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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 1
6a nurodomomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 9 d. JT pasaulinio susitarimo ir visuotinės ataskaitų 
pateikimo iniciatyvos pateiktą pranešimą, kad jie sudarė „strateginį aljansą“, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi įmonės negali atlikti valstybinių institucijų darbo, o pastarosios nesugeba 
vykdyti socialinių ir aplinkosaugos standartų laikymosi kontrolės,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 3
1 dalis

1. įsitikinęs, kad didėjanti įmonių socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė (išbraukta)
atspindi esminį Europos socialinės dienotvarkės, Europos tvaraus vystymosi
strategijos elementą ir prisideda prie ekonominės globalizacijos keliamų uždavinių 
sprendimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 4
1 dalis

1. įsitikinęs, kad didėjanti įmonių socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė, susijusi su 
įmonių atskaitomybės principu, atspindi esminį Lisabonos strategijos, Europos 
socialinės dienotvarkės, Europos tvaraus vystymosi strategijos elementą ir prisideda 
prie ekonominės globalizacijos keliamų uždavinių sprendimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 5
1 dalis

1. įsitikinęs, kad didėjanti įmonių socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė, susijusi su 
įmonių atskaitomybės principu, iš esmės atspindi pagrindinį įmonių įsipareigojimą ir 
kartu esminį Europos socialinio modelio, Europos tvaraus vystymosi strategijos 
elementą ir prisideda prie ekonominės globalizacijos keliamų uždavinių sprendimo;

Or. el

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 6
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą (išbraukta) dėl įmonių socialinės 
atsakomybės (ĮSA); susirūpinęs, kad prieš jį paskelbiant konsultacijos vyko 
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neskaidriai ir nedarniai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 7
2 dalis

2. pritaria Komisijos komunikatui, kuriame po ilgo neveikimo laikotarpio suteikiamas 
naujas akstinas ES debatams dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 8
2 dalis

2. pritaria Komisijos komunikatui, kuriame po ilgo neveikimo laikotarpio suteikiamas 
naujas akstinas ES debatams dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 9
2 dalis

2. pritaria Komisijos komunikatui, kuriame po ilgo neveikimo laikotarpio suteikiamas 
naujas akstinas ES debatams dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ir pateikiamas 
atsakymas į daugelio suinteresuotųjų šalių užsitęsusias diskusijas dėl tinkamo 
sąvokos „įmonių socialinė atskomybė“ apibrėžimo priėmimo;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 10
3 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 11
3 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 12
3 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 13
3 dalis

3. pripažįsta, kad įvairių suinteresuotųjų grupių (išbraukta) debatai dėl tinkamo ĮSA 
apibrėžimo turi išaiškinti kiekvienos suinteresuotosios grupės atsakomybę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 14
3 dalis

3. pripažįsta, kad įvairios suinteresuotųjų grupės lieka atviros debatams dėl tinkamo ĮSA 
apibrėžimo ir kad sąvoka „nesilaikoma susitarimo“ turėtų būti papildomas 
argumentas įmonėms laikytis vietos arba tarptautinių teisės aktų, jei reikalaujama 
socialinės atsakomybės; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 15
3 dalis

3. pripažįsta, kad įvairios suinteresuotųjų grupės lieka atviros debatams dėl tinkamo ĮSA 
apibrėžimo ir kad sąvoka „nesilaikoma susitarimo“ gali leisti tam tikroms įmonėms 
reikalauti socialinės atsakomybės bei tuo pačiu metu pažeidinėti vietos arba 
tarptautinius teisės aktus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 16
3 dalis

3. pripažįsta, kad įvairios suinteresuotųjų grupės lieka atviros debatams dėl tinkamo ĮSA 
apibrėžimo ir kad sąvoka „nesilaikoma susitarimo“ leidžia tam tikroms įmonėms 
reikalauti socialinės atsakomybės bei tuo pačiu metu pažeidinėti vietos arba 
tarptautinius teisės aktus; mano, kad būtina ES parama trečiųjų šalių vyriausybėms 
įgyvendinant socialinius ir aplinkosaugos teisės aktus, atitinkančius tarptautines 
konvencijas, bei veiksminga kontrolė siekiant sustiprinti Europos verslo ĮSA visame 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 17
3 a dalis (nauja)

3 a. supranta, kad įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra apibrėžiama kaip 
savanoriškas socialinių ir aplinkosaugos klausimų įtraukimas į įmonių veiklą, 
neapsiribojant būtiniausiais teisiniais reikalavimais ir sutartiniais įsipareigojimais;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 18
4 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu (išbraukta); mano, kad ES ir toliau ĮSA turėtų laikyti savanoriška, tačiau 
neatsisakant tolesnių gerinimo galimybių diskusijomis ir reglamentavimo 
priemonėmis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 20
4 dalis

4. mano, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių nuopelnu ir kad 
turėtų būti vystomas atitinkamas reglamentavimas; mano, kad ES lygmens debatai
dėl savanoriškos ir privalomosios ĮSA yra pasiteisinimas dėl neveiklumo tiriant
galimas reglamentavimo priemones ir apie jas diskutuojant; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 21
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu, o ne kaip būtino susijusių sričių bei atitinkamų įmonių įpareigojimų
valstybinio reglamentavimo pakaitalas; mano, kad ES lygmens debatai dėl 
savanoriškos ir privalomosios ĮSA turėtų būti depoliarizuoti pakartotinai taikant 
esminį savanorišką metodą, tačiau leidžiant be įsipareigojimo tirti galimas 
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reglamentavimo priemones ir apie jas diskutuoti; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 22
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu, o ne kaip kitų sričių atitinkamo reglamentavimo pakaitalas ir ne kaip 
užslėptas tokių teisės aktų taikymo metodas; yra susirūpinęs dėl to, kad Direktyva dėl 
energijos produktų, atrodo, yra pavyzdys, kaip tokiais savanoriškais susitarimais 
pakeičiami atitinkami teisės aktai; mano, kad ES lygmens debatai dėl savanoriškos ir 
privalomosios ĮSA turėtų būti depoliarizuoti pakartotinai taikant esminį savanorišką 
metodą, tačiau leidžiant be įsipareigojimo tirti galimas reglamentavimo priemones ir 
apie jas diskutuoti; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 23
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu, o ne kaip kitų sričių atitinkamo reglamentavimo pakaitalas ir ne kaip 
užslėptas tokių teisės aktų taikymo metodas; mano, kad ES lygmens debatai dėl 
savanoriškos ir privalomosios ĮSA turėtų būti depoliarizuoti (išbraukta) leidžiant 
(išbraukta) tirti galimas reglamentavimo priemones siekiant įdiegti atitinkamus 
privalomus įsipareigojimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 24
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu, o ne kaip kitų sričių atitinkamo reglamentavimo pakaitalas ir ne kaip 
užslėptas tokių teisės aktų taikymo metodas; mano, kad ES lygmens debatai dėl 
savanoriškos ir privalomosios ĮSA turėtų būti depoliarizuoti pakartotinai taikant 
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esminį savanorišką metodą (išbraukta); 

Or. es

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 25
4 dalis

4. sutinka su Komisija, kad ĮSA politikos sritys turėtų būti skatinamos savo pačių 
nuopelnu, o ne kaip kitų sričių atitinkamo reglamentavimo pakaitalas ir ne kaip 
užslėptas tokių teisės aktų taikymo metodas; vis dėlto mano, kad ES lygmens debatai 
dėl savanoriškos ir privalomosios ĮSA turėtų būti depoliarizuoti pakartotinai taikant 
esminį savanorišką metodą, pagrįstą aiškiais tikslais atsižvelgiant į socialinius ir 
aplinkosaugos klausimus, taip pat vertinimo ir stebėsenos priemonėmis, kurios gali 
būti privalomos; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 26
4 a dalis (nauja)

4 a. šis savanoriškas metodas nėra pakaitalas, bet tiesiog papildo galiojančias taisykles ir
būsimas Europos teisėkūros iniciatyvas dėl darbo vietos saugos, darbo laiko 
organizavimo, darbuotojų konsultavimo ir jiems skirtos informacijos nuostatų, 
kovos su diskriminacija, sveikatos ir vartotojų apsaugos bei aplinkos apsaugos 
vykdant ekonominę veiklą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 27
5 dalis 

