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Poprawka 201
Manon Aubry

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

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 202
Heidi Hautala

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

Projekt rezolucji Poprawka

6. Bardziej ogólne podejście przyjęto 
w dyrektywie w sprawie 

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

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

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 204
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 
dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 

skreśla się



PE658.902v01-00 6/134 AM\1215355PL.docx

PL

przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych wymogów 
dotyczących należytej staranności.

Or. en

Poprawka 205
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 
dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia, 
upublicznienia i wdrożenia planu 
dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne, 
podwykonawców lub dostawców, i 
zapobiegania im. Prawo francuskie 
określa odpowiedzialność administracyjną 
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wymogów dotyczących należytej 
staranności.

za nieprzestrzeganie przewidzianych w 
nim wymogów należytej staranności oraz 
odpowiedzialność cywilną 
przedsiębiorstwa za naprawę szkód, 
którym można było zapobiec przez 
prawidłowe stosowanie należytej 
staranności. W wielu innych państwach 
członkowskich toczy się debata na temat 
wprowadzenia dla przedsiębiorstw 
obowiązkowych wymogów dotyczących 
należytej staranności, a niektóre państwa 
członkowskie, w tym Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Dania i Luksemburg, 
rozważają obecnie przyjęcie takich 
przepisów.

Or. en

Poprawka 206
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 
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dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im oraz oferuje 
podmiotom uprawnionym dostęp do 
środków prawnych, łącznie z 
odpowiedzialnością cywilną i 
administracyjną przedsiębiorstw. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

Or. de

Poprawka 207
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 
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dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia negatywnych skutków dla praw 
człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
środowiska naturalnego powodowanych 
przez przedsiębiorstwo, jego spółki zależne 
lub dostawców, i zapobiegania im oraz 
przewiduje możliwość odwołania się przez 
podmioty praw do sądu, uwzględniając 
odpowiedzialność cywilną i 
administracyjną przedsiębiorstw. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 208
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 

7. W Niderlandach ustawa o należytej 
staranności w odniesieniu do pracy dzieci 
nakłada na przedsiębiorstwa działające na 
rynku niderlandzkim obowiązek zbadania, 
czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
dostarczone towary lub usługi zostały 
wyprodukowane z wykorzystaniem pracy 
dzieci, a w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, przyjęcia i wdrożenia planu 
działania. We Francji ustawa o obowiązku 
zachowania czujności przez spółki 
dominujące i zlecające nakłada na niektóre 
duże przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia 
planu dotyczącego należytej staranności w 
celu określenia zagrożeń dla praw 
człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
środowiska naturalnego powodowanych 
przez przedsiębiorstwo, jego spółki zależne 
lub dostawców, i zapobiegania im. W 
wielu innych państwach członkowskich 
toczy się debata na temat wprowadzenia 
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dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

dla przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności. Unia nie powinna zatem 
stanowić prawa w sprawach, w których 
państwa członkowskie już ustanowiły 
przepisy lub są w trakcie ich 
ustanawiania, natomiast powinna po 
prostu określić ramy nieregulacyjne do 
łatwego i powszechnego stosowania, tak 
aby nie zakłócać konkurencji między 
przedsiębiorstwami europejskimi oraz 
między nimi a przedsiębiorstwami z 
państw trzecich.

Or. es

Poprawka 209
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym i zarządzaniem 
doprowadziła do przyjęcia krajowych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności. W Niderlandach ustawa o 
należytej staranności w odniesieniu do 
pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa 
działające na rynku niderlandzkim 
obowiązek zbadania, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dostarczone 
towary lub usługi zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci, a w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
przyjęcia i wdrożenia planu działania. We 
Francji ustawa o obowiązku zachowania 
czujności przez spółki dominujące i 
zlecające nakłada na niektóre duże 
przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia planu 
dotyczącego należytej staranności w celu 
określenia zagrożeń dla praw człowieka, 

7. W niektórych państwach 
członkowskich potrzeba sprawniejszego 
reagowania przedsiębiorstw na problemy 
związane z prawami człowieka oraz 
środowiskiem naturalnym doprowadziła do 
przyjęcia krajowych przepisów 
dotyczących należytej staranności. W 
Niderlandach ustawa o należytej 
staranności w odniesieniu do pracy dzieci 
nakłada na przedsiębiorstwa działające na 
rynku niderlandzkim obowiązek zbadania, 
czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
dostarczone towary lub usługi zostały 
wyprodukowane z wykorzystaniem pracy 
dzieci, a w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, przyjęcia i wdrożenia planu 
działania. We Francji ustawa o obowiązku 
zachowania czujności przez spółki 
dominujące i zlecające nakłada na niektóre 
duże przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia 
planu dotyczącego należytej staranności w 
celu określenia zagrożeń dla praw 
człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
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zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska 
naturalnego powodowanych przez 
przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub 
dostawców, i zapobiegania im. W wielu 
innych państwach członkowskich toczy się 
debata na temat wprowadzenia dla 
przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

środowiska naturalnego powodowanych 
przez przedsiębiorstwo, jego spółki zależne 
lub dostawców, i zapobiegania im. W 
wielu innych państwach członkowskich 
toczy się debata na temat wprowadzenia 
dla przedsiębiorstw obowiązkowych 
wymogów dotyczących należytej 
staranności.

Or. ro

Poprawka 210
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. Naruszenia praw człowieka i 
standardów środowiskowych są nadal 
szeroko rozpowszechnione w globalnych 
łańcuchach dostaw i wartości. Znaczna 
liczba europejskich przedsiębiorstw nie 
dochowuje należytej staranności lub jej 
właściwej formy w swoich łańcuchach 
dostaw i wartości, a dobrowolne środki 
okazały się niewystarczające. Wiążące 
środki i ich wdrażanie, łącznie z 
odpowiedzialnością cywilną i karną, są 
niezbędne, aby podwyższyć poziom 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej i wzmocnić 
zaufanie do rynku wewnętrznego, również 
wśród inwestorów i konsumentów

Or. de

Poprawka 211
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. Prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego jest utrudniane przez 
naruszenia praw człowieka oraz 
możliwość uchylenia się przedsiębiorstw 
od odpowiedzialności za poszanowanie 
praw człowieka, która to odpowiedzialność 
polega na staraniach, by zapobiegać 
negatywnym skutkom dla praw człowieka, 
które mają bezpośredni związek z ich 
działalnością gospodarczą tych 
przedsiębiorstw, lub łagodzić te skutki, 
nawet jeśli te przedsiębiorstwa nie 
przyczyniły się do nich. Naruszenia takie 
mogą prowadzić do nieuczciwej 
konkurencji i zakłócić przez to równe 
warunki działania przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 212
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. Brak harmonizacji ustaw może 
mieć negatywny wpływ na swobodę 
przedsiębiorczości. Taka harmonizacja 
jest niezbędna, by uniknąć nieuczciwej 
przewagi konkurencyjnej i poprawić 
równe warunki działania . Dla stworzenia 
równych warunków działania ważne jest, 
by regulacje obowiązywały wszystkie 
podmioty – zarówno przedsiębiorstwa z 
UE, jak i spoza Unii – które działają na 
europejskim rynku wewnętrznym.

Or. de

Poprawka 213
Bettina Vollath
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. Przedsiębiorstwa, które mają 
siedzibę i działają w różnych państwach 
członkowskich i które swoją własną 
działalnością powodują negatywne skutki 
dla praw człowieka i dla środowiska lub 
przyczyniają się do takich skutków, które 
nie usuwają takich skutków, jeśli te 
wystąpią, lub które nie zapobiegają 
skutkom ani nie łagodzą skutków, które 
pozostają w bezpośrednim związku z ich 
działalnością, produktami lub usługami za 
sprawą ich relacji biznesowych, szkodzą 
rzetelności, stabilności i reputacji 
przedsiębiorstw i instytucji w UE, a także 
zagrażają rynkowi wewnętrznemu Unii 
oraz rozwojowi międzynarodowemu.

Or. de

Poprawka 214
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 7 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7e. Istnieją znaczne różnice między 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi państw członkowskich 
dotyczącymi obowiązku dochowania 
należytej staranności, łącznie z 
odpowiedzialnością cywilną, które 
obowiązują przedsiębiorstwa z UE. 
Różnice te utrudniają sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Państwa członkowskie ciągle jeszcze 
regulują rynek wewnętrzny, co wiąże się z 
oczywistym ryzykiem zniekształcenia go. 
Konieczne jest zapobieżenie powstaniu w 
przyszłości barier handlowych 
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wynikających z różnego rozwoju tych 
ustaw krajowych. Należy zapobiec 
powstaniu barier dla swobodnego 
przepływu i swobody przedsiębiorczości, 
które wynikłyby z przyjęcia przez państwa 
członkowskie nowych ustaw regulujących 
obowiązek dochowania należytej 
staranności, w tym odpowiednich 
przepisów dotyczących odpowiedzialności 
cywilnej.

Or. de

Poprawka 215
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zagwarantować równe 
warunki działania, niniejsza dyrektywa 
zapewni objęcie wszystkich 
przedsiębiorstw działających na rynku 
wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności i zasadami 
ponoszenia odpowiedzialności prawnej, co 
poprawi funkcjonowanie tego rynku. 
Obecnie przedsiębiorstwa mające siedzibę 
i działające w różnych państwach 
członkowskich podlegają różnym 
przepisom prawa materialnego i 
procesowego, mającym znaczny wpływ na 
zakres, w jakim przedsiębiorstwa te mogą 
zostać pociągnięte do odpowiedzialności 
za szkody spowodowane wpływem na 
prawa człowieka i oddziaływaniem na 
środowisko. To nierówne egzekwowanie 
prawa do odszkodowania w prawie Unii 
może prowadzić nie tylko do przewagi 
konkurencyjnej niektórych 
przedsiębiorstw, które nie przestrzegają 
przepisów, lecz również do odstraszenia od 
korzystania z prawa do prowadzenia 
przedsiębiorstwa oraz udostępniania 
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towarów i usług w państwach 
członkowskich, w których prawo do 
odszkodowania jest skuteczniej 
egzekwowane. Ponieważ różnice w 
obowiązujących w państwach 
członkowskich regulacjach dotyczących 
odpowiedzialności prawnej mogą mieć 
negatywny wpływ na konkurencję i 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, niniejsza dyrektywa 
spowoduje harmonizację przepisów 
dotyczących odpowiedzialności prawnej.

Or. de

Poprawka 216
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania i aby przedsiębiorstwa mogły 
uczynić z przestrzegania praw 
podstawowych strategię biznesową, 
niniejsza dyrektywa musi zapewnić prosty, 
zharmonizowany i zrozumiały proces 
należytej staranności dla przedsiębiorstw 
europejskich i pozaeuropejskich 
działających na rynku wewnętrznym.

Or. es

Poprawka 217
Daniel Buda

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w oparty na środkach 
obowiązek prawny na poziomie Unii. 
Poprzez koordynację zabezpieczeń w 
zakresie ochrony praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów, niniejsza 
dyrektywa zapewni objęcie wszystkich 
przedsiębiorstw działających na rynku 
wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co zapobiegnie 
fragmentacji regulacyjnej i poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

Or. ro

Poprawka 218
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności opartymi na 
odpowiedzialności cywilnej, 
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administracyjnej i karnej, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka i środowiska, niniejsza 
dyrektywa zapewni objęcie 
przedsiębiorstw działających na rynku 
wewnętrznym zharmonizowanymi 
wymogami w zakresie należytej 
staranności, co poprawi jego 
funkcjonowanie.

Or. en

Poprawka 220
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
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przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich dużych przedsiębiorstw 
działających na rynku wewnętrznym 
zharmonizowanymi minimalnymi 
wymogami w zakresie należytej 
staranności, co poprawi funkcjonowanie 
tego rynku.

