

Měly by být oprávněny provádět z 
vlastního podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat správní a 
trestněprávní sankce s cílem zajistit, že 
podniky budou plnit povinnosti stanovené 
právními předpisy; na úrovni Unie by 
Evropská komise měla zřídit evropský 
výbor příslušných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran 
příslušné kontroly a ukládat přiměřené 
právní sankce s přihlédnutím k závažnosti 
a opakované povaze porušení předpisů s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropskou síť náležité péče společně 
s příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy; 
na úrovni Unie by Evropská komise měla 
zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

34. Členské státy by měly určit jeden 
nebo více vnitrostátních orgánů, které 
budou dohlížet na řádné provádění 
povinností náležité péče ze strany podniků 
a zajišťovat řádné prosazování této 
směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly 
být oprávněny provádět z vlastního 
podnětu nebo na základě stížností 
obdržených od zúčastněných stran a třetích 
stran příslušné kontroly a ukládat sankce s 
cílem zajistit, že podniky budou plnit 
povinnosti stanovené právními předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 375
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. Opakované porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí ze strany 
podniku, ať už úmyslné, nebo z hrubé 
nedbalosti, by mělo představovat trestný 
čin.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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35. Opakované porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí ze strany 
podniku, ať už úmyslné, nebo z hrubé 
nedbalosti, by mělo představovat trestný 
čin.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. Opakované porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku, ať už úmyslné, 
nebo z hrubé nedbalosti, by mělo 
představovat trestný čin.

35. Vážné porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku, zejména, 
pokud bylo spácháno úmyslně, nebo z 
hrubé nedbalosti, představuje trestný čin.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. V případě, že v hodnotovém řetězci 
podniku dojde k nepříznivému dopadu na 
lidská práva nebo životní prostředí, a 
pokud podnik nemůže prokázat, že jednal 
s náležitou péčí a přijal veškerá přiměřená 
opatření k zabránění škodě, musí členské 
státy zajistit, aby byl podnik činěn 
odpovědným za nápravu škody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. Vnitrostátní orgány jsou vyzývány, 
aby spolupracovaly s vnitrostátními 
kontaktními místy OECD, které jsou v 
jejich zemi, a sdílely s nimi informace.

36. Vnitrostátní orgány jsou vyzývány, 
aby spolupracovaly s vnitrostátními 
kontaktními místy OECD, které jsou v 
jejich zemi, a vnitrostátními organizacemi 
pro lidská práva, jež jsou dostupné v jejich 
zemi, a sdílely s nimi informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 380
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. V souladu s obecnými zásadami 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv 
by uplatňování náležité péče v oblasti 
lidských práv nemělo podniky samo o 
sobě zprošťovat odpovědnosti za 
porušování lidských práv nebo škody na 
životním prostředí nebo za přispívání k 
těmto škodám. Zavedení důkladného 
postupu náležité péče však může 
podnikům pomoci zabránit vzniku škody 
nebo tomu, aby k ní přispívaly.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 381
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. V souladu s obecnými zásadami 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv 
by uplatňování náležité péče v oblasti 
lidských práv nemělo podniky samo o sobě 
zprošťovat odpovědnosti za porušování 
lidských práv nebo škody na životním 
prostředí nebo za přispívání k těmto 
škodám. Zavedení důkladného postupu 
náležité péče však může podnikům pomoci 
zabránit vzniku škody nebo tomu, aby k ní 
přispívaly.

37. V souladu s obecnými zásadami 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv 
by uplatňování náležité péče v oblasti 
lidských práv nemělo podniky samo o sobě 
zprošťovat odpovědnosti za porušování 
lidských práv nebo škody na životním 
prostředí nebo za přispívání k těmto 
škodám. Zavedení důkladného a 
odpovídajícího postupu náležité péče však 
může podnikům pomoci zabránit vzniku 
škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. Právo na účinnou právní ochranu 
je mezinárodně uznávaným lidským 
právem, které je zakotveno v článku 8 
Všeobecné deklarace lidských práv a v čl. 
2 odst. 3 Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech, a je 
rovněž jedním ze základních práv Unie 
(článek 47 Listiny). Jak připomněly 
obecné zásady OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv, mají státy povinnost zajistit 
prostřednictvím soudních, správních, 
legislativních nebo jiných vhodných 
prostředků, aby osoby, u nichž došlo k 
porušení lidských práv v souvislosti s 
podnikáním, měly přístup k účinné právní 
ochraně. Směrnice proto konkrétně 
připomíná tuto povinnost s odkazem na 
základní zásady a pokyny Organizace 
spojených národů týkajících se práva 
na nápravu a odškodnění pro oběti 
hrubého porušování mezinárodních 
právních předpisů v oblasti lidských práv 

vypouští se
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a vážného porušování mezinárodního 
humanitárního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath, Maria Arena