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 28
5 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 29
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, ir tai įrodo 
pripažįstamą jų svarbą bei tampa stimulu vis didesniam skaičiui įmonių, priimančių 
ĮSA politikos sritis, ypač MVĮ; mano, kad mažai tikėtina, jog tokių iniciatyvų 
daugėjimas vyks kartu su labai nežymia politinių krypčių plėtote, tačiau rinkos jėgos 
ir konkurencija taps stimulu labiau ambicingoms ĮSA politikos kryptims kurti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 30
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad savanoriškos ĮSA iniciatyvos gali būti remiamos visų įmonių, 
taip pat ir MVĮ, atsižvelgiant į jų gebėjimus, kartu išlaikant aukštą tokių veiksmų 
kokybę ir patikimumą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 31
5 dalis

5. mano, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, gali paskatinti vis daugiau 
įmonių, ypač mažų įmonių, priimti ĮSA politikos kryptis ir kad Komisija turėtų remti 
geros praktikos, susijusios su tokių iniciatyvų įgyvendinimu, skleidimą; 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 32
5 dalis 

5. pažymi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, gali būti suprantama kaip 
kliūtis vis didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, ypač mažoms 
įmonėms, taip pat ir stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA 
veiksmus, net jei lygiai taip pat būtų galima įrodinėti, kad tokia įvairovė galėtų 
suteikti įmonėms tolesnių idėjų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 33
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, tampa kliūtimi vis 
didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, (išbraukta) taip pat ir 
stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA veiksmus, taigi, tokių 
iniciatyvų konvergencija turėtų likti ES debatų dalimi, kaip patarė Komisija; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 34
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, tampa kliūtimi vis 
didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, ypač mažoms įmonėms, 
taip pat ir stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA veiksmus, taigi, 
tokių iniciatyvų konvergenciją turėtų palengvinti ES teisės aktai; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 35
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, tampa kliūtimi vis 
didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, ypač mažoms įmonėms, 
taip pat ir stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA veiksmus, taigi, 
tokių iniciatyvų konvergencija turėtų likti ES debatų dalimi, kaip patarė Komisija; 
mano, kad Komisija taip pat turėtų apsvarstyti kriterijų, kuriais turėtų remtis įmonės 
įgyvendindamos socialinę atsakomybę, sąrašo parengimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 36
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, tampa kliūtimi vis 
didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, ypač mažoms įmonėms, 
taip pat ir stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA veiksmus, taigi, 
tokių iniciatyvų konvergencija turėtų likti ES debatų dalimi, kaip patarė Komisija; 
šioje srityje Komisija turėtų apsvarstyti kriterijų, kuriais turėtų remtis įmonės 
įgyvendindamos socialinę atsakomybę, sąrašo parengimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 37
5 dalis

5. lieka įsitikinusi, kad tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, tampa kliūtimi vis 
didesniam skaičiui įmonių, priimančių ĮSA politikos sritis, ypač mažoms įmonėms, 
taip pat ir stabdžiu įmonėms, trukdančiu vykdyti patikimesnius ĮSA veiksmus, taigi, 
tokių iniciatyvų konvergencija turėtų likti ES debatų dalimi, kaip patarė Komisija; 
šioje srityje Komisija turėtų apsvarstyti kriterijų, kuriais turėtų remtis įmonės 
įgyvendindamos socialinę atsakomybę, sąrašo parengimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 38
5 a dalis (nauja)

5 a. palankiai vertina tai, jog daugėja savanoriškų ĮSA iniciatyvų, nes ĮSA praktikos ir 
priemonių konvergencija vyksta vienu rinkos valdomu pagrindu, savanoriškai
taikant stambinimo įvairių suinteresuotųjų šalių principus, kurie užtikrina tinkamą 
palyginamumo, suderinamumo ir lankstumo pusiausvyrą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 39
6 dalis

6. mano, kad (išbraukta) savanoriškų ĮSA iniciatyvų patikimumas nepakankamas ir 
reikalauja įsipareigojimo įtraukti dabartinius tarptautinius standartus ir principus, taip 
pat nuo daugiašalio metodo, (išbraukta) ir nuo nepriklausomo stebėsenos ir tikrinimo 
taikymo, kurį papildytų atitinkamas reglamentavimas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 40
6 dalis 

6. mano, kad ateityje savanoriškų ĮSA iniciatyvų patikimumas priklauso nuo 
įsipareigojimo įtraukti dabartinius tarptautinius standartus ir principus, taip pat nuo 
daugiašalio metodo, kurį rekomendavo ES daugiašalis forumas (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 41
6 dalis

6. mano, kad ateityje savanoriškų ĮSA iniciatyvų patikimumas priklauso nuo 
įsipareigojimo įtraukti dabartinius tarptautinius standartus ir principus, taip pat nuo 
daugiašalio metodo, kurį rekomendavo ES daugiašalis forumas (angl. EU 
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Multistakeholder Forum), ir nuo nepriklausomo stebėsenos ir tikrinimo taikymo; 
rekomenduoja Europos lygiu sukurti tokį mechanizmą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 42
6 dalis

6. mano, kad ateityje savanoriškų ĮSA iniciatyvų patikimumas priklauso nuo 
įsipareigojimo įtraukti dabartinius tarptautinius standartus ir principus, taip pat nuo 
daugiašalio metodo, kurį rekomendavo ES daugiašalis forumas (angl. EU 
Multistakeholder Forum), ir nuo nepriklausomo stebėsenos ir tikrinimo taikymo; 
rekomenduoja, kad toks mechanizmas būtų sukurtas Europos lygiu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 43
6 dalis

6. mano, kad ateityje savanoriškų ĮSA iniciatyvų patikimumas priklauso nuo 
įsipareigojimo įtraukti dabartinius tarptautinius standartus ir principus, taip pat nuo 
daugiašalio metodo, kurį rekomendavo ES daugiašalis forumas (angl. EU 
Multistakeholder Forum), ir nuo nepriklausomo stebėsenos ir tikrinimo taikymo; 
rekomenduoja Europos lygiu sukurti tokį mechanizmą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 44
6 a dalis (nauja)

6 a. mano, kad ES debatuose dėl ĮSA buvo priartėta prie nuomonės, jog nuo „procesų“ 
turėtų būti pereita prie „rezultatų“, kad tokiu būdu verslas pastebimai ir skaidriai 
prisidėtų prie kovos su socialine atskirtimi ir aplinkos būklės Europoje ir visame 
pasaulyje blogėjimu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 45
6 a dalis (nauja)

6 a. pripažįsta, kad jau dabar nemažai įmonių deda vis daugiau pastangų, kad jų veikla 
atitiktų socialinės atsakomybės principus;

Or. da

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 46
6 a dalis (nauja)

6 a. pažymi, kad rinkos ir įmonės skirtingose Europos šalyse yra nevienodai 
išsivysčiusios; todėl mano, kad vienodas metodas, kuriuo siekiama nustatyti 
vienintelį įmonių elgesio modelį, yra netinkamas ir netaps tinkama prielaida  
įmonėms diegti ĮSA; be to, mano, kad turi būti skirtas dėmesys pilietinės visuomenės 
ir ypač vartotojų informuotumui apie atsakingą gamybą didinti, siekiant skatinti 
įmones imtis ilgalaikės ir ypač nacionaliniu ar regioniniu požiūriu svarbios 
atsakomybės; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 47
7 dalis

7. susirūpinęs atkreipia dėmesį į Komisijos sprendimą įsteigti Europos aljansą už įmonių 
socialinę atsakomybę (ĮSA), dalyvaujant partnerių teisėmis keletui verslo tinklų 
(išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 48
7 dalis

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos sprendimas įsteigti Europos aljansą už įmonių 
socialinę atsakomybę (ĮSA), dalyvaujant partnerių teisėmis keletui verslo tinklų, gali 
būti išplėstas ir turi būti pagerintas atitinkamų įmonių darbuotojų atstovų; 
rekomenduoja, kad Komisija pati užtikrintų vieną koordinacijos punktą, siekiant 
nuolat informuoti apie aljanso narius ir veiklą, taip pat susitarti dėl aiškių tikslų, 
tvarkaraščių ir strateginės vizijos, nukreipiančių aljanso darbą; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 49
7 dalis