Or. en

Poprawka 221
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
dużych przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

Or. en

Poprawka 222
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających 
na rynku wewnętrznym 
zharmonizowanymi minimalnymi 
wymogami w zakresie należytej 
staranności, co poprawi funkcjonowanie 
tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w skuteczny instrument na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka i środowiska, niniejsza 
dyrektywa zapewni objęcie 
przedsiębiorstw wchodzących w zakres 
stosowania instrumentu 
zharmonizowanymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi jego 
funkcjonowanie.

Or. en

Poprawka 223
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

8. Aby zapewnić równe warunki 
działania, odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za przestrzeganie praw 
człowieka zgodnie z normami 
międzynarodowymi powinna zostać 
przekształcona w obowiązek prawny na 
poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw 
człowieka i środowiska, niniejsza 
dyrektywa zapewni objęcie wszystkich 
przedsiębiorstw działających na rynku 
wewnętrznym zharmonizowanymi 
minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi 
funkcjonowanie tego rynku.

Or. fr
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Poprawka 224
Jorge Buxadé Villalba

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

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE będzie korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków 
działania, a także zapewni 
przedsiębiorstwom podlegającym tym 
wymogom przewagę konkurencyjną, 
ponieważ społeczeństwa coraz częściej 
domagają się od przedsiębiorstw, aby stały 
się one bardziej etyczne i zrównoważone. 
Niniejsza dyrektywa, poprzez 
ustanowienie europejskiego standardu 
należytej staranności, mogłaby przyczynić 
się do powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

skreśla się

Or. es

Poprawka 225
József Szájer, Enikő Győri

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

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE będzie korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków działania, 
a także zapewni przedsiębiorstwom 
podlegającym tym wymogom przewagę 

9. Ustanowienie wymogów w zakresie 
należytej staranności na poziomie UE może 
być korzystne dla przedsiębiorstw pod 
względem harmonizacji, pewności prawnej 
i zapewnienia równych warunków 
działania. Niniejsza dyrektywa, poprzez 
ustanowienie europejskiego standardu 
należytej staranności, mogłaby przyczynić 
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konkurencyjną, ponieważ społeczeństwa 
coraz częściej domagają się od 
przedsiębiorstw, aby stały się one bardziej 
etyczne i zrównoważone. Niniejsza 
dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej 
staranności, mogłaby przyczynić się do 
powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

się do powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 226
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

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

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE będzie korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków działania, 
a także zapewni przedsiębiorstwom 
podlegającym tym wymogom przewagę 
konkurencyjną, ponieważ społeczeństwa 
coraz częściej domagają się od 
przedsiębiorstw, aby stały się one bardziej 
etyczne i zrównoważone. Niniejsza 
dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej 
staranności, mogłaby przyczynić się do 
powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE może być korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków działania, 
a także mogłoby zapewnić 
przedsiębiorstwom podlegającym tym 
wymogom przewagę konkurencyjną w UE, 
ponieważ społeczeństwa coraz częściej 
domagają się od przedsiębiorstw, aby stały 
się one bardziej etyczne i zrównoważone. 
Niniejsza dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej 
staranności, mogłaby przyczynić się do 
powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 227
Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE będzie korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków działania, 
a także zapewni przedsiębiorstwom 
podlegającym tym wymogom przewagę 
konkurencyjną, ponieważ społeczeństwa 
coraz częściej domagają się od 
przedsiębiorstw, aby stały się one bardziej 
etyczne i zrównoważone. Niniejsza 
dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej 
staranności, mogłaby przyczynić się do 
powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

9. Ustanowienie obowiązkowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
na poziomie UE może być korzystne dla 
przedsiębiorstw pod względem 
harmonizacji, pewności prawnej i 
zapewnienia równych warunków działania, 
a także mogłoby zapewnić 
przedsiębiorstwom podlegającym tym 
wymogom przewagę konkurencyjną, 
ponieważ społeczeństwa coraz częściej 
domagają się od przedsiębiorstw, aby stały 
się one bardziej etyczne i zrównoważone. 
Niniejsza dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej 
staranności, mogłaby przyczynić się do 
powstania globalnego standardu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 228
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i środowiska w całym 
łańcuchu wartości oraz ich łagodzenie, a 
także zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
miały obowiązek identyfikować te 
zagrożenia.
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Poprawka 229
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w pierwszym ogniwie łańcucha dostaw 
poza UE i w całym łańcuchu wartości oraz 
ich łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

Or. ro

Poprawka 230
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do sprawiedliwego 
procesu przed sądem powszechnym oraz 
do dochodzenia roszczeń.
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Poprawka 231
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i środowiska w pierwszym 
ogniwie łańcucha dostaw poza UE oraz 
ich łagodzenie, a także zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa miały obowiązek 
identyfikować te zagrożenia.

Or. en

Poprawka 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w pierwszym ogniwie w łańcuchu wartości 
oraz ich łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
ułatwienie każdemu, kto poniósł szkodę w 
tym zakresie, skutecznego korzystania z 
prawa do dochodzenia odszkodowania.
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Or. en

Poprawka 233
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i praw pracy, zarządzania i 
środowiska w całym łańcuchu wartości 
oraz ich łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

Or. de

Poprawka 234
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
ułatwienie każdemu, kto poniósł szkodę w 
tym zakresie, skutecznego korzystania z 
prawa do dochodzenia odszkodowania.

Or. en
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Poprawka 235
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom 
możliwych działań biznesowych dla praw 
podstawowych, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

Or. es

Poprawka 236
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, zarządzania i środowiska 
w całym łańcuchu wartości oraz ich 
łagodzenie, a także zapewnienie 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

10. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieganie negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i środowiska w całym 
łańcuchu wartości oraz ich łagodzenie, a 
także zapewnienie możliwości 
pociągnięcia przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności za te zagrożenia i 
zagwarantowania, że każdy, kto poniósł 
szkodę w tym zakresie, może skutecznie 
skorzystać z prawa do dochodzenia 
roszczeń.

Or. fr
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Poprawka 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie powinny mieć przepisy 
sektorowe.

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie mają przepisy, które 
zapewniają najwyższe standardy ochrony 
praw człowieka, środowiska i dobrych 
rządów. Przedsiębiorstwa powinny przede 
wszystkim zagwarantować przestrzeganie 
zasadniczego obowiązku zapewnienia 
należytej staranności, jakim jest 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych 
środków w celu zapobiegania negatywnym 
skutkom dla praw człowieka, środowiska i 
zarządzania w ich łańcuchach wartości 
oraz właściwego reagowania na takie 
skutki.

_________________ _________________
6 Rozporządzenie Parlamentu 6 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. ustanawiające 
obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 
L 295 z 12.11.2010, s. 23).

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

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

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

Or. en

Poprawka 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
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rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do przezwyciężenia 
niezgodności zastosowanie powinny mieć 
przepisy sektorowe.

rozporządzeniu (UE) 2017/8217.

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 239
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że są one zgodne z 
dobrowolnym charakterem niniejszych 
przepisów i zachowują zwolnienie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
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staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie powinny mieć przepisy 
sektorowe.

przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do 
przezwyciężenia niezgodności 
zastosowanie powinny mieć przepisy 
sektorowe.

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

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

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

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

Or. es

Poprawka 240
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
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utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W 
przypadku niemożliwej do przezwyciężenia 
niezgodności zastosowanie powinny mieć 
przepisy sektorowe.

utrzymania lub wprowadzania dalszych 
ogólnych lub sektorowych wymogów w 
zakresie należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one 
skutecznego stosowania wymogów w 
zakresie należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej 
staranności ani uniemożliwienie 
wprowadzenia dalszych sektorowych 
przepisów UE, a zatem powinno się ją 
stosować bez uszczerbku dla dalszych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach 
sektorowych, w szczególności w 
rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza 
dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych.

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

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

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

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

Or. de

Poprawka 241
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Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
człowieka lub środowiska. W 
szczególności nie powinno mieć wpływu 
na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa, delegowania 
pracowników lub łańcucha dostaw. Fakt, 
że przedsiębiorstwo wypełniło swoje 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie zwalnia 
go z obowiązków wynikających z innych 
istniejących ram odpowiedzialności, a 
zatem wszelkie postępowania sądowe 
wszczęte przeciwko niemu w oparciu o 
inne istniejące ramy odpowiedzialności nie 
powinny być oddalane z powodu tej 
okoliczności.

12. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
podstawowych. W szczególności nie 
powinno mieć wpływu na inne 
obowiązujące ramy odpowiedzialności w 
zakresie podwykonawstwa, delegowania 
pracowników lub łańcucha dostaw. Fakt, 
że przedsiębiorstwo zastosowało się do 
procesu należytej staranności zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, nie zwalnia go z 
obowiązków wynikających z innych 
istniejących ram odpowiedzialności, a 
zatem wszelkie postępowania sądowe 
wszczęte przeciwko niemu w oparciu o 
inne istniejące ramy odpowiedzialności nie 
powinny być oddalane z powodu tej 
okoliczności.

Or. es

Poprawka 242
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
człowieka lub środowiska. W 
szczególności nie powinno mieć wpływu 
na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa, delegowania 

12. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
powinno w żaden sposób stanowić 
podstawy dla uzasadnienia ograniczenia 
ogólnego poziomu ochrony praw 
człowieka lub środowiska. W 
szczególności nie powinno mieć wpływu 
na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie 
podwykonawstwa, delegowania 
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pracowników lub łańcucha dostaw. Fakt, 
że przedsiębiorstwo wypełniło swoje 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie zwalnia 
go z obowiązków wynikających z innych 
istniejących ram odpowiedzialności, a 
zatem wszelkie postępowania sądowe 
wszczęte przeciwko niemu w oparciu o 
inne istniejące ramy odpowiedzialności nie 
powinny być oddalane z powodu tej 
okoliczności.

pracowników lub łańcucha dostaw. Fakt, 
że przedsiębiorstwo wypełniło swoje 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie wyłącza 
ani nie pomniejsza jego obowiązków 
wynikających z innych ram 
odpowiedzialności, a zatem wszelkie 
postępowania sądowe wszczęte przeciwko 
niemu w oparciu o inne ramy 
odpowiedzialności nie powinny być 
oddalane z powodu tej okoliczności.

Or. en

Poprawka 243
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich dużych przedsiębiorstw 
zatrudniających ponad 5 000 
pracowników i podlegających prawu 
państwa członkowskiego, mających 
siedzibę na terytorium Unii lub mających 
siedzibę w państwach trzecich, ale 
działających na rynku wspólnotowym, 
niezależnie od ich sektora oraz tego, czy są 
one własnością prywatną czy państwową. 
Wszystkie sektory gospodarki, w tym 
sektor finansowy i handel elektroniczny, 
są objęte niniejszą dyrektywą. Niniejsza 
dyrektywa ma również zastosowanie do 
administracji publicznej, zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, 
oraz do stowarzyszeń, fundacji i 
organizacji pozarządowych otrzymujących 
wszelką pomoc, alokacje lub dotacje z 
funduszy europejskich, państwowych, 
regionalnych lub lokalnych bez limitu 
kwoty.

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich dużych jednostek w 
rozumieniu art. 3 ust. 4 dyrektywy o 
rachunkowości podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających 
siedzibę na terytorium Unii, niezależnie od 
ich wielkości, sektora oraz tego, czy są one 
własnością prywatną czy państwową. 
Wszystkie sektory gospodarki, w tym 
sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą. Komisja określa sektory 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka o istotnych skutkach dla kwestii 
związanych z prawami człowieka, ochroną 
środowiska i dobrymi rządami, aby objąć 
małe i średnie przedsiębiorstwa w tych 
sektorach zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 245
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 350 
pracowników, podlegających prawu 
państwa członkowskiego, mających 
siedzibę na terytorium Unii lub 
importujących towary do Unii, niezależnie 
od ich sektora oraz tego, czy są one 
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dyrektywą. własnością prywatną czy państwową, w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. 
Wszystkie sektory gospodarki, w tym 
sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte 
niniejszą dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających 
siedzibę na terytorium Unii 
zatrudniających ponad 5 tys. 
pracowników.