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. Při předkládání právních předpisů 
pro zastřešující a povinnou náležitou péči 
by Komise měla zajistit, aby se zabránilo 
roztříštěnosti v důsledku různých režimů 
občanskoprávní odpovědnosti v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem 
v oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. 
Při zavádění režimů odpovědnosti by 

vypouští se
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členské státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem 
v oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. 
Při zavádění režimů odpovědnosti by 
členské státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
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způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem 
v oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. 
Při zavádění režimů odpovědnosti by 
členské státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí“.

způsobené dopady na lidská práva, životní 
prostředí a správu věcí veřejných nebo 
subjekty, které kontrolují nebo jsou 
schopny kontrolovat, nebo 
prostřednictvím obchodního vztahu 
zapříčinily jednání nebo opomenutí nebo 
k nim přispěly, ledaže podnik může 
prokázat,　že jednal s náležitou péčí a 
přijal veškerá přiměřená opatření k 
předcházení takové škodě. Při zavádění 
režimů odpovědnosti by členské státy měly 
zvážit přijetí vhodných promlčecích lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem v 
oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. Při 
zavádění režimů odpovědnosti by členské 
státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

39. Členské státy by měly využívat 
stávající režimy odpovědnosti nebo, v 
případě potřeby, zavést další právní 
předpisy, které zajistí, aby podniky mohly 
nést odpovědnost za škody způsobené jimi 
ovládanými podniky, pokud se v rámci své 
činnosti dopustily porušení mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo 
mezinárodních norem v oblasti životního 
prostředí. Neměly by však být odpovědné, 
pokud mohou prokázat, že vynaložily 
veškerou náležitou péči, aby se předešlo 
ztrátě nebo škodám, nebo že by ke škodě 
došlo i v případě, že by byla věnována 
veškerá náležitá péče. Při zavádění těchto 
režimů odpovědnosti by členské státy měly 
zvážit přijetí vhodných promlčecích lhůt a 
zavedení zásady „kdo prohrál, platí”.

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem v 
oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. 
Při zavádění režimů odpovědnosti by 
členské státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jejich hodnotovými řetězci, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem v 
oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám. 
Při zavádění režimů odpovědnosti by 
členské státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. Členské státy by měly zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
lidských práv nebo mezinárodních norem v 
oblasti životního prostředí. Neměly by 
však být odpovědné, pokud mohou 
prokázat, že vynaložily veškerou náležitou 
péči, aby se předešlo ztrátě nebo škodám, 

39. Členské státy mohou zavést další 
právní předpisy, které zajistí, aby podniky 
mohly nést odpovědnost za škody 
způsobené jimi ovládanými podniky, 
pokud se v rámci své činnosti dopustily 
porušení mezinárodně uznávaných 
základních práv nebo mezinárodních 
norem v oblasti životního prostředí. 
Neměly by však být odpovědné, pokud 
mohou prokázat, že vynaložily veškerou 
náležitou péči, aby se předešlo ztrátě nebo 
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nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče. Při 
zavádění režimů odpovědnosti by členské 
státy měly zvážit přijetí vhodných 
promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo 
prohrál, platí”.

škodám, nebo že by ke škodě došlo i v 
případě, že by byla věnována veškerá 
náležitá péče. Při zavádění režimů 
odpovědnosti by členské státy měly zvážit 
přijetí vhodných promlčecích lhůt a 
zavedení zásady „kdo prohrál, platí”.