7. palankiai vertina Komisijos sprendimą įsteigti Europos aljansą už įmonių socialinę 
atsakomybę (ĮSA), dalyvaujant partnerių teisėmis keletui verslo tinklų; rekomenduoja, 
kad Komisija pati užtikrintų vieną koordinacijos punktą, siekiant nuolat informuoti 
apie aljanso narius ir veiklą, taip pat susitarti dėl aiškių tikslų, tvarkaraščių ir 
strateginės vizijos, nukreipiančių aljanso darbą; ragina visas dideles ir mažas 
Europos įmones ir Europoje veikiančias įmones prisidėti prie šios iniciatyvos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 50
7 a dalis (nauja)

7 a. mano, kad socialinis dialogas buvo veiksminga priemonė skatinant ĮSA iniciatyvas 
ir kad Europos darbo tarybos taip pat atliko konstruktyvų vaidmenį formuojant su 
ĮSA susijusią geriausią praktiką;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 51
7 a dalis (nauja)

7 a. ragina didžiojo ir smulkiojo verslo atstovus propaguoti aljansą savo nariams; 
pažymi, kad smulkiajame versle tam gali prireikti skirti ypatingą dėmesį ir prireikti 
daugiau laiko, kad būtų galima parodyti apčiuopiamus rezultatus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 52
7 b dalis (nauja)

7 b. pabrėžia, kad aljanso sukūrimas ir politinis įsipareigojimas dėl ĮSA savanoriškumo 
perkelia įrodinėjimo naštą Europos įmonėms; mano, kad apčiuopiamų rezultatų 
šioje srityje parodymas yra iššūkis visoms įmonėms ir kad aljansas bus naudingas 
forumas šio darbo rezultatams demonstruoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 53
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 54
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių lyderiai kuria 
naujus pažangiosios patirties modelius, apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES 
veiksmai, skirti remti ĮSA, ir įvertinamas tokių iniciatyvų poveikis aplinkai, žmogaus 
ir socialinėms teisėms; taip pat siūlo, kad būtų nustatytas vadinamųjų laboratorijų, 
įkurtų globojant Sąjungai (laikantis Europos ĮSA rekomendacijų) darbo baigimo 
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dviejų metų terminas; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 55
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių lyderiai kuria 
naujus pažangiosios patirties modelius, nustatomas tokių iniciatyvų poveikis aplinkai, 
žmogaus ir socialinėms teisėms, apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES veiksmai, 
skirti remti ĮSA; taip pat siūlo, kad būtų nustatytas vadinamųjų laboratorijų, įkurtų 
globojant Sąjungai (laikantis Europos ĮSA rekomendacijų) darbo baigimo dviejų metų 
terminas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 56
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių lyderiai kuria 
naujus pažangiosios patirties modelius, įvertinamas tokių iniciatyvų poveikis 
aplinkai, žmogaus ir socialinėms teisėms, apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES 
veiksmai, skirti remti ĮSA; taip pat siūlo, kad būtų nustatytas vadinamųjų laboratorijų, 
įkurtų globojant Sąjungai (laikantis Europos ĮSA rekomendacijų) darbo baigimo 
dviejų metų terminas; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 57
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių lyderiai kuria 
naujus pažangiosios patirties modelius, nustatomas tokių iniciatyvų poveikis aplinkai, 
žmogaus ir socialinėms teisėms, apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES veiksmai, 
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skirti remti ĮSA; taip pat siūlo, kad būtų nustatytas vadinamųjų laboratorijų, įkurtų 
globojant Sąjungai (laikantis Europos ĮSA rekomendacijų) darbo baigimo dviejų metų 
terminas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 58
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių ir bendrovių 
profesinių sąjungų organizacijų lyderiai kuria naujus pažangiosios patirties modelius, 
apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES veiksmai, skirti remti ĮSA; taip pat siūlo, 
kad būtų nustatytas vadinamųjų laboratorijų, įkurtų globojant Sąjungai (laikantis 
Europos ĮSA rekomendacijų) darbo baigimo dviejų metų terminas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 59
8 dalis

8. siūlo, kad pagrindiniais aljanso sėkmės rodikliais būtų laikoma tai, kad ES įmonės 
daug plačiau perima ĮSA patirtį, tikri įvairių ĮSA krypčių bendrovių lyderiai kuria 
naujus pažangiosios patirties modelius, apibrėžiami ir propaguojami specialūs ES 
veiksmai ir teisės aktai, skirti remti ĮSA; taip pat siūlo, kad būtų nustatytas 
vadinamųjų laboratorijų, įkurtų globojant Sąjungai (laikantis Europos ĮSA 
rekomendacijų) darbo baigimo dviejų metų terminas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 60
9 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 61
9 dalis

9. (išbraukta) mano, kad reikėtų pasimokyti iš tų dviejų metų, kuriais veikė ankstesnysis 
įvairių suinteresuotųjų šalių forumas, ypač iš naudojimosi nešališkų pranešėjų 
paslaugomis; vis dėlto reikalingi patobulinimai siekiant išvengti tokio sutarimo 
siekimo būdo, kuriuo užtikrinamas bendras žemiausias vardiklis; be to, ryžtingai
ragina Komisijos atstovus imtis vadovaujančio vaidmens diskusijose; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 62
9 dalis

9. pažymi, kad (išbraukta) reikia imtis priemonių siekiant įtikinti įvairias 
suinteresuotąsias šalis, jog jos dalyvaus tikrame daugiašalio forumo dialoge, 
turėsiančiame tikrą poveikį ES politikos kryptims ir programoms, kuriomis siekiama 
skatinti ir taikyti ĮSA Europos Sąjungos versle (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 63
9 dalis

9. pažymi, kad (išbraukta) reikia imtis priemonių siekiant įtikinti įvairias 
suinteresuotąsias šalis, jog jos dalyvaus tikrame dialoge, turėsiančiame tikrą poveikį 
ES politikos kryptims ir programoms, kuriomis siekiama skatinti ir taikyti ĮSA 
Europos Sąjungos versle; mano, kad reikėtų pasimokyti iš tų dviejų metų, kuriais 
veikė ankstesnysis įvairių suinteresuotųjų šalių forumas, kuris pasižymėjo ir 
teigiamais sprendimais, pvz., laikėsi nevertinimo nuostatos, naudojosi nešališkų 
pranešėjų paslaugomis, atliko patobulinimus, kuriais siekė išvengti tokio sutarimo 
siekimo būdo, kuriuo užtikrinamas bendras žemiausias vardiklis (išbraukta); 

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 64
9 dalis

9. pažymi, kad pakartotinis Europos Sąjungos įvairių suinteresuotųjų šalių forumas 
sušauktas vėlyvu komunikato rengimo etapu ir kad reikia imtis priemonių siekiant 
įtikinti įvairias suinteresuotąsias šalis, jog jos dalyvaus tikrame dialoge, turėsiančiame 
tikrą poveikį ES politikos kryptims ir programoms, kuriomis siekiama skatinti ir 
taikyti ĮSA Europos Sąjungos versle; mano, kad reikėtų pasimokyti iš tų dviejų metų, 
kuriais veikė ankstesnysis įvairių suinteresuotųjų šalių forumas, kuris pasižymėjo ir 
teigiamais sprendimais, pvz., laikėsi nevertinimo nuostatos, be to, naudojosi nešališkų 
pranešėjų paslaugomis; vis dėlto reikalingi patobulinimai siekiant išvengti tokio 
sutarimo siekimo būdo, kuriuo užtikrinamas bendras žemiausias vardiklis; be to, 
ryžtingai ragina Komisijos atstovus (išbraukta) aktyviai dalyvauti diskusijose; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 65
9 dalis

9. pažymi, kad pakartotinis Europos Sąjungos įvairių suinteresuotųjų šalių forumas 
sušauktas vėlyvu komunikato rengimo etapu ir kad reikia imtis priemonių siekiant 
įtikinti įvairias suinteresuotąsias šalis, jog jos dalyvaus tikrame dialoge, turėsiančiame
tikrą poveikį ES politikos kryptims ir programoms, kuriomis siekiama skatinti ir 
taikyti ĮSA Europos Sąjungos versle; mano, kad reikėtų pasimokyti iš tų dviejų metų, 
kuriais veikė ankstesnysis įvairių suinteresuotųjų šalių forumas, kuris pasižymėjo ir 
teigiamais sprendimais, pvz., laikėsi nevertinimo nuostatos, be to, naudojosi nešališkų 
pranešėjų paslaugomis; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad reikalingi patobulinimai 
siekiant išvengti tokio sutarimo siekimo būdo, kuriuo užtikrinamas bendras 
žemiausias vardiklis; taip pat primygtinai reikalauja aktyvaus Komisijos atstovų 
dalyvavimo diskusijose; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 66
9 a dalis (nauja)