Or. en

Poprawka 247
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw działających 
na jednolitym rynku europejskim oraz 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
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w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 248
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte 
niniejszą dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
dużych przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich sektora oraz tego, czy są 
one własnością prywatną czy państwową.

Or. en

Poprawka 249
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego, mających 
siedzibę na terytorium Unii lub 
działających na europejskim rynku 
wewnętrznym, niezależnie od ich 
wielkości, sektora oraz tego, czy są one 
własnością prywatną czy państwową. 
Wszystkie sektory gospodarki, w tym 
sektor finansowy, są objęte niniejszą 
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dyrektywą.

Or. de

Poprawka 250
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego lub 
mających siedzibę na terytorium Unii, 
niezależnie od ich wielkości, sektora oraz 
tego, czy są one własnością prywatną czy 
państwową. Wszystkie sektory gospodarki, 
w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą 
dyrektywą.

13. Dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw podlegających 
prawu państwa członkowskiego,mających 
siedzibę na terytorium Unii lub 
działających na jednolitym rynku 
europejskim, niezależnie od ich wielkości, 
sektora oraz tego, czy są one własnością 
prywatną czy państwową. Wszystkie 
sektory gospodarki, w tym sektor 
finansowy, są objęte niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i 
średnich przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw może potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. 
Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 

skreśla się
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swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 252
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i 
średnich przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw może potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. 
Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 

14. Obowiązkowy proces należytej 
staranności powinien być proporcjonalny 
od ryzyka, na jakie narażone jest 
przedsiębiorstwo. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
są zatem wyłączone ze sformalizowanych 
procesów należytej staranności. Zachęca 
się je jednak, aby w miarę możliwości 
wdrożyły takie procesy.
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mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 

14. W proces należytej staranności 
musi być wbudowana proporcjonalność, 
ponieważ procedura ta jest uzależniona od 
ryzyka, na jakie narażone jest 
przedsiębiorstwo. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
są wyłączone ze sformalizowanych 
procesów należytej staranności. 
Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które powinno zostać 
poddane przeglądowi, jeżeli pojawiły się 
zmiany w działalności lub kontekście 
operacyjnym przedsiębiorstwa.
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niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 254
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od powagi i 
prawdopodobieństwa negatywnych 
skutków, na jakie narażone jest 
przedsiębiorstwo. Oznaczałoby to, że wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw może potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. Z drugiej 
strony, niektóre sektory są związane z 
nieodłącznym, poważnym i szczególnym 
ryzykiem i za właściwe uznaje się 
nałożenie przez państwa członkowskie 
zwiększonych wymogów w zakresie 
należytej staranności na te sektory, w tym 
na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 255
József Szájer, Enikő Győri
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

14. W proces należytej staranności 
musi być wbudowana pomocniczość i 
proporcjonalność, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa powinny zatem 
zostać wyłączone z obowiązku stosowania 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się istotne zmiany w 
działalności lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 256
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
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narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

narażone jest przedsiębiorstwo, sektora 
działalności, wielkości przedsiębiorstwa, 
kontekstu jego działalności, modelu 
biznesowego, pozycji w łańcuchu wartości 
oraz charakteru jego produktów i usług. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, wraz z oceną ryzyka, które 
w każdym przypadku powinno zostać 
poddane przeglądowi, jeżeli pojawiły się 
zmiany w działalności, relacjach 
biznesowych lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 257
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 

14. Proces należytej staranności 
ustanowiony w niniejszej dyrektywie nie 
ma w żadnym wypadku zastosowania do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. 
Ponadto przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
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sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się istotne zmiany w 
działalności lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie 
nie mogą w żadnym wypadku 
zobowiązywać małych i średnich 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw ani 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek do przeprowadzenia 
obowiązkowych procedur należytej 
staranności. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że inne przedsiębiorstwa 
powinny być zwolnione ze stosowania 
wymogów niniejszej dyrektywy.

Or. es

Poprawka 258
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od powagi i 
prawdopodobieństwa negatywnych 
skutków, jakie przedsiębiorstwo może 
spowodować, do jakich może się 
przyczynić lub z jakimi może być 
powiązane. Oznaczałoby to, że wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw może potrzebować 
mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. 
Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
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lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 259
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
może potrzebować mniej rozbudowanych i 
sformalizowanych procesów należytej 
staranności. Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 

14. W proces należytej staranności 
wbudowany jest pewien stopień 
proporcjonalności, ponieważ procedura ta 
jest uzależniona od ryzyka, na jakie 
narażone jest przedsiębiorstwo. 
Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw może potrzebować mniej 
rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. 
Przedsiębiorstwo, które po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka uzna, że w 
swoich relacjach biznesowych nie 
stwierdza żadnego zagrożenia, będzie 
musiało jedynie wypełnić i przekazać 
oświadczenie, które w każdym przypadku 
powinno zostać poddane przeglądowi, 
jeżeli pojawiły się zmiany w działalności 
lub kontekście operacyjnym 
przedsiębiorstwa. Ponieważ 
mikroprzedsiębiorstwa w większości 
sektorów zwykle narażone są na niskie 
ryzyko w swoich relacjach biznesowych, 
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za właściwe uznaje się pozostawienie 
państwom członkowskim decyzji, czy 
mikroprzedsiębiorstwa powinny być 
zwolnione ze stosowania wymogów 
niniejszej dyrektywy.

za właściwe uznaje się zwolnienie ich ze 
stosowania wymogów niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 260
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. W przypadku przedsiębiorstw 
będących własnością państwa lub przez 
nie kontrolowanych wypełnianie 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności powinno je zobowiązywać do 
nabywania usług od przedsiębiorstw, które 
wypełniły obowiązki w zakresie należytej 
staranności. Zachęca się państwa 
członkowskie, aby nie udzielały 
nadzwyczajnego wsparcia ze strony 
państwa przedsiębiorstwom, które 
naruszają cele niniejszej dyrektywy.

skreśla się

Or. es

Poprawka 261
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. W przypadku przedsiębiorstw 
będących własnością państwa lub przez 
nie kontrolowanych wypełnianie 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności powinno je zobowiązywać do 
nabywania usług od przedsiębiorstw, które 

skreśla się
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wypełniły obowiązki w zakresie należytej 
staranności. Zachęca się państwa 
członkowskie, aby nie udzielały 
nadzwyczajnego wsparcia ze strony 
państwa przedsiębiorstwom, które 
naruszają cele niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 262
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. W przypadku przedsiębiorstw 
będących własnością państwa lub przez nie 
kontrolowanych wypełnianie obowiązków 
w zakresie należytej staranności powinno 
je zobowiązywać do nabywania usług od 
przedsiębiorstw, które wypełniły 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności. Zachęca się państwa 
członkowskie, aby nie udzielały 
nadzwyczajnego wsparcia ze strony 
państwa przedsiębiorstwom, które 
naruszają cele niniejszej dyrektywy.

15. W przypadku przedsiębiorstw 
będących własnością państwa lub przez nie 
kontrolowanych wypełnianie obowiązków 
w zakresie należytej staranności powinno 
je zobowiązywać do nabywania usług od 
przedsiębiorstw, które wypełniły 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności. Zachęca się państwa 
członkowskie, aby nie udzielały wsparcia 
ze strony państwa, w tym za 
pośrednictwem pomocy państwa, 
zamówień publicznych, agencji kredytów 
eksportowych czy pożyczek 
gwarantowanych przez rząd, 
przedsiębiorstwom, które naruszają cele 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 16. Obowiązek w zakresie należytej 
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zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i 
naprawiania skutków odnośnych działań.

staranności jest zdefiniowany w niniejszej 
dyrektywie jako obowiązek 
przedsiębiorstwa w zakresie podjęcia 
wszelkich uzasadnionych środków w celu 
zapobiegania negatywnym skutkom dla 
praw człowieka i środowiska w 
łańcuchach wartości przedsiębiorstwa 
oraz do rozwiązania tych problemów w 
momencie ich wystąpienia. W praktyce 
należyta staranność polega na wdrożeniu 
przez przedsiębiorstwo procesu w celu 
identyfikacji, oceny, eliminacji, 
łagodzenia, monitorowania, śledzenia i 
ujawniania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym 
wpływu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania w działaniach własnych, 
łańcuchach wartości i innych relacjach 
biznesowych, a także zapobiegania i 
przeciwdziałania takim skutkom, 
informowania o nich oraz ich rozliczania i 
naprawiania.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, łagodzenia i 
monitorowania zagrożeń dla praw 
człowieka i środowiska, zarówno wskutek 
działań własnych, jak i bezpośrednich 
relacji biznesowych wynikających z 
umowy.
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ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i 
naprawiania skutków odnośnych działań.

Or. en

Poprawka 265
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i 
naprawiania skutków odnośnych działań.

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania, ujawniania i śledzenia 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
w tym praw socjalnych i pracowniczych, 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla zarządzania, 
zarówno wskutek działań własnych, jak i 
działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych w całym łańcuchu wartości, 
a także zapobiegania i przeciwdziałania 
takim skutkom, informowania o nich oraz 
ich rozliczania i naprawiania.

Or. en

Poprawka 266
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
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celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i 
naprawiania skutków odnośnych działań.

celu identyfikacji, przewidywania i 
eliminacji zagrożeń dla praw człowieka, w 
tym praw socjalnych i pracowniczych, oraz 
dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych.

Or. fr

Poprawka 267
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i naprawiania 
skutków odnośnych działań.

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw podstawowych uznanych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności praw dzieci i zakazu pracy 
dzieci, oraz dla zarządzania, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i naprawiania 
skutków odnośnych działań.

Or. es

Poprawka 268
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i naprawiania 
skutków odnośnych działań.

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, w 
bezpośrednich relacjach biznesowych 
wynikających z umowy, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i naprawiania 
skutków odnośnych działań.

Or. en

Poprawka 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, dla środowiska, w tym ze 
względu na zmianę klimatu, oraz dla 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i działań podejmowanych w 
ramach relacji biznesowych, a także 
zapobiegania i przeciwdziałania takim 
zagrożeniom oraz rozliczania i 
naprawiania skutków odnośnych działań.

16. Należyta staranność jest 
zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako 
wdrożony przez przedsiębiorstwo proces w 
celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, 
monitorowania i ujawniania zagrożeń dla 
praw człowieka, środowiska oraz 
zarządzania, zarówno wskutek działań 
własnych, jak i bezpośrednich relacji z 
dostawcami wynikających z umowy, a 
także zapobiegania i przeciwdziałania 
takim zagrożeniom oraz rozliczania i 
rekompensowania skutków odnośnych 
działań.

Or. en

Poprawka 270
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Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 
zagrożeniom dla praw człowieka.