Or. es

Pozměňovací návrh 390
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 
Komise vypracovala pokyny po konzultaci 
s členskými státy a OECD a za pomoci 
řady specializovaných agentur. Existuje 
řada pokynů týkajících se náležité péče 
vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 
Komise vypracovala pokyny po konzultaci 
s členskými státy a OECD a za pomoci 
řady specializovaných agentur. Kromě 
obecných pokynů, které by mohly být 
vodítkem pro malé a střední podniky při 
uplatňování náležité péče v rámci jejich 
provozních činností, by Komise měla 
počítat s vypracováním pokynů pro 
jednotlivá odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. es
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Pozměňovací návrh 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, 
aby Komise vypracovala pokyny po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků tato směrnice 
vyžaduje, aby Komise vypracovala pokyny 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Komise by měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, 
aby Komise vypracovala pokyny po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků tato směrnice 
vyžaduje, aby Komise vypracovala 
vyčerpávající seznam pokynů po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Směrnice by měla 
usilovat o úplnou harmonizaci norem 
mezi členskými státy. Kromě obecných 
pokynů, které by měly být vodítkem pro 
všechny dotčené podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
příloze I této směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 
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Komise vypracovala pokyny po konzultaci 
s členskými státy a OECD a za pomoci 
řady specializovaných agentur. Existuje 
řada pokynů týkajících se náležité péče 
vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Komise a evropský výbor příslušných 
vnitrostátních orgánů vypracovaly pokyny 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, 
aby Komise vypracovala pokyny po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků tato směrnice 
vyžaduje, aby Komise vypracovala pokyny 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci řady specializovaných agentur, 
které budou přiloženy k seznamu rizik 
stanovenému v příloze I.. Existuje řada 
pokynů týkajících se náležité péče 
vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
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podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných pokynů 
by Komise měla počítat s vypracováním 
pokynů pro jednotlivá odvětví a vyhotovit 
pravidelně aktualizovaný seznam 
informativních přehledů o jednotlivých 
zemích s cílem pomoci společnostem 
posoudit rizika jejich podnikatelské 
činnosti v dané oblasti. V těchto 
informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 
Komise vypracovala pokyny po konzultaci 
s členskými státy a OECD a za pomoci 
řady specializovaných agentur. Existuje 
řada pokynů týkajících se náležité péče 
vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby 
Komise vypracovala pokyny po konzultaci 
s členskými státy a OECD a za pomoci 
řady specializovaných agentur. Existuje 
řada pokynů týkajících se náležité péče 
vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
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aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit potenciální 
a skutečné nepříznivé dopady jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Příloha I – část 1 – odst. 9 – bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, 
aby Komise vypracovala pokyny po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. 
Existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro 
malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a 
soudržnosti postupů podniků tato směrnice 
vyžaduje, aby Komise vypracovala 
vyčerpávající seznam pokynů po 
konzultaci s členskými státy a OECD a za 
pomoci řady specializovaných agentur. Již 
existuje řada pokynů týkajících se náležité 
péče vypracovaných mezinárodními 
organizacemi, které by mohly Komisi 
sloužit jako podklad při přípravě pokynů 
podle této směrnice konkrétně pro 
společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by měly být vodítkem pro 
všechny dotčené podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních 
činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá 
odvětví a vyhotovit pravidelně 
aktualizovaný seznam informativních 
přehledů o jednotlivých zemích s cílem 
pomoci společnostem posoudit rizika jejich 
podnikatelské činnosti v dané oblasti. V 
těchto informačních přehledech by měl být 
uveden zejména seznam úmluv a smluv, 
mimo jiné úmluv a smluv uvedených v 
článku 3 směrnice, které daná země 
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článku 3 směrnice, které daná země 
ratifikovala.

ratifikovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných, 
aby v rámci svých činností, činností svých 
dceřiných společností a činností přímo 
souvisejících s obchodními vztahy 
nevytvářely potenciální a skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí a řádnou správu a řízení, ani k 
nim nepřispívaly, a předcházely těmto 
potenciálním a skutečným nepříznivým 
dopadům a zmírňovaly je.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností, produktů nebo 
služeb a obchodních vztahů nevytvářely 
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životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

rizika pro lidská práva, včetně včetně práv 
odborů a pracovníků, životní prostředí a 
řádnou správu a řízení, ani k nim 
nepřispívaly, a předcházely nepříznivým 
dopadům přímo spojeným s jejich 
činnostmi, produkty a službami a 
zmírňovaly je.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných a 
aby v rámci svých vlastních činností, 
hodnotových řetězců a dalších obchodních 
vztahů nevytvářely potenciální a skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí a řádnou správu a řízení, ani k 
nim nepřispívaly, a předcházely těmto 
potenciálním a skutečným nepříznivým 
dopadům a zmírňovaly je.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
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podniky působící na vnitřním trhu plnily 
své povinnosti v oblasti dodržování 
lidských práv, ochrany životního prostředí 
a zajišťování řádné správy věcí veřejných 
a aby v rámci svých činností a obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, 
ani k nim nepřispívaly.

dodržováním politik a postupů přiměřené 
náležité péče podniky působící na vnitřním 
trhu plnily své povinnosti v oblasti 
dodržování lidských práv a ochrany 
životního prostředí a aby v rámci svých 
činností a přímých smluvních obchodních 
vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva 
a životní prostředí, ani k nim nepřispívaly.

Or. en