9 a. ragina Komisiją paskatinti nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų 
atstovus, įpareigotus vykdyti viešuosius pirkimus ir kitas viešosios politikos 
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priemones, skirtas remti ĮSA, sudaryti savo „laboratoriją“ prie aljanso ir įtraukti
padarytas išvadas į jo būsimą veiklą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 67
9 b dalis (nauja)

9 b. palaiko Komisijos pastangas išplėsti įvairių suinteresuotųjų šalių forumo narystę,
įtraukiant investuotojus, švietimo sektorių ir valstybės valdžios institucijas, nors ir 
primygtinai reikalauja išlaikyti nepertraukiamo dialogo galimybę siekiant bendrų 
tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 68
9 a dalis (nauja)

9 a. mano, kad Europos įvairių suinteresuotųjų šalių forumas dėl ĮSA turi tapti 
pagrindiniu Komisijos partneriu siūlant rodiklius, vertinimus ir stebėsenos 
priemones bei vienodus standartus, nes tik forumas gali užtikrinti tinkamą 
visuotinio intereso atstovavimą suvesdamas abi pramonės, pilietinės visuomenės ir 
įmonės atstovų puses; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 69
10 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 70
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 71
11 dalis

11. džiaugiasi komunikato tikslu susieti ĮSA ir Lisabonos darbotvarkę ir remia 
„atsakingo konkurencingumo“ principą kaip neatskiriamą Komisijos 
konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programos dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 72
11 dalis

11. džiaugiasi komunikato tikslu susieti ĮSA ir Lisabonos darbotvarkę; reikalauja 
Europos bendroves nurodyti jų ataskaitose, kaip jos ketina prisidėti prie Lisabonos
tikslų dėl daugiau ir geresnių darbo vietų, socialinės įtraukties, gyventojų senėjimo 
problemos sprendimo, tvaraus vystymosi ir inovacijų didinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 73
11 dalis

11. džiaugiasi komunikato tikslu susieti ĮSA ir Lisabonos darbotvarkės socialinius ir 
aplinkosaugos siekius; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 74
11 dalis

11. džiaugiasi komunikato tikslu susieti ĮSA ir Lisabonos darbotvarkę, nes mano, jog 
rimtas įmonių požiūris į ĮSA gali prisidėti prie darbo vietų skaičiaus didinimo ir 
darbo sąlygų gerinimo bei darbuotojų teisių užtikrinimo, taip pat technologinių 
naujovių mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimo; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 75
11 a dalis (nauja)

11 a. pripažįsta, kad veiksmingos konkurencijos taisyklės Europoje ir už jos ribų yra 
esminis elementas, užtikrinantis atsakingą verslo praktiką, ypač dėl vienodų vietose 
įsisteigusių MVĮ galimybių ir veiklos sąlygų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 76
11 a dalis (nauja)

11 a. dar kartą pakartoja, kad ĮSA apima ir atsakingų bei nediskriminacinių praktikų, 
remiančių moterų ir mažesnių galimybių asmenų užimtumą, įgyvendinimą ir tokiu 
būdu prisideda siekiant Lisabonos tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 77
12 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 78
12 dalis

12. atkreipia dėmesį ir apgailestauja dėl prieštaravimų tarp įmonių, siekiančių nuolatinio 
lankstumo ir sąnaudų rodiklių gerinimo, konkurencingų apsirūpinimo strategijų ir jų 
viešų laisvanoriškų ĮSA įsipareigojimų, kuriais siekiama sustabdyti išnaudotojiško 
įdarbinimo praktiką ir skatinti ilgalaikius santykius su tiekėjais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 79
12 dalis

12. atkreipia dėmesį ir apgailestauja dėl prieštaravimų tarp įmonių, siekiančių nuolatinio 
lankstumo ir sąnaudų rodiklių gerinimo, konkurencingų apsirūpinimo strategijų ir 
laisvanoriškų ĮSA įsipareigojimų, kuriais siekiama sustabdyti išnaudotojiško 
įdarbinimo praktiką ir skatinti ilgalaikius santykius su tiekėjais; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 80
12 dalis

12. atkreipia dėmesį į prieštaravimą tarp įmonių, siekiančių nuolatinio lankstumo ir 
sąnaudų rodiklių gerinimo, konkurencingų apsirūpinimo strategijų ir laisvanoriškų 
ĮSA įsipareigojimų, kuriais siekiama sustabdyti išnaudotojiško įdarbinimo praktiką ir 
skatinti ilgalaikius santykius su tiekėjais; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 81
12 dalis

12. džiaugiasi diskusija dėl įmonių konkurencingų apsirūpinimo strategijų ir lankstumo ir 
sąnaudų rodiklių gerinimo tikslo bei laisvanoriškų ĮSA įsipareigojimų suderinimo 
būdo (išbraukta); 

Or. es

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 82
12 dalis

12. džiaugiasi dialogu, kurio tema – kaip įmonių, siekiančių nuolatinio lankstumo ir 
sąnaudų rodiklių gerinimo, konkurencingos apsirūpinimo strategijos galėtų būti 
suderintos su laisvanoriškais įsipareigojimais, kuriais siekiama sustabdyti 
išnaudotojiško įdarbinimo praktiką ir skatinti ilgalaikius santykius su tiekėjais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 83
12 a dalis (nauja)

12 a. dėl to siūlo, jog Europos bendrovių, pripažintų atsakingomis, vertinimai ir stebėsena 
apimtų jų ir jų subrangovų veiklą taip pat ir už ES ribų, kad būtų užtikrinta, jog ĮSA 
duos naudos ir trečiosiose, ypač besivystančiose, šalyse, atsižvelgiant į TDO 
konvencijas, ypač susijusias su profesinių sąjungų laisve, nepriimtino vaikų darbo ir 
prievartinio darbo uždraudimu ir ypač moterų, migrantų, vietos gyventojų ir 
mažumų grupėmis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 84
13 dalis

13. (išbraukta) ragina (išbraukta) suteikti prioritetą socialiniams ir aplinkos klausimams
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siekiant remti naujus produktus ir procesus, pasinaudojant ES naujovių įdiegimo ir 
prekybos politika, taip pat rengiant sektorių, subregionų ir miestų konkurencingumo 
strategijas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mario Mantovani

Pakeitimas 85
13 dalis

13. pripažįsta, kad ĮSA gali tapti svarbiu verslo vystymo veiksniu, jei ji bus laikoma 
nauja galimybe, o ne tolesniu suvaržymu, ir ragina integruoti socialinius ir aplinkos 
klausimus siekiant remti naujus produktus ir procesus, pasinaudojant ES naujovių 
įdiegimo ir prekybos politika, taip pat rengiant sektorių, subregionų ir miestų 
konkurencingumo strategijas; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 86
13 dalis

13. pripažįsta, kad ĮSA – (išbraukta) verslo vystymo veiksnys, ir ragina integruoti 
socialinius ir aplinkos klausimus siekiant remti naujus produktus ir procesus, 
pasinaudojant ES naujovių įdiegimo ir prekybos politika, taip pat rengiant sektorių, 
subregionų ir miestų konkurencingumo strategijas; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 87
13 dalis

13. pripažįsta, kad ĮSA – svarbus verslo vystymo veiksnys, ir ragina integruoti socialinės 
politikos kryptis, pavyzdžiui, dėl darbuotojų teisių laikymosi, teisingo darbo 
užmokesčio politikos, diskriminacijos panaikinimo, mokymosi visą gyvenimą, kt., ir 
aplinkos klausimus, ypatingą dėmesį skiriant energingam tvaraus vystymosi 
skatinimui, siekiant remti naujus produktus ir procesus, pasinaudojant ES naujovių 
įdiegimo ir prekybos politika, taip pat rengiant sektorių, subregionų ir miestų 
konkurencingumo strategijas; 
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Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 88
13 dalis

13. pripažįsta, kad ĮSA – svarbus verslo vystymo veiksnys, ir ragina integruoti socialinius 
ir aplinkos klausimus siekiant remti naujus produktus ir procesus, pasinaudojant ES 
naujovių įdiegimo ir prekybos politika (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 89
13 dalis