17. Prawa człowieka powinny być 
rozumiane co najmniej jako prawa 
określone w Międzynarodowej karcie 
praw człowieka, instrumentach ONZ z 
zakresu praw człowieka dotyczących praw 
osób należących do szczególnie 
wrażliwych grup lub społeczności, a także 
zasady dotyczące praw podstawowych 
określonych w Deklaracji MOP dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, jak 
również zasady uznane w konwencjach 
MOP w sprawie wolności związkowej i 
faktycznego uznawania prawa do 
rokowań zbiorowych, Konwencji MOP w 
sprawie eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, 
Konwencji MOP w sprawie skutecznego 
zniesienia pracy dzieci, a także w 
Konwencji MOP w sprawie likwidacji 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i 
wykonywania zawodu. Obejmuje to 
ponadto między innymi negatywny wpływ 
na inne prawa uznane w szeregu 
konwencji MOP, takie jak wolność 
zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe 
wynagrodzenie, a także na prawa uznane 
w Konwencji o prawach dziecka, 
Afrykańskiej karcie praw człowieka i 
ludów, Amerykańskiej konwencji praw 
człowieka, europejskiej konwencji praw 
człowieka, Europejskiej karcie społecznej, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz krajowych 
konstytucjach i przepisach uznających lub 
wdrażających prawa człowieka.

Or. en

Poprawka 271
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 
zagrożeniom dla praw człowieka.

17. W odniesieniu do skutków dla praw 
człowieka niniejsza dyrektywa wymienia 
szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swoich potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności, w 
tym tych instrumentów, które są 
najbardziej istotne z punktu widzenia 
zagrożeń wynikających z ich działalności, 
w celu zapobiegania wszystkim 
negatywnym skutkom dla praw człowieka.

Or. en

Poprawka 272
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw podstawowych niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać 
przy ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw 
podstawowych, w szczególności 
dotyczących dzieci, które umożliwiłyby im 
przeprowadzenie pełnego procesu należytej 
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zagrożeniom dla praw człowieka. staranności w celu zapobiegania 
jakimkolwiek zagrożeniom dla praw 
podstawowych.

Or. es

Poprawka 273
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 
zagrożeniom dla praw człowieka.

17. Niniejsza dyrektywa zapewnia w 
załączniku I wyczerpujący wykaz 
zagrożeń związanych z naruszaniem praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów. 
Wykaz ten opiera się na istniejących 
międzynarodowych i europejskich 
zobowiązaniach dotyczących praw 
człowieka, środowiska i dobrych rządów. 
Stanowi on podstawę dla jednolitego 
zestawu wytycznych dla przedsiębiorstw, 
które mają zostać opracowane przez 
Komisję, dotyczących sposobu 
ustanowienia i organizacji procesu 
należytej staranności, w tym wskaźników 
służących do pomiaru postępów.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka załącznik I niniejszej 
dyrektywy wymienia instrumenty, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
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ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 
zagrożeniom dla praw człowieka.

ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten jest wyczerpujący i w razie 
konieczności Komisja może poddać go 
przeglądowi w drodze aktu delegowanego 
w celu włączenia odniesienia do 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które mogą zostać przyjęte w przyszłości.

Or. en

Poprawka 275
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka niniejsza dyrektywa 
wymienia szereg instrumentów, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, 
przy czym zdecydowanie wzywa się 
przedsiębiorstwa do uwzględniania innych 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
które umożliwiłyby im przeprowadzenie 
pełnego procesu należytej staranności w 
celu zapobiegania jakimkolwiek 
zagrożeniom dla praw człowieka.

17. W odniesieniu do zagrożeń dla 
praw człowieka załącznik I niniejszej 
dyrektywy wymienia instrumenty, które 
przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy 
ocenie swojego potencjalnego ryzyka. 
Wykaz ten jest wyczerpujący i w razie 
konieczności Komisja może poddać go 
przeglądowi w drodze aktu delegowanego 
w celu włączenia odniesienia do 
instrumentów z zakresu praw człowieka, 
prawnie wiążących na szczeblu 
międzynarodowym, które mogą zostać 
przyjęte w przyszłości.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. Zagrożenia dla środowiska 
naturalnego są często ściśle związane z 
zagrożeniami dla praw człowieka. 
Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw 
człowieka i środowiska stwierdził, iż 
prawo do życia, zdrowia, pożywienia, 
wody i rozwoju oraz prawo do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska są niezbędne 
do pełnego korzystania z praw człowieka; 
ponadto w rezolucji 64/292 Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uznało prawo do bezpiecznej 
i czystej wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych za prawo człowieka. 
Pandemia COVID-19 uwypukliła nie 
tylko znaczenie bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy, ale także 
przedsiębiorstw gwarantujących, że nie 
powodują zagrożeń dla zdrowia w ich 
łańcuchach wartości, ani się do nich nie 
przyczyniają. W związku z tym prawa te 
powinny być ujęte w prawodawstwie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 277
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. Zagrożenia dla środowiska 
naturalnego są często ściśle związane z 
zagrożeniami dla praw człowieka. 
Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw 
człowieka i środowiska stwierdził, iż 
prawo do życia, zdrowia, pożywienia, 
wody i rozwoju oraz prawo do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska są niezbędne 
do pełnego korzystania z praw człowieka; 
ponadto w rezolucji 64/292 Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uznało prawo do bezpiecznej 

18. Zagrożenia dla środowiska 
naturalnego są często ściśle związane z 
zagrożeniami dla praw człowieka. 
Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw 
człowieka i środowiska stwierdził, iż 
prawo do życia, zdrowia, pożywienia, 
wody i rozwoju są niezbędne do pełnego 
korzystania z praw człowieka. W związku 
z tym prawa te powinny być ujęte w 
prawodawstwie.
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i czystej wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych za prawo człowieka. 
Pandemia COVID-19 uwypukliła nie 
tylko znaczenie bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy, ale także 
przedsiębiorstw gwarantujących, że nie 
powodują zagrożeń dla zdrowia w ich 
łańcuchach wartości, ani się do nich nie 
przyczyniają. W związku z tym prawa te 
powinny być ujęte w prawodawstwie.

Or. es

Poprawka 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. Szkody dla środowiska mogą 
również wystąpić bez wyraźnego 
naruszenia praw człowieka lub bez 
bezpośredniej szkody dla ludzi. Obowiązek 
zapewnienia należytej staranności 
spoczywający na przedsiębiorstwach 
powinien obejmować wszystkie 
potencjalne lub rzeczywiste negatywne 
skutki dla środowiska, w tym te, które nie 
mają bezpośredniego wpływu na ludzi lub 
prawa człowieka.

Or. en

Poprawka 279
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla 

skreśla się
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środowiska. Aby przyczynić się do 
wewnętrznej spójności prawodawstwa UE 
i zapewnić pewność prawa, wykaz ten 
opiera się na rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
w których przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
wytyczne dotyczące oceny ich ryzyka.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla 
środowiska. Aby przyczynić się do 
wewnętrznej spójności prawodawstwa UE 
i zapewnić pewność prawa, wykaz ten 
opiera się na rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
w których przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
wytyczne dotyczące oceny ich ryzyka.

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wyczerpujący wykaz zagrożeń dla 
środowiska przez odniesienie do wykazu 
odpowiednich aktów prawnych Unii 
określonych w załączniku II do niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 281
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla 
środowiska. Aby przyczynić się do 
wewnętrznej spójności prawodawstwa UE 

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla 
środowiska. Aby przyczynić się do 
wewnętrznej spójności prawodawstwa UE 
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i zapewnić pewność prawa, wykaz ten 
opiera się na rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
w których przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
wytyczne dotyczące oceny ich ryzyka.

i zapewnić pewność prawa, wykaz ten 
opiera się na rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
w których przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
wytyczne dotyczące oceny ich 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla 
środowiska. Aby przyczynić się do 
wewnętrznej spójności prawodawstwa UE 
i zapewnić pewność prawa, wykaz ten 
opiera się na rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
w których przedsiębiorstwa mogą znaleźć 
wytyczne dotyczące oceny ich ryzyka.

19. Aby przyczynić się do wewnętrznej 
spójności prawodawstwa UE i zapewnić 
pewność prawa, wykaz zagrożeń dla 
środowiska opiera się na rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje, w których przedsiębiorstwa 
mogą znaleźć wytyczne dotyczące oceny 
ich ryzyka.

Or. en

Poprawka 283
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Niniejsza dyrektywa nakłada 
również na przedsiębiorstwa wymóg 
zachowania należytej staranności w celu 
zapobieżenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla dobrych rządów w krajach, 

skreśla się
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regionach lub terytoriach, w których 
prowadzą one swoją działalność 
biznesową. W szczególności 
przedsiębiorstwa powinny stosować się do 
Konwencji OECD o zwalczaniu 
przekupstwa i podejmować środki 
zapobiegające wywieraniu niewłaściwego 
wpływu na urzędników publicznych w 
celu uzyskania przywilejów lub 
niesprawiedliwego preferencyjnego 
traktowania, które stanowi naruszenie 
prawa. Przedsiębiorstwa powinny również 
powstrzymać się od wywierania 
niewłaściwego wpływu na lokalną 
działalność polityczną i ściśle przestrzegać 
obowiązujących przepisów podatkowych.

Or. fr

Poprawka 284
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Niniejsza dyrektywa nakłada 
również na przedsiębiorstwa wymóg 
zachowania należytej staranności w celu 
zapobieżenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla dobrych rządów w krajach, 
regionach lub terytoriach, w których 
prowadzą one swoją działalność 
biznesową. W szczególności 
przedsiębiorstwa powinny stosować się do 
Konwencji OECD o zwalczaniu 
przekupstwa i podejmować środki 
zapobiegające wywieraniu niewłaściwego 
wpływu na urzędników publicznych w 
celu uzyskania przywilejów lub 
niesprawiedliwego preferencyjnego 
traktowania, które stanowi naruszenie 
prawa. Przedsiębiorstwa powinny również 
powstrzymać się od wywierania 
niewłaściwego wpływu na lokalną 
działalność polityczną i ściśle przestrzegać 

skreśla się
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obowiązujących przepisów podatkowych.

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Niniejsza dyrektywa nakłada 
również na przedsiębiorstwa wymóg 
zachowania należytej staranności w celu 
zapobieżenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla dobrych rządów w krajach, 
regionach lub terytoriach, w których 
prowadzą one swoją działalność 
biznesową. W szczególności 
przedsiębiorstwa powinny stosować się do 
Konwencji OECD o zwalczaniu 
przekupstwa i podejmować środki 
zapobiegające wywieraniu niewłaściwego 
wpływu na urzędników publicznych w 
celu uzyskania przywilejów lub 
niesprawiedliwego preferencyjnego 
traktowania, które stanowi naruszenie 
prawa. Przedsiębiorstwa powinny również 
powstrzymać się od wywierania 
niewłaściwego wpływu na lokalną 
działalność polityczną i ściśle przestrzegać 
obowiązujących przepisów podatkowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. Niniejsza dyrektywa nakłada 
również na przedsiębiorstwa wymóg 
zachowania należytej staranności w celu 
zapobieżenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla dobrych rządów w krajach, 
regionach lub terytoriach, w których 
prowadzą one swoją działalność 
biznesową. W szczególności 
przedsiębiorstwa powinny stosować się do 
Konwencji OECD o zwalczaniu 
przekupstwa i podejmować środki 
zapobiegające wywieraniu niewłaściwego 
wpływu na urzędników publicznych w celu 
uzyskania przywilejów lub 
niesprawiedliwego preferencyjnego 
traktowania, które stanowi naruszenie 
prawa. Przedsiębiorstwa powinny również 
powstrzymać się od wywierania 
niewłaściwego wpływu na lokalną 
działalność polityczną i ściśle przestrzegać 
obowiązujących przepisów podatkowych.

20. Niniejsza dyrektywa nakłada 
również na przedsiębiorstwa wymóg 
zachowania należytej staranności w celu 
zapobieżenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla dobrych rządów w krajach, 
regionach lub terytoriach, w których 
prowadzą one swoją działalność 
biznesową. Zagrożenia dla zarządzania 
obejmują m.in. nieprzestrzeganie 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, rozdziału VII 
dotyczącego zwalczania korupcji, 
namawiania do korupcji i wymuszenia 
oraz zasad Konwencji OECD o 
zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach 
handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo 
wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje 
im nienależne korzyści finansowe w celu 
uzyskania przywilejów lub nieuczciwego 
preferencyjnego traktowania z 
naruszeniem prawa; dotyczy to również 
sytuacji, w których przedsiębiorstwo w 
sposób niezgodny z prawem angażuje się 
w działalność polityczną na szczeblu 
lokalnym, niezgodnie z prawem 
współfinansuje kampanię, narusza 
ochronę sygnalistów lub nie przestrzega 
obowiązujących przepisów podatkowych. 
W szczególności przedsiębiorstwa 
podejmują środki zapobiegające 
wywieraniu niewłaściwego wpływu na 
urzędników publicznych w celu uzyskania 
przywilejów lub niesprawiedliwego 
preferencyjnego traktowania, które stanowi 
naruszenie prawa. Przedsiębiorstwa 
powinny również powstrzymać się od 
wywierania niewłaściwego wpływu na 
lokalną działalność polityczną i ściśle 
przestrzegać obowiązujących przepisów 
podatkowych.

Or. en
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Poprawka 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. Wykazy zagrożeń dla praw 
człowieka, środowiska i zarządzania, 
mające charakter niewyczerpujący, 
powinny stanowić podstawę wytycznych, 
które mają zostać opracowane przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 288
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska, zarządzania i praw człowieka 
nie są neutralne pod względem płci. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą 
one znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

skreśla się

Or. es

Poprawka 289
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska, zarządzania i praw człowieka 
nie są neutralne pod względem płci. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą 
one znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

skreśla się

Or. en

Poprawka 290
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska, zarządzania i praw człowieka 
nie są neutralne pod względem płci. 
Należy zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą one 
znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

21. Należy zachęcać przedsiębiorstwa 
do uwzględniania aspektu równości płci w 
ich procesach należytej staranności.

Or. fr

Poprawka 291
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska, zarządzania i praw człowieka 
nie są neutralne pod względem płci. Należy 

21. Negatywne skutki w dziedzinie 
ochrony środowiska, zarządzania i praw 
człowieka nie są neutralne pod względem 
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zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą one 
znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

płci. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą one 
znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska, zarządzania i praw człowieka 
nie są neutralne pod względem płci. Należy 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą one 
znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony 
środowiska i praw człowieka nie są 
neutralne pod względem płci. Należy 
zachęcać przedsiębiorstwa do 
uwzględniania aspektu płci w ich 
procesach należytej staranności. Mogą one 
znaleźć wytyczne w broszurze ONZ pt. 
„Wymiar płci w wytycznych dotyczących 
biznesu i praw człowieka”.

Or. en

Poprawka 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. Działalność gospodarcza ma 
wpływ na pełen zakres praw określonych 
w Konwencji ONZ o prawach dziecka i 
innych odpowiednich normach 
międzynarodowych. Dzieciństwo jest 
wyjątkowym okresem rozwoju fizycznego, 
umysłowego, emocjonalnego i 
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duchowego, a naruszanie praw dziecka, 
takie jak narażenie na przemoc lub 
nadużycia, pracę dzieci, niewłaściwe 
reklamy, niebezpieczne produkty czy 
zagrożenia środowiskowe, może nieść ze 
sobą dożywotnie, nieodwracalne, a nawet 
międzypokoleniowe konsekwencje. 
Mechanizmy należytej staranności 
przedsiębiorstw i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, zaprojektowane bez 
zwrócenia uwagi na kwestie dotyczące 
dzieci, mogą okazać się nieskuteczne w 
zakresie ochrony ich praw.

Or. en

Poprawka 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. Potencjalne lub rzeczywiste 
negatywne skutki dla prawa człowieka, 
środowiska i zarządzania mogą być 
specyficzne i mieć większą wagę w 
obszarach dotkniętych konfliktem. W 
związku z tym przedsiębiorstwa działające 
na obszarach dotkniętych konfliktem 
powinny stosować zwiększoną należytą 
staranność w zakresie praw człowieka, 
środowiska i zarządzania, przestrzegać 
zobowiązań wynikających z 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz odwoływać się do obowiązujących 
międzynarodowych standardów i 
wytycznych, w tym do konwencji 
genewskich i protokołów dodatkowych do 
tych konwencji.

Or. en

Poprawka 295
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. Zachęca się państwa członkowskie, 
aby monitorowały, które z przedsiębiorstw 
podlegających ich jurysdykcji działają na 
obszarach dotkniętych konfliktem, 
udzielały im szczegółowych wytycznych i 
wymagały od nich stosowania zwiększonej 
należytej staranności w tym kontekście. 
Ponadto biorąc pod uwagę, że dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości jest szczególnie 
trudny na obszarach dotkniętych 
konfliktem, państwa członkowskie 
powinny wprowadzić wszelkie niezbędne 
środki umożliwiające dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i środków zaradczych w 
takich kontekstach.

Or. en

Poprawka 296
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 297
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości. 
Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy umożliwiające 
pociągnięcie przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod 
ich kontrolą, jeżeli te w ramach swojej 
działalności gospodarczej spowodowały 
naruszenia praw człowieka i szkody w 
środowisku lub przyczyniły się do nich.

Or. de

Poprawka 298
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
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obejmować cały łańcuch wartości. obejmować cały łańcuch wartości.

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
spowodowały one potencjalne lub 
rzeczywiste negatywne skutki dla praw 
człowieka, środowiska i zarządzania lub 
się do nich przyczyniły.

Or. en

Poprawka 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność dużych przedsiębiorstw 
powinna obejmować cały łańcuch wartości. 
Identyfikowalność wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w 
łańcuchu wartości może być jednak 
trudna. Komisja powinna zatem ocenić i 
zaproponować narzędzia, które pomogą 
przedsiębiorstwom w kontroli 
identyfikowalności ich łańcuchów 
wartości.

Or. en
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Poprawka 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub z działalności ich bezpośrednich 
dostawców.

Or. en

Poprawka 301
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była sprawiedliwa, 
należyta staranność przedsiębiorstw 
powinna obejmować jedynie te części 
łańcucha wartości, które przedsiębiorstwa 
te mogą dostatecznie kontrolować.

Or. fr

Poprawka 302
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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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub bezpośrednich relacji biznesowych 
wynikających z umowy, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje.

Or. en

Poprawka 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa 
mogą wynikać z ich własnej działalności 
lub relacji biznesowych, w szczególności 
dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

22. Negatywne skutki lub naruszenia 
praw człowieka oraz norm społecznych, 
środowiskowych i klimatycznych przez 
przedsiębiorstwa mogą wynikać z ich 
własnej działalności lub relacji 
biznesowych, w szczególności dotyczy to 
dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są 
inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna 
obejmować cały łańcuch wartości.

Or. en

Poprawka 304
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia – po 
przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi 
istotnymi zainteresowanymi stronami i z 
ich udziałem – dokumentu, w którym 
upubliczniają swoją strategię w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
każdego z tych etapów. Ta strategia 
należytej staranności powinna być 
odpowiednio zintegrowana z ogólną 
strategią biznesową przedsiębiorstwa. 
Powinna ona być corocznie poddawana 
przeglądowi i aktualizowana zgodnie z 
tymi samymi wymogami dotyczącymi 
konsultacji i udziału zainteresowanych 
stron.

Or. en

Poprawka 305
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
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który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu zapobieganie im lub ich 
zaprzestanie. Przedsiębiorstwa powinny 
być zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawka 306
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 

23. Należyta staranność jest 
mechanizmem prewencyjnym, który 
zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich łagodzenie i monitorowanie 
tego, w jaki sposób rozwiązują one te 
problemy. Przedsiębiorstwa mogą 
przedstawić dokument, w którym wyraźnie 
określą swoją strategię w zakresie należytej 
staranności. Wszelkie ramy należytej 
staranności powinny opierać się na 
obowiązku posiadania środków, a nie na 
obowiązku osiągnięcia wyników.
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zintegrowana z ogólną strategią 
biznesową przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 307
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią 
biznesową przedsiębiorstwa.

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te 
problemy. Przedsiębiorstwa sporządzają 
dokument standardowy, w którym mogą 
przedstawić swoją strategię w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
każdego z tych etapów.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka
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23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią 
biznesową przedsiębiorstwa.

23. Należyta staranność jest 
mechanizmem prewencyjnym, który 
zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich łagodzenie i monitorowanie 
tego, w jaki sposób rozwiązują one te 
problemy. Przedsiębiorstwa mogą być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności. Wszelkie ramy należytej 
staranności powinny opierać się na 
obowiązku posiadania środków, a nie na 
obowiązku osiągnięcia wyników.

Or. en

Poprawka 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
dołożenia wszelkich starań w celu 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, rekompensowanie oraz 
rozliczanie się z tego, w jaki sposób 
rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
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tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 310
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do przedstawienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

23. Należyta staranność jest przede 
wszystkim mechanizmem prewencyjnym, 
który zobowiązuje przedsiębiorstwa do 
zidentyfikowania potencjalnych lub 
rzeczywistych negatywnych skutków oraz 
do przyjęcia polityki i środków mających 
na celu ich zaprzestanie, zapobieganie, 
łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, 
uwzględnianie, podejmowanie działań 
naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w 
jaki sposób rozwiązują one te problemy. 
Przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do upublicznienia 
dokumentu, w którym wyraźnie określą 
swoją strategię w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do każdego z 
tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio 
zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 311
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i 
może ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te 
powinny obejmować wszystkie rzeczywiste 
lub potencjalne negatywne skutki, chociaż 
przy ustalaniu priorytetów należy wziąć 
pod uwagę powagę danego zagrożenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 312
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i 
może ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia.

24. Te strategie w zakresie należytej 
staranności powinny obejmować 
wszystkie rzeczywiste lub potencjalne 
negatywne skutki, chociaż przy ustalaniu 
polityki szczegółowej należy ocenić 
powagę danego zagrożenia.

Or. es

Poprawka 313
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i 
może ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia.

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i 
może ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia. 
Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za 
negatywne skutki dla prawa człowieka lub 
środowiska niezależnie od wagi ryzyka, 
które zaistniało, chyba że przedsiębiorstwo 
może udowodnić, że działało z należytą 
starannością i podjęło wszelkie 
uzasadnione środki, aby zapobiec 
wystąpieniu szkody.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i 
może ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz może stanowić bieżącą ocenę 
ryzyka, które jest dynamiczne i może ulec 
zmianie w związku z nowymi relacjami 
biznesowymi. Przedsiębiorstwa powinny 
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sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia.

zatem stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować rzeczywiste lub potencjalne 
negatywne skutki, chociaż trzeba wziąć 
pod uwagę powagę danego zagrożenia.

Or. en

Poprawka 315
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i może 
ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia.

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżący 
proces i ocenę ryzyka i skutków, które są 
dynamiczne i mogą ulec zmianie w 
związku z nowymi relacjami biznesowymi 
lub rozwojem sytuacji. Przedsiębiorstwa 
powinny zatem stale monitorować i 
odpowiednio dostosowywać swoje 
strategie w zakresie należytej staranności. 
Strategie te powinny obejmować wszystkie 
rzeczywiste lub potencjalne negatywne 
skutki, chociaż przy ustalaniu priorytetów 
należy wziąć pod uwagę powagę i 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
negatywnego skutku.

Or. en

Poprawka 316
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i może 
ulec zmianie w związku z nowymi 
relacjami biznesowymi lub rozwojem 
sytuacji. Przedsiębiorstwa powinny zatem 
stale monitorować i odpowiednio 
dostosowywać swoje strategie w zakresie 
należytej staranności. Strategie te powinny 
obejmować wszystkie rzeczywiste lub 
potencjalne negatywne skutki, chociaż przy 
ustalaniu priorytetów należy wziąć pod 
uwagę powagę danego zagrożenia.