13. pripažįsta, kad ĮSA – svarbus verslo vystymo veiksnys, ir ragina integruoti socialinius 
ir aplinkos klausimus siekiant remti naujus produktus ir procesus, pasinaudojant ES 
naujovių įdiegimo ir prekybos politika, taip pat rengiant sektorių, subregionų ir miestų 
konkurencingumo strategijas; dėl to atkreipia dėmesį į žymius bendrovių, taikančių 
ĮSA, pranašumus, pavyzdžiui, stiprinant pirkėjų lojalumą, pritraukiant 
investuotojus, užsitikrinant didesnius darbuotojų įsiparigojimus ir didinant poveikį 
visuomenei;

Or. es

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 90
13 a dalis (nauja)

13 a. pabrėžia, kad svarbu stiprinti teigiamą privačių bendrovių kaip vystymosi veiksnių ir 
kaip darbdavių, padedančių skatinti verslo kultūrą, reputaciją;

Or. en



PE 382.340v01-00 28/59 AM\642428LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 91
14 dalis

14. džiaugiasi pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančia tendencija savanoriškai 
skelbti socialines ir aplinkosaugos ataskaitas (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 92
14 dalis

14. džiaugiasi pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančia tendencija savanoriškai 
skelbti socialines ir aplinkosaugos ataskaitas, pastebėdamas, kad šiuo metu tokių 
įmonių skaičius tapo pakankamai stabilus; konstatuoja, kad nuo 1993 m. šių 
ataskaitų skaičius nuolat augo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 93
14 dalis

14. džiaugiasi pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančia tendencija savanoriškai 
skelbti socialines ir aplinkosaugos ataskaitas, vis dėlto pastebėdamas, kad šiuo metu 
tokių įmonių skaičius tapo pakankamai stabilus ir kad tik mažuma taiko pripažintus 
tarptautinius standartus ir principus, apimančius visą įmonės tiekimo grandinę arba 
vykdo nepriklausomą stebėseną ir kontrolę; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 94
14 dalis

14. atkreipia dėmesį į pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančią tendenciją
savanoriškai skelbti socialines ir aplinkosaugos ataskaitas, pastebėdamas, kad šiuo 
metu tokių įmonių skaičius tapo pakankamai stabilus, kad tokiose ataskaitose vis dar 
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pateikiama pernelyg daug nesulyginamų rodiklių ir kad jos nukenčia dėl 
patikimumo stokos bei dėl pernelyg riboto socialinių partnerių arba socialinių ar 
aplinkosaugos NVO vaidmens vykdant stebėseną ir atliekant vertinimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 95
14 dalis

14. džiaugiasi pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančia tendencija savanoriškai 
skelbti socialines ir aplinkosaugos ataskaitas ir pageidauja, kad ši praktika būtų 
tęsiama; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 96
14 dalis

14. džiaugiasi pastaruoju metu tarp didesnių įmonių vyraujančia tendencija savanoriškai 
skelbti finansines, socialines ir aplinkosaugos ataskaitas, pastebėdamas, kad šiuo metu 
tokių įmonių skaičius tapo pakankamai stabilus; pakartoja, kad palaiko įmonių 
informacijos strategiją, sujungiančią socialinius, aplinkosaugos ir finansinius 
aspektus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Mario Mantovani

Pakeitimas 97
14 a dalis (nauja)

14 a. siūlo įsteigti įmonėms skirtą konsultacinę tarnybą socialinės atsakomybės 
klausimais;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 98
14 a dalis (nauja)

14 a. prašo Komisijos užtikrinti, kad aukšto lygio ir nuosekli stebėsena taptų būtina 
teikiant privalomas socialines ir aplinkosaugos ataskaitas, įskaitant kolektyvinių 
susitarimų įgyvendinimo, iš ES ar valstybių narių gautų subsidijų arba lobistinės 
veiklos duomenis; mano, kad šios ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 99
15 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 100
15 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 101
15 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 102
15 dalis

15. ir toliau tvirtina, kad Parlamentas remia rengimą direktyvos, kuria reikalaujama, kad 
įmonės pateiktų integruotas socialines, aplinkosaugos ir finansines ataskaitas 
(išbraukta) taikant minimumo slenkstį, siekiant nesudaryti mažesnėms įmonėms 
neproporcingai didelių išlaidų (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 103
15 dalis

15. ir toliau tvirtina, kad Parlamentas remia įmonių (išbraukta) integruotas socialines, 
aplinkosaugos ir finansines ataskaitas, galbūt, taikant minimumo slenkstį, siekiant 
nesudaryti mažesnėms įmonėms neproporcingai didelių išlaidų; reikalauja atlikti 
išsamius tyrimus, susijusius su įgyvendinimu minimalių reikalavimų dėl socialinės ir 
aplinkosaugos ataskaitos teikimo, kaip reikalaujama 2001 m. Komisijos 
rekomendacijoje dėl aplinkosauginės informacijos atskleidimo, 2003 m.  sąskaitų 
modernizacijos ir prospekto direktyvose, remti šių reikalavimų pritaikymą visose 
valstybėse narėse ir pasikonsultuoti dėl šių reikalavimų stiprinimo potencialo, kai 
minėti reikalavimai bus persvarstomi kitą kartą, įskaitant socialinių ir aplinkosauginių 
pavojų didumo sampratas, pateiktas dabartiniuose reikalavimuose atskleisti 
informaciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 104
15 a dalis (nauja)

15 a. pripažįsta dabartinius ĮSA „darbo“ suvaržymus, susijusius su įmonių elgesio 
įvertinimu, socialiniu auditu ir sertifikavimu, ypač su sąnaudomis, palyginamumu ir 
nepriklausomumu, ir mano, kad reikės sukurti profesionalią bazę, įskaitant 
specialias kvalifikacijas šioje srityje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 105
15 a dalis (nauja)

15 a. rekomenduoja Komisijai praplėsti daugiau nei 1000 darbuotojų turinčių bendrovių 
direktorių pareigų atsakomybę, numatant pareigą direktoriams kiek galima 
sumažinti žalingą įmonės veiklos poveikį aplinkosaugos ir socialinei sritims; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 106
15 a dalis (nauja)

15 a. mano, kad nemažai studijų parodė, jog ĮSA yra neatskiriama smulkių, vidutinių ir 
didelių įmonių dalis; todėl griežtai atmeta įpareigojimą teikti ĮSA ataskaitas; mano, 
kad dėl to kiltų didelių biurokratinių ir finansinių sunkumų visų pirma mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir, svarbiausia, aiškiai prieštarautų visų šalių 
pripažintam laisvanoriškam ĮSA pobūdžiui; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 107
16 dalis

16. dar kartą patvirtina, kad remia ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą, ypač jos 
reikalavimą dėl išorės patikrinimo ir valstybių narių įpareigojimo prisidėti prie 
sistemos; mano, kad yra galimybių kurti panašias sistemas, susijusias darbo, 
socialine ir žmogaus teisių apsauga; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 108
17 dalis

17. mano, kad vartotojai, pirkėjai, darbuotojai ir investuotojai turi turėti galimybę 
pasirinkti arba atmesti gaminius ir (arba) tiekėjus, darbus ir įmones priklausomai 
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nuo atsakomybės aplinkosaugos ir socialinėje srityse dydžio;

Or. da

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 109
17 dalis

17. remia Tarptautinės socialinės ir aplinkosauginės akreditacijos ir žymėjimo etiketėmis 
aljanso pažangiosios patirties kodeksą, kaip svarbiausią esamų žymėjimo etiketėmis 
iniciatyvų bendradarbiavimo siekiant sukurti naujas socialines etiketes nacionaliniu 
ir Europos lygmeniu pavyzdį; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 110
17 a dalis (nauja)

17 a. ragina ES priimti produktų ženklinimo etiketėmis Europos standartą toms sritims, 
kuriose ženklinimo sistema apima reikalavimus dėl žmogaus teisių ir pagrindinių 
darbuotojų teisių laikymosi;

Or. da

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 111
17 a dalis (nauja)

17 a. ragina Komisiją įgyvendinti mechanizmą, pagal kurį nukentėjusieji, įskaitant 
trečiųjų šalių piliečius, galėtų reikalauti žalos atlyginimo iš Europos įmonių 
nacionaliniuose valstybių narių teismuose;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 112
18 dalis