24. Należyta staranność nie powinna 
polegać na zaznaczaniu odpowiednich 
rubryk, lecz powinna stanowić bieżącą 
ocenę ryzyka i skutków, które są 
dynamiczne i mogą ulec zmianie w 
związku z nowymi relacjami biznesowymi 
lub rozwojem sytuacji. Przedsiębiorstwa 
powinny zatem stale monitorować i 
odpowiednio dostosowywać swoje 
strategie w zakresie należytej staranności. 
Strategie te powinny obejmować wszystkie 
rzeczywiste lub potencjalne negatywne 
skutki, chociaż przy ustalaniu priorytetów 
należy wziąć pod uwagę powagę i 
prawdopodobieństwo danego zagrożenia.

Or. de

Poprawka 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba 
ta zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. 
Przedsiębiorstwo dysponujące 
możliwością skorzystania z dźwigni 
finansowej w celu zapobiegania temu 
ryzyku lub jego ograniczania powinno ją 
zastosować. Przedsiębiorstwo, które nie 
dysponuje możliwością skorzystania z 
dźwigni finansowej, może próbować ją 
zwiększyć, np. oferując jednostce 
powiązanej zachęty m.in. w zakresie 
budowania zdolności lub współpracując z 
innymi podmiotami. W przypadku gdy nie 
można zapobiec ryzyku lub go ograniczyć, 
a dźwignia finansowa nie może zostać 
zwiększona, przedsiębiorstwo powinno 
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zakończyć stosunki handlowe w 
odpowiedzialny sposób.

Or. en

Poprawka 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba 
ta zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

25. Przedsiębiorstwa powinny 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 319
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba 
ta zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami.



AM\1215355PL.docx 81/134 PE658.902v01-00

PL

negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

Or. es

Poprawka 320
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności.

Or. de

Poprawka 321
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym negatywnym skutkom dla 
praw człowieka, środowiska i zarządzania 
i rozwiązać ten problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
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przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

Or. en

Poprawka 322
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw 
spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten 
problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta 
zakończy się niepowodzeniem, 
ostatecznym rozwiązaniem może okazać 
się decyzja o wycofaniu się z relacji z 
dostawcą lub innych relacji biznesowych. 
Każda decyzja o wycofaniu powinna 
również uwzględniać potencjalne 
negatywne skutki tej decyzji i obejmować 
odpowiednie środki w celu ich 
wyeliminowania.

Or. en

Poprawka 323
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
możliwości skutecznych i konstruktywnych 
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ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

konsultacji z istotnymi zainteresowanymi 
stronami. Partycypacja zainteresowanych 
stron może przyczynić się do poprawy 
długoterminowych wyników i rentowności 
przedsiębiorstw, ponieważ ich większa 
stabilność miałaby pozytywne łączne 
skutki gospodarcze.

Or. en

Poprawka 324
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
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staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

staranności. Niniejsza dyrektywa 
dopuszcza w związku z tym konsultacje z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowanie w proces należytej 
staranności. 

Or. es

Poprawka 325
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi 
stronami. Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
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inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

pozytywne łączne skutki gospodarcze.

Or. en

Poprawka 326
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi 
stronami, a w szczególności 
odpowiedniego zaangażowania związków 
zawodowych. Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.
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pozytywne łączne skutki gospodarcze.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
możliwości skutecznych i konstruktywnych 
konsultacji z zainteresowanymi stronami. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Ponadto to zaangażowanie i te 
konsultacje mogą przyczynić się do 
zwiększenia odporności na presję ze strony 
rynków finansowych i inwestorów 
krótkoterminowych oraz do wzmocnienia 
głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

Or. en

Poprawka 328
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Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
w tym m.in. społecznościami, 
pracownikami, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacjami kobiecymi, obrońcami 
praw człowieka, ludami tubylczymi i 
związkami zawodowymi. Konsultacje i 
współpraca z zainteresowanymi stronami 
mogą pomóc przedsiębiorstwom w 
precyzyjniejszym określeniu 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

Or. en

Poprawka 329
Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

26. Właściwe wypełnienie obowiązku 
dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego 
zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z 
zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym 
określeniu zagrożeń i opracowaniu 
skuteczniejszej strategii należytej 
staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga 
w związku z tym konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ich 
zaangażowania na wszystkich etapach 
procesu należytej staranności, nie tylko 
przy opracowywaniu wstępnej strategii w 
zakresie należytej staranności. Ponadto to 
zaangażowanie i te konsultacje mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na presję ze strony rynków finansowych i 
inwestorów krótkoterminowych oraz do 
wzmocnienia głosu tych, którym zależy na 
długoterminowej stabilności 
przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić 
się do poprawy długoterminowych 
wyników i rentowności przedsiębiorstw, 
ponieważ ich większa stabilność miałaby 
pozytywne łączne skutki gospodarcze.

Or. en

Poprawka 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 

skreśla się
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obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 332
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane w sposób ścisły i 
obejmować tylko te osoby, na których 
prawa i interesy mają bezpośredni wpływ 
decyzje przedsiębiorstwa, w tym przede 
wszystkim związki zawodowe i 
udziałowców.

Or. fr

Poprawka 333
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane jako osoby lub 
grupy osób, na których prawa i 
uzasadnione interesy mogą mieć 
bezpośredni wpływ zagrożenia dla praw 
podstawowych powodowane przez 
przedsiębiorstwo lub wynikające z jego 
stosunków handlowych, w tym w 
wyjątkowych przypadkach organizacje 
związkowe.

Or. es



AM\1215355PL.docx 91/134 PE658.902v01-00

PL

Poprawka 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, dzieci, 
ludy tubylcze, stowarzyszenia 
obywatelskie i udziałowców, a także 
organizacje, których statutowym celem jest 
zapewnienie przestrzegania praw 
człowieka i praw socjalnych, norm 
środowiskowych i zasad dobrych rządów, 
takie jak związki zawodowe i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” 
powinno być rozumiane szeroko i 
obejmować wszystkie osoby, na których 
prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi 
pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i 
klimatycznych oraz zasad dobrych rządów, 
takie jak związki zawodowe i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.
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Poprawka 336
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania 
lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie 
należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
zainteresowanym stronom prawo do 
bezpiecznych i konstruktywnych 
konsultacji w odniesieniu do strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności oraz zapewnia odpowiednie 
zaangażowanie związków zawodowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania 
lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie 
należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
zainteresowanym stronom prawo do 
bezpiecznych i konstruktywnych 
konsultacji w odniesieniu do strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności oraz zapewnia odpowiednie 
zaangażowanie związków zawodowych.

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania 
lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie 
należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
zainteresowanym stronom prawo do 
bezpiecznych i konstruktywnych 
konsultacji w odniesieniu do strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności oraz zapewnia odpowiednie 
zaangażowanie związków zawodowych, 
przedstawicieli pracowników lub samych 
pracowników.



AM\1215355PL.docx 93/134 PE658.902v01-00

PL
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Poprawka 338
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania 
lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie 
należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
zainteresowanym stronom prawo do 
bezpiecznych i konstruktywnych 
konsultacji w odniesieniu do strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności oraz zapewnia odpowiednie 
zaangażowanie związków zawodowych.

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania 
lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie 
należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
głównym zainteresowanym stronom prawo 
do bezpiecznych i konstruktywnych 
konsultacji w odniesieniu do strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności.

Or. en

Poprawka 339
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg powinny zapewniać 
ochronę anonimowości, bezpieczeństwa 
oraz integralności fizycznej i prawnej 
sygnalistów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937.

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg powinny zapewniać 
ochronę anonimowości, bezpieczeństwa 
oraz integralności fizycznej i prawnej 
wszystkich skarżących. W szczególności 
procedury te muszą chronić sygnalistów, 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, 
oraz obrońców praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 340
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg powinny zapewniać 
ochronę anonimowości, bezpieczeństwa 
oraz integralności fizycznej i prawnej 
sygnalistów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937.

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg muszą być zgodne z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 2019/1937.

Or. en

Poprawka 341
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg powinny zapewniać 
ochronę anonimowości, bezpieczeństwa 
oraz integralności fizycznej i prawnej 
sygnalistów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937.

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg muszą być zgodne z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1937.

Or. en

Poprawka 342
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 29

Projekt rezolucji Poprawka
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29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg powinny zapewniać 
ochronę anonimowości, bezpieczeństwa 
oraz integralności fizycznej i prawnej 
sygnalistów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937.

29. Procedury ujawniania i 
rozpatrywania skarg muszą być zgodne z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1937 oraz innymi 
istotnymi obowiązującymi przepisami.

Or. en

Poprawka 343
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie 
uznaje się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi 
samymi zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie 
uznaje się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do zidentyfikowania 
swoich bezpośrednich dostawców. W 
niniejszej dyrektywie uznaje się, że nie 
wszystkie przedsiębiorstwa dysponują 
takimi samymi zasobami lub zdolnościami, 
w związku z czym obowiązek ten podlega 
zasadom racjonalności i proporcjonalności, 
które w żadnym wypadku nie powinny być 
traktowane przez przedsiębiorstwa jako 
pretekst do niewywiązywania się ze 
spoczywającego na nich obowiązku 
dołożenia wszelkich niezbędnych starań w 
tym zakresie.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie 
uznaje się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania swoich dostawców w 
pierwszym ogniwie w łańcuchu dostaw 
poza UE. W niniejszej dyrektywie nie 
zapomniano jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, z uwzględnieniem 
powagi i powtarzalności naruszeń, które w 
żadnym wypadku nie powinny być 
traktowane przez przedsiębiorstwa jako 
pretekst do niewywiązywania się ze 
spoczywającego na nich obowiązku 
dołożenia niezbędnych starań w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 346
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania swoich dostawców w 
pierwszym ogniwie w łańcuchu dostaw 
poza UE. W niniejszej dyrektywie nie 
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powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie 
uznaje się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

zapomniano jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności, 
pomocniczości i proporcjonalności, z 
uwzględnieniem powagi i powtarzalności 
naruszeń, które w żadnym wypadku nie 
powinny być traktowane przez 
przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 347
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje 

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców oraz do udostępnienia tych 
informacji opinii publicznej. Aby proces 
należytej staranności był w pełni 
skuteczny, nie powinien on ograniczać się 
do jednego szczebla wyżej lub niżej w 
łańcuchu dostaw, lecz powinien 
obejmować wszystkich dostawców i 
podwykonawców, w szczególności tych, 
którzy w trakcie procesu należytej 
staranności mogli zostać zidentyfikowani 
przez przedsiębiorstwo jako podmioty 
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się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

stwarzające poważne zagrożenia. W 
niniejszej dyrektywie uznaje się jednak, że 
nie wszystkie przedsiębiorstwa dysponują 
takimi samymi zasobami lub zdolnościami, 
aby zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 348
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje 
się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje 
się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami. W związku z 
tym stworzone powinny zostać 
dostosowane do małych i średnich 
przedsiębiorstw regulacje, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
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przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

Or. de

Poprawka 349
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje 
się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami, aby 
zidentyfikować wszystkich swoich 
dostawców, w związku z czym obowiązek 
ten podlega zasadom racjonalności i 
proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu 
zidentyfikowania wszystkich swoich 
dostawców. Aby proces należytej 
staranności był w pełni skuteczny, nie 
powinien on ograniczać się do jednego 
szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu 
dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, 
w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać 
zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne 
zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje 
się jednak, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi 
zasobami lub zdolnościami. W związku z 
tym stworzone powinny zostać 
dostosowane do małych i średnich 
przedsiębiorstw regulacje, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane 
przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego 
na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

Or. de
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Poprawka 350
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. Należy wspierać rozwój 
innowacyjnych technologii 
informacyjnych (np. rejestru 
rozproszonego), które umożliwiają 
śledzenie wszystkich danych, aby 
zminimalizować koszty administracyjne i 
uniknąć zwolnień w przedsiębiorstwach 
zachowujących należytą staranność.

Or. en

Poprawka 351
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i 
struktury przedsiębiorstwa, członkowie 
organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych 
przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd 
powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą, umiejętnościami i 
doświadczeniem w kwestiach należytej 
staranności. Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

31. Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać.
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Or. es

Poprawka 352
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd 
powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą, umiejętnościami i 
doświadczeniem w kwestiach należytej 
staranności. Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą 
stosować strategię należytej staranności, 
jeśli ją przyjęły.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
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nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd 
powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą, umiejętnościami i 
doświadczeniem w kwestiach należytej 
staranności. Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności.

Or. en

Poprawka 354
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd 
powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą, umiejętnościami i 
doświadczeniem w kwestiach należytej 
staranności. Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności.

Or. en
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Poprawka 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd 
powinien dysponować odpowiednią 
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem 
w kwestiach należytej staranności. 
Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

31. Aby należyta staranność stała się 
integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii w zakresie zrównoważoności i 
należytej staranności. Zarząd powinien 
dysponować odpowiednią wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem w 
kwestiach należytej staranności. 
Dyrektywa wymaga, aby duże 
przedsiębiorstwa posiadały komitet 
doradczy, z którego wiedzy fachowej w 
kwestiach należytej staranności 
przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
celów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 356
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. Systemy certyfikacji zewnętrznej 
mogą stanowić uzupełnienie systemów 
należytej staranności, pod warunkiem że 
są one odpowiednie pod względem zakresu 
i zachowują odpowiednie poziomy 
przejrzystości, bezstronności, dostępności i 
niezawodności. Certyfikacja zewnętrzna 
nie powinna jednak stanowić podstawy do 
uzasadnienia odstępstwa od obowiązków 
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określonych w tych przepisach lub w 
jakikolwiek sposób wpływać na 
potencjalną odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 357
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. Aby 
uniknąć ignorowania opinii 
zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że można by zachęcać do 
przyjmowania planów działania w zakresie 
należytej staranności na poziomie 
sektorowym. Aby uniknąć ignorowania 
opinii zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów. 
Rozwój takich działań zbiorowych nie 
powinien w żadnym wypadku zwalniać 
przedsiębiorstwa z jego indywidualnej 
odpowiedzialności za przeprowadzenie 
badania due diligence ani z możliwości 
bycia pociągniętym do odpowiedzialności 
za szkody, które wyrządza lub do których 
się przyczynia.

Or. de

Poprawka 358
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. Aby 
uniknąć ignorowania opinii 
zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności i dobrowolnych wspólnych 
działań na poziomie sektorowym lub 
międzysektorowym mogłaby zwiększyć 
spójność i skuteczność ich strategii 
należytej staranności. W związku z tym 
niniejsza dyrektywa stanowi, że państwa 
członkowskie mogłyby zachęcać do 
przyjmowania planów działania w zakresie 
należytej staranności na poziomie 
sektorowym. Aby uniknąć ignorowania 
opinii zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. Aby 
uniknąć ignorowania opinii 
zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. 
Zachęca się zainteresowane strony do 
uczestnictwa w określaniu tych planów.

Or. en
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Poprawka 360
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. Aby 
uniknąć ignorowania opinii 
zainteresowanych stron, dyrektywa 
wymaga, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

32. Koordynacja wysiłków 
przedsiębiorstw w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym 
mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność 
ich strategii należytej staranności. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania 
planów działania w zakresie należytej 
staranności na poziomie sektorowym. Aby 
uniknąć ignorowania opinii 
zainteresowanych stron, dyrektywa 
proponuje, aby zainteresowane strony 
uczestniczyły w określaniu tych planów.

Or. es

Poprawka 361
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 

skreśla się
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reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, mogą one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zapewnić ich skuteczność, należy 
zachęcać do udziału zainteresowane 
strony. Mechanizmy te mogłyby 
umożliwiać zainteresowanym stronom 
wyrażanie obaw i funkcjonować jako 
systemy wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach.

Or. en

Poprawka 363
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, mogłyby one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zapewnić ich skuteczność, należy 
zachęcać do udziału istotne 
zainteresowane strony. Mechanizmy te 
mogłyby umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i funkcjonować 
jako systemy wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach.

Or. en

Poprawka 364
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
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przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na potencjalne lub rzeczywiste 
negatywne skutki. Powinny one również 
umożliwiać proponowanie odpowiedniego 
środka zaradczego w przypadku 
otrzymania informacji, że przedsiębiorstwo 
wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej wystąpienia. Środki zaradcze powinny 
być zasadne, dostępne, przewidywalne, 
sprawiedliwe, przejrzyste, zgodne z 
prawem, a także powinny stanowić źródło 
wiedzy służącej do ciągłego doskonalenia 
oraz opierać się na zaangażowaniu i 
dialogu.

Or. en

Poprawka 365
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia. 
Powinny one zawierać zobowiązanie do 
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współpracy w dobrej wierze w ramach 
odpowiednich pozasądowych 
mechanizmów rozpatrywania skarg, 
takich jak krajowe punkty kontaktowe ds. 
odpowiedzialnego biznesu.

Or. en

Poprawka 366
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

33. Aby unijne ramy należytej 
staranności były skuteczne, powinny one 
obejmować mechanizmy rozpatrywania 
skarg na szczeblu sektora lub 
przedsiębiorstwa, żeby zapewnić udział 
głównych i drugorzędnych 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach.

Or. en

Poprawka 367
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. Aby ramy należytej staranności 
były skuteczne, powinny one obejmować 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a 
żeby zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

33. Aby ramy należytej staranności 
odpowiadały na zmiany i stanowiły część 
korporacyjnej kultury odpowiedzialności, 
powinny one obejmować mechanizmy 
rozpatrywania skarg na szczeblu 
przedsiębiorstwa lub sektora, a żeby 
zagwarantować skuteczność takich 
mechanizmów, należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron. . Mechanizmy te 
powinny umożliwiać zainteresowanym 
stronom wyrażanie obaw i powinny 
funkcjonować jako systemy wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach. Mechanizmy 
rozpatrywania skarg powinny umożliwiać 
przedstawianie sugestii co do tego, w jaki 
sposób przedsiębiorstwo powinno 
reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie 
odpowiedniego środka zaradczego w 
przypadku otrzymania informacji, że 
przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub 
przyczyniło się do jej wystąpienia.

Or. en

Poprawka 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. Mechanizmy te nie mogą jednak 
zwalniać państw z ich podstawowego 
obowiązku ochrony praw człowieka oraz 
zapewnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i środków zaradczych. 
Chociaż operacyjne mechanizmy 
rozpatrywania skarg mogą zapewnić 
szybkie odszkodowania za niewielkie 
szkody, państwa muszą zagwarantować 
poszkodowanym prawo do sprawiedliwego 
procesu przed sądem powszechnym oraz 
dostęp do środków zaradczych, zwłaszcza 
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w przypadku poważnych szkód. 
Operacyjne mechanizmy rozpatrywania 
skarg są ściśle kontrolowane i 
nadzorowane przez organy publiczne, a 
ofiary mają stały dostęp do sądów 
powszechnych, w tym podczas 
postępowania w ramach operacyjnego 
mechanizmu rozpatrywania skarg lub po 
wydaniu decyzji w danej sprawie.

Or. en

Poprawka 369
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć sektorowe 
systemy rozpatrywania skarg.

Or. en

Poprawka 370
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania i egzekwowania przez 
przedsiębiorstwa niniejszej dyrektywy. Te 
organy krajowe powinny być uprawnione 
do przeprowadzania odpowiednich 
kontroli, z własnej inicjatywy lub na 
podstawie uzasadnionych skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa określonych przepisów.

Or. es

Poprawka 371
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron, 
oraz do nakładania proporcjonalnych 
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celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

sankcji uwzględniających powagę i 
powtarzalność naruszeń w celu 
zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejską 
sieć należytej staranności, aby zapewnić 
współpracę z właściwymi organami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 372
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do monitorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być niezależne oraz mieć odpowiednie 
uprawnienia i zasoby do wykonywania 
swoich zadań. Powinny one być 
uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania sankcji 
administracyjnych i karnych w celu 
zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

Or. en
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Poprawka 373
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron, 
oraz do wyciągania proporcjonalnych 
konsekwencji prawnych uwzględniających 
powagę i powtarzalność naruszeń w celu 
zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejską 
sieć należytej staranności wraz z 
właściwymi organami krajowymi.

Or. en

Poprawka 374
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 

34. Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć co najmniej jeden organ 
krajowy do nadzorowania prawidłowego 
wykonywania przez przedsiębiorstwa 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności oraz do zapewnienia 
właściwego egzekwowania niniejszej 
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dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach. Na szczeblu Unii Komisja 
Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

dyrektywy. Te organy krajowe powinny 
być uprawnione do przeprowadzania 
odpowiednich kontroli, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i 
osób trzecich, oraz do nakładania kar w 
celu zapewnienia przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa obowiązków określonych 
w przepisach.

Or. fr

Poprawka 375
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. Wielokrotne naruszenie przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
umyślnie bądź w wyniku rażącego 
zaniedbania, powinno stanowić 
przestępstwo.

skreśla się

Or. es

Poprawka 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. Wielokrotne naruszenie przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
umyślnie bądź w wyniku rażącego 
zaniedbania, powinno stanowić 
przestępstwo.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 377
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. Wielokrotne naruszenie przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
umyślnie bądź w wyniku rażącego 
zaniedbania, powinno stanowić 
przestępstwo.

35. Poważne naruszenie przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w szczególności jeśli zostało popełnione 
umyślnie bądź w wyniku rażącego 
zaniedbania, stanowi przestępstwo.

Or. en

Poprawka 378
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. W przypadku wystąpienia 
negatywnych skutków dla praw człowieka 
lub środowiska w łańcuchu wartości 
przedsiębiorstwa oraz jeżeli to 
przedsiębiorstwo nie jest w stanie 
udowodnić, że działało z należytą 
starannością i podjęło wszelkie 
uzasadnione środki, aby zapobiec 
szkodzie, państwa członkowskie muszą 
zapewnić pociągnięcie tego 
przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za 
naprawienie szkody.

Or. en

Poprawka 379
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Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. Zachęca się organy krajowe do 
współpracy i wymiany informacji z 
krajowymi punktami kontaktowymi OECD 
dostępnymi w ich krajach.

36. Zachęca się organy krajowe do 
współpracy i wymiany informacji z 
krajowymi punktami kontaktowymi OECD 
oraz z krajowymi organizacjami praw 
człowieka dostępnymi w ich krajach.

Or. de

Poprawka 380
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. Zgodnie z wytycznymi ONZ w 
sprawie biznesu i praw człowieka 
przeprowadzanie procesu należytej 
staranności w zakresie praw człowieka nie 
powinno samo w sobie zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
spowodowanie naruszeń praw człowieka 
lub szkód w środowisku lub przyczynianie 
się do takich naruszeń. Jednakże 
posiadanie solidnych procedur 
gwarantujących należytą staranność może 
pomóc przedsiębiorstwom uniknąć 
powodowania szkód lub przyczyniania się 
do nich.

skreśla się

Or. es

Poprawka 381
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. Zgodnie z wytycznymi ONZ w 
sprawie biznesu i praw człowieka 
przeprowadzanie procesu należytej 
staranności w zakresie praw człowieka nie 
powinno samo w sobie zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
spowodowanie naruszeń praw człowieka 
lub szkód w środowisku lub przyczynianie 
się do takich naruszeń. Jednakże 
posiadanie solidnych procedur 
gwarantujących należytą staranność może 
pomóc przedsiębiorstwom uniknąć 
powodowania szkód lub przyczyniania się 
do nich.