18. dar kartą tvirtina, kad socialiai atsakingos investicijos yra esminė ĮSA sudedamoji 
dalis ; remia visapusišką investuotojų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ĮSA 
diskusijose ES lygmeniu, įskaitant įvairių suinteresuotųjų šalių forumą, remia įmonių 
raginimus be privalomųjų reikalavimų pasitelkus „deklaracijos dėl interesų principų“ 
investicijų fondams įdiegimo ES mastu siekti dar ir skaidrumo (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 113
18 dalis

18. atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate praleistas socialiai atsakingų investicijų 
klausimas, remia visapusišką investuotojų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ĮSA 
diskusijose ES lygmeniu, įskaitant įvairių suinteresuotųjų šalių forumą, remia įmonių 
raginimus verčiau siekti skaidrumo, o ne privalomųjų reikalavimų pasitelkus 
„deklaracijos dėl interesų principų“ investicijų fondams įdiegimo ES mastu, kaip tai 
jau įgyvendinta penkiose ES valstybėse narėse; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 114
18 dalis

18. apgailestauja, kad komunikate praleistas socialiai atsakingų investicijų klausimas, 
remia visapusišką investuotojų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ĮSA diskusijose ES 
lygmeniu, (išbraukta) ragina (išbraukta) įdiegti „deklaraciją dėl interesų principų“ 
investicijų fondams ES mastu (išbraukta); 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 115
18 a dalis (nauja)

18 a. atkreipia dėmesį į tai, kad vartotojai atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant klausimą 
dėl paskatų atsakingai gamybai ir atsakingai verslo praktikai kūrimo; tačiau mano, 
kad dabartinė situacija vartotojams yra nesuprantama dėl skirtingų nacionalinių 
gaminių standartų ir žymėjimo etiketėmis sistemų painiavos, kuri kenkia 
galiojančiam žymėjimui socialinėmis gaminių etiketėms; atkreipia dėmesį į tai, kad 
kartu įmonės, taikydamosi prie daugybės skirtingų nacionalinių reikalavimų ir 
standartų, patiria didelių išlaidų; taip pat pažymi, kad daug išlaidų reikalauja 
organizuoti stebėsenos mechanizmą, skirtą socialiniam užsienio, ypač mažesnių 
šalių, gaminių žymėjimui, ir todėl šie machanizmai turėtų būti kuriami Bendrijos 
lygmeniu;

Or. da

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 116
18 a dalis (nauja)

18 a. ragina Komisiją reglamentuoti bendrą ir individualią bendrų ir pagrindinių įmonių 
atsakomybę, kad būtų kovojama su piktnaudžiavimais sudarant subrangos sutartis 
arba paslaugų nuomos sutartis su darbuotojais ir sukurti skaidrią ir konkurencingą 
vidaus rinką visoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 117
19 dalis

19. remia Eurostato pastangas sukurti rodiklius, kuriais galima būtų matuoti ĮSA veiklos 
efektyvumą atsižvelgiant į ES tvariosios plėtros strategiją, taip pat Komisijos ketinimą 
parengti naujus rodiklius, kad būtų įvertintas informuotumas apie ekologiškai 
švarių produktų ženklinimą ir jų suvartojimas bei tokios produkcijos dalis EMAS 
registruotose įmonėse;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 118
19 a dalis (nauja)

19 a. ragina Komisiją apsvarstyti Europos žymėjimo sistemos organizacijos sukūrimą 
įtraukiant profesines sąjungas, aplinkosaugos, ekologijos, žmonių teisių ir vartotojų 
organizacija, kt.; organizacija būti pajėgi atlikti tyrimus ir vykti į užsienį, siekiant 
bendradarbiauti su atitinkamomis organizacijomis besivystančiose šalyse;

Or. da

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 119
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 120
20 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 121
20 dalis

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 122
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 123
20 dalis

20. rekomenduoja ateityje apsvarstyti galimybę paskirti ES pareigūną, kuris įmonių arba 
kitų suinteresuotųjų šalių prašymu atliktų nepriklausomus tyrimus su ĮSA susijusiais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 124
21 dalis

21. rekomenduoja Komisijai praplėsti daugiau nei 1000 darbuotojų turinčių bendrovių 
direktorių pareigų sritį, kad į ją būtų įtrauktas reikalavimas direktoriui sumažinti 
žalingą įmonės veiklos poveikį aplinkosaugos ir socialinei sritims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 125
21 dalis

21. mano, kad ĮSA politiką galima sustiprinti (išbraukta) geriau suprantant ir 
įgyvendinant esamas teisines priemones; ragina Komisiją tiesiogiai taikyti ir 
organizuoti supratimo kampanijas ir atlikti specialų tiesioginės užsienio teisinės 
atsakomybės taikymo įgyvendinimo pagal Briuselio konvenciją tyrimą ir direktyvų dėl 
klaidinančios reklamos ir nesąžiningos verslo praktikos taikymo tyrimą, siekiant, kad 
įmonės laikytųsi savo savanoriškų ĮSA elgsenos kodeksų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 126
21 dalis

21. mano, kad, be naujo reglamento, ĮSA politiką galima sustiprinti ir geriau suprantant ir 
įgyvendinant esamas teisines priemones; ragina Komisiją tiesiogiai taikyti ir 
organizuoti supratimo kampanijas ir atlikti specialų tiesioginės užsienio teisinės 
atsakomybės taikymo įgyvendinimo pagal Briuselio konvenciją tyrimą ir direktyvų dėl 
klaidinančios reklamos ir nesąžiningos verslo praktikos taikymo tyrimą, siekiant, kad 
įmonės laikytųsi savo savanoriškų ĮSA elgsenos kodeksų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 127
21 dalis

21. mano, kad ĮSA politiką galima sustiprinti ir nesukuriant naujo reglamento, o geriau 
suprantant ir įgyvendinant esamas teisines priemones; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 128
21 dalis

21. mano, kad ĮSA politiką galima sustiprinti ir nesukuriant naujo reglamento, o geriau 
suprantant ir įgyvendinant esamas teisines priemones; ragina Komisiją tiesiogiai 
taikyti ir organizuoti supratimo kampanijas ir atlikti specialų tiesioginės užsienio 
teisinės atsakomybės taikymo įgyvendinimo pagal Briuselio konvenciją tyrimą ir 
direktyvų dėl klaidinančios reklamos ir nesąžiningos verslo praktikos arba darbo 
dempingo taikymo tyrimą, siekiant, kad įmonės laikytųsi savo savanoriškų ĮSA 
elgsenos kodeksų; 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Mario Mantovani

Pakeitimas 129
21 a dalis (nauja)

21 bis. pakartoja, kad skatinant įmones remti ĮSA turi būti vartojama nesudėtinga, lengvai 
suprantama kalba;

Or. it

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 130
22 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 131
22 dalis

22. dar kartą patvirtina, kad Komisija (išbraukta) turėtų labiau stengtis panaudoti 
galimybes, kurios atsirado 2004 m. persvarsčius viešųjų pirkimų direktyvas siekiant 
paremti ĮSA taikant socialines ir aplinkosaugines išlygas savo sutartyse (išbraukta); 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 132
22 dalis

22. dar kartą patvirtina, kad Komisija ir ES vyriausybės turėtų labiau stengtis panaudoti 
galimybes, kurios atsirado 2004 m. persvarsčius viešųjų pirkimų direktyvas, valstybių 
narių, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant paremti ĮSA taikant socialines ir 
aplinkosaugines išlygas savo sutartyse, diskvalifikuojant įmones, jei reikia įskaitant 
korupcijos atvejus; ragina Komisiją, Europos investicijų banką ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banką taikyti (išbraukta) kriterijus, užtikrinančius, kad
visos subsidijos ir paskolos būtų skiriamoms privataus sektoriaus įmonėms, kurios 
atitinka ES teisės aktuose apibrėžtus socialinius ir aplinkosaugos reikalavimus; 
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Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 133
22 dalis

22. dar kartą patvirtina, kad Komisija ir ES vyriausybės turėtų labiau stengtis panaudoti 
galimybes, kurios atsirado 2004 m. persvarsčius viešųjų pirkimų direktyvas, valstybių 
narių, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant paremti ĮSA taikant socialines ir 
aplinkosaugines išlygas savo sutartyse, diskvalifikuojant įmones, jei reikia įskaitant 
korupcijos arba perkėlimo atvejus; taip pat Komisija, Europos investicijų bankas ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas turėtų taikyti griežtus socialinius ir 
aplinkosauginius kriterijus visoms subsidijoms ir paskoloms, skiriamoms privataus 
sektoriaus įmonėms, pagrįsdami šiuos kriterijus aiškia skundų nagrinėjimo tvarka;

Or. el

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 134
22 dalis

22. dar kartą patvirtina, kad Komisija ir ES vyriausybės turėtų labiau stengtis panaudoti 
galimybes, kurios atsirado 2004 m. persvarsčius viešųjų pirkimų direktyvas, valstybių 
narių, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant paremti ĮSA taikant socialines ir 
aplinkosaugines išlygas savo sutartyse, diskvalifikuojant įmones, jei reikia įskaitant 
korupcijos atvejus; taip pat Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas turėtų taikyti griežtus socialinius ir aplinkosauginius 
kriterijus visoms subsidijoms ir paskoloms, skiriamoms privataus sektoriaus įmonėms, 
pagrįsdami šiuos kriterijus aiškia skundų nagrinėjimo tvarka, kuri būtų parengta 
remiantis viešųjų pirkimų srities nuostatų suderinimu su TDO pagrindinėmis 
konvencijomis ir OECD gairėmis Nyderlanduose bei su SA8000 ĮSA standartu 
keliose Italijos provincijose;

Or. it

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 135
22 dalis

22. dar kartą patvirtina, kad Komisija ir ES vyriausybės turėtų labiau stengtis panaudoti 



AM\642428LT.doc 41/59 PE 382.340v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

galimybes, kurios atsirado 2004 m. persvarsčius viešųjų pirkimų direktyvas, valstybių 
narių, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant paremti ĮSA taikant socialines ir 
aplinkosaugines išlygas savo sutartyse, diskvalifikuojant įmones, jei reikia įskaitant 
korupcijos atvejus; taip pat Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas turėtų taikyti griežtus socialinius ir aplinkosauginius 
kriterijus visoms subsidijoms ir paskoloms, skiriamoms privataus sektoriaus įmonėms, 
pagrįsdami šiuos kriterijus aiškia skundų nagrinėjimo tvarka; primena, kad valstybės 
narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, jog bet kokios eksporto kreditų 
garantijos atitiktų aukščiausius aplinkosaugos ir socialinius kriterijus ir nebūtų 
teikiamos projektams, kurie prieštarauja numatytiems ES politikos uždaviniams, 
pavyzdžiui, susijusiems su energetikos arba ginkluotės sritimis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 136
22 a dalis (nauja)

22 a. dar kartą patvirtina, kad parengtos tinkamos neprivalomos teisės srities (angl. soft 
law) nuostatos ir teisės aktai, pavyzdžiui, susiję su antidiskriminaciniais teisės 
aktais, ir kad šio pobūdžio teisės aktų nuostatos ne tik numato stimulus ĮSA 
principus atitinkančioms bendrovėms, bet ir kartu suteikia ĮSA principų dar 
nepatvirtinusioms bendrovėms pakankamai laiko prie jų prisitaikyti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 137
23 dalis

23. džiaugiasi komunikate pakartotais Komisijos įsipareigojimais remti ir skatinti ĮSA 
visose savo veiklos srityse ir ragina dėti visas pastangas, kad šie įsipareigojimai 
virstų konkrečia plataus masto vekla; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 138
23 a dalis (nauja)

23 a. ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų prieš tarptautiniu mastu sutartų ĮSA 
standartų, pavyzdžiui, OECD gairių tarptautinėms bendrovėms arba TDO trišalės 
deklaracijos, pažeidimus ir neįgyvendinimą valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 139
24 dalis

24. mano, kad diskusijos dėl ISA negali būti atskiriamos nuo įmonių atskaitomybės 
klausimų, ir kad atsižvelgiant į tai socialinių ir aplinkosauginių problemų įtakos 
verslui, santykių su suinteresuotosiomis šalimis, smulkiųjų akcininkų teisių apsaugos 
ir įmonės direktorių pareigų klausimai turėtų būti visiškai integruoti į Komisijos 
įmonių valdymo veiksmų planą; atsižvelgiant į tai, kad tokios problemos turėtų būti 
diskusijos dėl ĮSA dalis, ragina Komisiją atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius 
klausimus ir parengti konkrečius su jais susijusius pasiūlymus, įskaitant patarimus 
dėl direktoriaus pareigų srities išplėtimo bendrovių veiklą reglamentuojančiuose 
teisės aktuose, kad sėkminga bendrovių veikla būtų skatinama nepažeidžianti 
visuomenės interesų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 140
24 dalis

24. mano, kad diskusijos dėl ISA negali būti atskiriamos nuo įmonių atskaitomybės 
klausimų, ir kad atsižvelgiant į tai socialinių ir aplinkosauginių problemų įtakos 
verslui, santykių su suinteresuotosiomis šalimis, smulkiųjų akcininkų teisių apsaugos 
ir įmonės direktorių pareigų klausimai turėtų būti visiškai integruoti į Komisijos 
įmonių valdymo veiksmų planą; atkreipia dėmesį į tai, kad šie klausimai turėtų būti 
diskusijos dėl ĮSA dalis; ragina Komisiją apsvarstyti šiuos konkrečius klausimus ir 
parengti aiškius su jais susijusius pasiūlymus; 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 141
24 dalis

24. mano, kad diskusijos dėl ISA negali būti atskiriamos nuo įmonių atskaitomybės 
klausimų, ir kad atsižvelgiant į tai socialinių ir aplinkosauginių problemų įtakos 
verslui, santykių su suinteresuotosiomis šalimis, smulkiųjų akcininkų teisių apsaugos 
ir įmonės direktorių pareigų klausimai turėtų būti visiškai integruoti į Komisijos 
įmonių valdymo veiksmų planą; atsižvelgiant į tai, kad tokios problemos turėtų būti 
diskusijos dėl ĮSA dalis, ragina Komisiją išnagrinėti šiuos konkrečius klausimus ir 
parengti konkrečius su jais susijusius pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 142
24 a dalis (nauja)

24 a. rekomenduoja Komisijai išplėsti daugiau nei 1000 darbuotojų turinčių bendrovių 
direktorių pareigų sritį, kad į ją būtų įtrauktas reikalavimas direktoriui sumažinti 
žalingą įmonės veiklos poveikį aplinkosaugos ir socialinei sritims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 143
25 dalis

25. džiaugiasi tiesiogine finansine Komisijos parama ĮSA iniciatyvoms, ypač siekiant 
skatinti naujovių įdiegimą, suinteresuotų šalių įtraukimą ir padėti galimų aukų 
grupėms, jei įtariami neteisėti veiksmai; ragina Komisiją visų pirmą parengti 
priemones, kurios užtikrintų nuostolių dėl Europos bendrovių patyrusioms 
bendruomenėms teisę į sąžiningą ir prieinamą teisminį nagrinėjimą; pabrėžia 
B34000 ES biudžeto eilutės svarbą bandomiesiems projektams, pvz., apimantiems 
darbuotojų bendruomenės dalyvavimą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 144
25 dalis

25. džiaugiasi tiesiogine finansine Komisijos parama ĮSA iniciatyvoms, ypač siekiant 
skatinti naujovių įdiegimą, suinteresuotų šalių įtraukimą ir padėti galimų aukų 
grupėms, jei įtariami neteisėti veiksmai; ragina Komisiją visų pirmą parengti 
priemones, kurios užtikrintų nuostolių dėl Europos bendrovių patyrusioms 
bendruomenėms teisę į sąžiningą ir prieinamą teisminį nagrinėjimą; pabrėžia 
B34000 ES biudžeto eilutės svarbą bandomiesiems projektams, pvz., apimantiems 
darbuotojų bendruomenės dalyvavimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 145
25 dalis

25. džiaugiasi tiesiogine finansine Komisijos parama ĮSA iniciatyvoms, ypač siekiant 
skatinti naujovių įdiegimą, suinteresuotų šalių įtraukimą ir padėti galimų aukų 
grupėms, jei įtariami neteisėti veiksmai, įskaitant mirties atvejus darbe; pabrėžia 
B34000 ES biudžeto eilutės svarbą bandomiesiems projektams, pvz., apimantiems 
darbuotojų bendruomenės dalyvavimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 146
25 dalis