37. Zgodnie z wytycznymi ONZ w 
sprawie biznesu i praw człowieka 
przeprowadzanie procesu należytej 
staranności w zakresie praw człowieka nie 
powinno samo w sobie zwalniać 
przedsiębiorstw z odpowiedzialności za 
spowodowanie naruszeń praw człowieka 
lub szkód w środowisku lub przyczynianie 
się do takich naruszeń. Jednakże 
posiadanie solidnych i odpowiednich 
procedur gwarantujących należytą 
staranność może pomóc przedsiębiorstwom 
zapobiegać szkodom.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. Prawo do skutecznego środka 
prawnego jest międzynarodowo uznanym 
prawem człowieka zapisanym w art. 8 
PDPC i w art. 2 ust. 3 ICCPR, a także 
prawem podstawowym Unii (art. 47 
Karty); Jak przypomniano w Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka, państwa mają obowiązek 
zapewnienia, za pośrednictwem środków 
prawnych, administracyjnych, 
legislacyjnych lub innych odpowiednich 
środków, aby osoby będące ofiarami 
naruszeń praw człowieka związanych z 
działalnością gospodarczą miały dostęp do 
skutecznego środka prawnego. Dlatego w 
niniejszej dyrektywie zawarto konkretne 
odniesienie do tego obowiązku zgodnie z 
głównymi zasadami i wytycznymi ONZ 

skreśla się
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dotyczącymi prawa do skorzystania ze 
środka prawnego i do zadośćuczynienia 
ofiarom rażących przypadków łamania 
międzynarodowego prawa w zakresie 
praw człowieka oraz poważnych naruszeń 
prawa humanitarnego.

Or. en

Poprawka 383
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath, Maria Arena

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 38 a (new)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. Przedstawiając przepisy dotyczące 
nadrzędnej i obowiązkowej należytej 
staranności, Komisja powinna zapewnić 
uniknięcie fragmentacji wynikającej z 
różnych systemów odpowiedzialności 
cywilnej w państwach członkowskich.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 

skreśla się
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środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. 
Wprowadzając systemy odpowiedzialności, 
państwa członkowskie powinny rozważyć 
przyjęcie odpowiednich terminów 
przedawnienia i wprowadzenie zasady 
„przegrywający płaci”.

Or. en

Poprawka 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. 
Wprowadzając systemy odpowiedzialności, 
państwa członkowskie powinny rozważyć 
przyjęcie odpowiednich terminów 
przedawnienia i wprowadzenie zasady 
„przegrywający płaci”.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 386
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. 
Wprowadzając systemy 
odpowiedzialności, państwa członkowskie 
powinny rozważyć przyjęcie odpowiednich 
terminów przedawnienia i wprowadzenie 
zasady „przegrywający płaci”.

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wynikające z skutków dla praw 
człowieka, środowiska i zarządzania, które 
wywołały te przedsiębiorstwa, podmioty, 
które one kontrolują lub mogą 
kontrolować, lub ich relacje biznesowe, 
lub do których przyczyniły się przez swoje 
działania lub zaniechania, chyba że 
przedsiębiorstwo jest w stanie udowodnić, 
że działało z dołożeniem wszelkich starań i 
podjęło wszelkie uzasadnione środki, aby 
zapobiec tym szkodom. Wprowadzając 
systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
odpowiednich terminów przedawnienia.

Or. en

Poprawka 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 

39. Państwa członkowskie powinny 
wykorzystywać istniejące systemy 
odpowiedzialności, a w stosownych 
przypadkach wprowadzić dalsze przepisy 
w celu zapewnienia możliwości 
pociągnięcia przedsiębiorstw do 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
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dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. Wprowadzając 
systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
odpowiednich terminów przedawnienia i 
wprowadzenie zasady „przegrywający 
płaci”.

przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod 
ich kontrolą, jeżeli w ramach prowadzonej 
działalności dopuściły się naruszeń 
powszechnie uznawanych praw człowieka 
lub międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. Wprowadzając 
te systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
odpowiednich terminów przedawnienia i 
wprowadzenie zasady „przegrywający 
płaci”.

Or. en

Poprawka 388
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. 
Wprowadzając systemy 
odpowiedzialności, państwa członkowskie 
powinny rozważyć przyjęcie odpowiednich 
terminów przedawnienia i wprowadzenie 

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
należące do ich łańcuchów wartości, jeżeli 
w ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody. 
Wprowadzając systemy 
odpowiedzialności, państwa członkowskie 
powinny rozważyć przyjęcie odpowiednich 
terminów przedawnienia i wprowadzenie 
zasady „przegrywający płaci”.
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zasady „przegrywający płaci”.

Or. en

Poprawka 389
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw człowieka lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. Wprowadzając 
systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
odpowiednich terminów przedawnienia i 
wprowadzenie zasady „przegrywający 
płaci”.

39. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dalsze przepisy w celu 
zapewnienia możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwa 
znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w 
ramach prowadzonej działalności 
dopuściły się naruszeń powszechnie 
uznawanych praw podstawowych lub 
międzynarodowych norm ochrony 
środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w 
stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub 
że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. Wprowadzając 
systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
odpowiednich terminów przedawnienia i 
wprowadzenie zasady „przegrywający 
płaci”.

Or. es

Poprawka 390
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 40. W celu zapewnienia jasności, 
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pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. es

Poprawka 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
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dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Komisja 
powinna rozważyć opracowanie 
wytycznych dla poszczególnych sektorów 
oraz regularnie aktualizować wykaz 
krajowych arkuszy informacyjnych, aby 
pomóc przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wyczerpującego wykazu 
wytycznych w porozumieniu z państwami 
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i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

członkowskimi i OECD oraz przy wsparciu 
szeregu wyspecjalizowanych agencji. 
Istnieje już szereg wytycznych 
dotyczących należytej staranności 
opracowanych przez organizacje 
międzynarodowe, które mogłyby posłużyć 
jako punkt odniesienia dla Komisji przy 
opracowywaniu wytycznych dla 
przedsiębiorstw z UE na mocy niniejszej 
dyrektywy. Dyrektywa powinna mieć na 
celu pełną harmonizację norm pomiędzy 
państwami członkowskimi. Poza ogólnymi 
wytycznymi, które powinny stanowić 
wskazówki dla wszystkich przedsiębiorstw, 
których to dotyczy, w zakresie stosowania 
procedur należytej staranności w ich 
działalności, Komisja powinna rozważyć 
opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy 
zostały ratyfikowane przez dane państwo.

Or. en

Poprawka 393
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję i 
europejski komitet właściwych organów 
krajowych do przygotowania wytycznych 
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i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

w porozumieniu z państwami 
członkowskimi i OECD oraz przy wsparciu 
szeregu wyspecjalizowanych agencji. 
Istnieje już szereg wytycznych 
dotyczących należytej staranności 
opracowanych przez organizacje 
międzynarodowe, które mogłyby posłużyć 
jako punkt odniesienia dla Komisji przy 
opracowywaniu wytycznych dla 
przedsiębiorstw z UE na mocy niniejszej 
dyrektywy. Oprócz ogólnych wytycznych, 
które mogłyby stanowić wskazówki dla 
MŚP w zakresie stosowania procedur 
należytej staranności w ich działalności, 
Komisja powinna rozważyć opracowanie 
wytycznych dla poszczególnych sektorów 
oraz regularnie aktualizować wykaz 
krajowych arkuszy informacyjnych, aby 
pomóc przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. en

Poprawka 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych 
agencji,towarzyszących wykazowi 
zagrożeń ustanowionemu w załączniku I. 
Istnieje już szereg wytycznych 
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staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

dotyczących należytej staranności 
opracowanych przez organizacje 
międzynarodowe, które mogłyby posłużyć 
jako punkt odniesienia dla Komisji przy 
opracowywaniu wytycznych dla 
przedsiębiorstw z UE na mocy niniejszej 
dyrektywy. Oprócz ogólnych wytycznych, 
Komisja powinna rozważyć opracowanie 
wytycznych dla poszczególnych sektorów 
oraz regularnie aktualizować wykaz 
krajowych arkuszy informacyjnych, aby 
pomóc przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. en

Poprawka 395
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 



AM\1215355PL.docx 131/134 PE658.902v01-00

PL

wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 
stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie potencjalnych 
i rzeczywistych negatywnych skutków 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. en

Poprawka 396
József Szájer, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Załącznik I – część 1 – akapit 9 – punkt 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wytycznych w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i OECD oraz przy wsparciu szeregu 
wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już 
szereg wytycznych dotyczących należytej 
staranności opracowanych przez 
organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia 
dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na 
mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby 

40. W celu zapewnienia jasności, 
pewności i spójności praktyk stosowanych 
przez przedsiębiorstwa, w szczególności 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza 
dyrektywa zobowiązuje Komisję do 
przygotowania wyczerpującego wykazu 
wytycznych w porozumieniu z państwami 
członkowskimi i OECD oraz przy wsparciu 
szeregu wyspecjalizowanych agencji. 
Istnieje już szereg wytycznych 
dotyczących należytej staranności 
opracowanych przez organizacje 
międzynarodowe, które mogłyby posłużyć 
jako punkt odniesienia dla Komisji przy 
opracowywaniu wytycznych dla 
przedsiębiorstw z UE na mocy niniejszej 
dyrektywy. Poza ogólnymi wytycznymi, 
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stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności 
w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla 
poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy 
informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

które powinny stanowić wskazówki dla 
wszystkich przedsiębiorstw, których to 
dotyczy, w zakresie stosowania procedur 
należytej staranności w ich działalności, 
Komisja powinna rozważyć opracowanie 
wytycznych dla poszczególnych sektorów 
oraz regularnie aktualizować wykaz 
krajowych arkuszy informacyjnych, aby 
pomóc przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka 
działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w 
szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 
3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

Or. en

Poprawka 397
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów, aby nie stwarzały ani nie 
przyczyniały się do powstania 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów w swojej 
działalności, działalności spółek zależnych 
oraz w działalności bezpośrednio 
powiązanej z ich relacjami biznesowymi, a 
także aby zapobiegały potencjalnym lub 
rzeczywistym negatywnym skutkom i je 
łagodziły.

Or. en
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Poprawka 398
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, w tym praw 
związków zawodowych i pracowników, 
środowiska i dobrych rządów oraz aby nie 
stwarzały ani nie przyczyniały się do 
powstania zagrożeń dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów w swojej 
działalności oraz zapobiegały 
niekorzystnym skutkom bezpośrednio 
związanym z ich działalnością, 
produktami lub usługami i łagodziły je za 
pośrednictwem relacji biznesowych.

Or. en

Poprawka 399
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków dla praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów w swojej 
działalności, swoich sieciach wartości oraz 
w innych relacjach biznesowych, i, a także 
aby zapobiegały potencjalnym lub 
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rzeczywistym negatywnym skutkom i je 
łagodziły.
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Projekt rezolucji
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym 
wypełniały swoje obowiązki w zakresie 
poszanowania praw człowieka, środowiska 
i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały 
ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów w swojej działalności oraz 
w relacjach biznesowych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, aby przedsiębiorstwa 
działające na rynku wewnętrznym, 
przestrzegając zasad i procedur należytej 
staranności, wypełniały swoje obowiązki 
w zakresie poszanowania praw człowieka i 
środowiska oraz aby nie stwarzały ani nie 
przyczyniały się do powstania zagrożeń dla 
praw człowieka i środowiska w swojej 
działalności oraz w bezpośrednich 
relacjach biznesowych wynikających z 
umowy.
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