25. džiaugiasi tiesiogine finansine Komisijos parama ĮSA iniciatyvoms, ypač siekiant 
skatinti naujovių įdiegimą, suinteresuotų šalių įtraukimą ir padėti galimų aukų 
grupėms, jei įtariami neteisėti veiksmai; pabrėžia B34000 ES biudžeto eilutės svarbą 
bandomiesiems projektams, pvz., apimantiems darbuotojų bendruomenės dalyvavimą, 
įkeistas lėšas, skirtas paramai ĮSA iniciatyvoms pagal Komisijos konkurencingumo 
ir inovacijų programą, ir 3 proc. socialinių ir humanitarinių sričių mokslinių 
tyrimų, skirtų verslui ir visuomenei tirti pagal PP7 mokslinių tyrumų ir plėtros 
programą; ragina Komisiją dėti žymiai didesnes pastangas pagal išorės pagalbos 
programas remiant ĮSA iniciatyvas, susijusias su trečiosiose šalyse veikiančiomis ES 
bendrovėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 147
25 a dalis (nauja)

25 a. pritaria įsipareigojimui paversti švietimo sritį viena iš aštuonių prioritetinių veiklos
sričių; ragina platesniu mastu įtraukti ĮSA iniciatyvas į Socrates programą, teikti 
kuo įvairesnę medžiagą apie ĮSA būsimam Europos mokymo išteklių centrui ir 
sukurti internetinę Europos verslo mokyklų bei universitetų duomenų bazę ĮSA ir 
tvarios plėtros klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 148
25 b dalis (nauja)

25 b. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės klausimai 
vienodu mastu liečia tiek vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, tiek ir 
verslą, ir ragina Komisiją įgyvendinti savo įsipareigojimą paskelbti metinę ataskaitą 
apie jos tiesioginės veiklos poveikį socialinei ir aplinkosaugos sritims, taip pat 
parengti politikos kryptis, skatinančias ES institucijų darbuotojus laisvanoriškai 
dalyvauti bendruomenei naudingoje veikloje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 149
26 dalis

26. ragina Komisiją, jei reikia, tinkamiau integruoti ĮSA į savo prekybos politiką ir kartu 
užtikrinti, kad būtų laikomasi PPO taisyklių; dėl to pabrėžia, kad svarbu kelti 
sąmoningumą dėl tarptautiniu mastu sutartų (išbraukta) standartų, pvz., Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairių, Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) trišalės deklaracijos ir Rio de Ženeiro principų, pritaria šių 
tikslų įgyvendinimui teikiamai paramai, taip pat siekiui išlaikyti kontrolės galias 
žmogaus teisių, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės klausimais; džiaugiasi 
parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl padoraus darbo; dar kartą 
ragina Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse propaguoti EBPO tarptautinių įmonių 
gaires ir atlikti šiais klausimais kontaktinių punktų vaidmenį; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 150
26 dalis

26. ragina Komisiją visiškai integruoti ĮSA į savo prekybos politiką, siekiant įtraukti 
atitinkamas  nuostatas į visus dvišalių, regioninių arba daugiašalių susitarimų 
įpareigojančius straipsnius, laikantis tarptautiniu mastu sutartų ĮSA standartų, pvz.,  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės, Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) trišalė deklaracija ir Rio de Ženeiro principai (išbraukta); 
džiaugiasi parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl padoraus darbo 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 151
26 dalis

26. ragina Komisiją visiškai integruoti ĮSA į savo prekybos politiką, siekiant įtraukti 
atitinkamas  nuostatas į visus dvišalių, regioninių arba daugiašalių susitarimų 
įpareigojančius straipsnius, laikantis tarptautiniu mastu sutartų ĮSA standartų, pvz.,  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės, Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) trišalė deklaracija ir Rio de Ženeiro principai, taip pat 
išlaikyti kontrolės galias žmogaus teisių, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės 
klausimais; džiaugiasi parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl 
padoraus darbo; dar kartą ragina Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse propaguoti 
EBPO tarptautinių įmonių gaires ir atlikti šiais klausimais kontaktinių punktų 
vaidmenį; vis dėlto pabrėžia, kad šia priemone neturėtų būti pasinaudota kliūtims 
prekybai kurti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 152
26 dalis

26. ragina Komisiją visiškai integruoti ĮSA į savo prekybos politiką ir įtraukti atitinkamas  
nuostatas į visus dvišalių, regioninių arba daugiašalių susitarimų įpareigojančius 
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straipsnius, laikantis tarptautiniu mastu sutartų ĮSA standartų, pvz.,  Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės, Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) trišalė deklaracija ir Rio de Ženeiro principai, taip pat išlaikyti 
kontrolės galias žmogaus teisių, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės klausimais; 
džiaugiasi parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl padoraus darbo; dar 
kartą ragina Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse propaguoti EBPO tarptautinių 
įmonių gaires ir atlikti šiais klausimais kontaktinių punktų vaidmenį; ragina Komisiją 
ir valstybes nares padidinti EBPO nacionalinių ryšių centrų darbo našumą, ypač 
atsižvelgiant į konkrečius atvejus, susijusius su teisių ir tvarios plėtros principų, 
taikomų Europos bendrovių veiklai ir jų gamybos grandinei visame pasaulyje, 
pažeidimais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 153
26 dalis

26. ragina Komisiją visiškai integruoti ĮSA į savo prekybos politiką ir įtraukti atitinkamas  
nuostatas į visus dvišalių, regioninių arba daugiašalių susitarimų įpareigojančius 
straipsnius, laikantis tarptautiniu mastu sutartų ĮSA standartų, pvz.,  Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės, Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) trišalė deklaracija ir Rio de Ženeiro principai, taip pat išlaikyti 
kontrolės galias žmogaus teisių, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės klausimais; 
džiaugiasi parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl padoraus darbo; dar 
kartą ragina Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse propaguoti EBPO tarptautinių 
įmonių gaires ir atlikti šiais klausimais kontaktinių punktų vaidmenį; ragina Komisiją 
ir valstybes nares pagerinti nacionalinių ryšių centrų darbą, ypač atsižvelgiant į 
konkrečius pažeidimų atvejus, susijusius su Europos bendrovių veikla ir jų tiekimo 
grandine visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 154
26 dalis

26. ragina Komisiją visiškai integruoti ĮSA į savo prekybos politiką ir įtraukti atitinkamas  
nuostatas į visus dvišalių, regioninių arba daugiašalių susitarimų įpareigojančius 
straipsnius, laikantis tarptautiniu mastu sutartų ĮSA standartų, pvz.,  Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės, Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) trišalė deklaracija ir Rio de Ženeiro principai, taip pat išlaikyti 
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kontrolės galias žmogaus teisių, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės klausimais; 
džiaugiasi parama, kuri šiems tikslams suteikiama komunikate dėl padoraus darbo; dar 
kartą ragina Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse propaguoti EBPO tarptautinių 
įmonių gaires ir atlikti šiais klausimais kontaktinių punktų vaidmenį; ragina Komisiją 
ir valstybes nares pagerinti nacionalinių ryšių centrų darbą, ypač atsižvelgiant į 
konkrečius pažeidimų atvejus, susijusius su Europos bendrovių veikla ir jų tiekimo 
grandine visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 155
26 a dalis (nauja)

26 a. pažymi indėlį sąžiningos prekybos judėjimo, kuris per šešiasdešimt metų daug 
prisidėjo prie novatoriškų atsakingo verslo praktikų kūrimo ir įrodė, jog šios 
praktikos yra perspektyvios ir tinkamos nuolat taikyti visoje tiekimo grandinėje;
ragina Komisiją atsižvelgti į sąžiningos prekybos judėjimo sukauptą patirtį ir 
metodiškai išnagrinėti jos panaudojimo galimybes taikant ĮSA;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 156
26 a dalis (nauja)

26 a. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES įsisteigusios tarptautinės bendrovės, turinčios 
gamybos priemonių BLS+ programoje dalyvaujančiose šalyse, pačios laikytųsi ir 
aktyviai skatintų laikytis socialinės ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų bei 
tarptautinių susitarimų, kuriais remiasi paskirties šalies dalyvavimas BLS+ 
programoje, nuostatų;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 157
26 a dalis (nauja)

26 a. ragina Europos bendroves darbui trečiosiose šalyse remtis ĮSA principais, visų 
pirma susijusiais su pagrindinių teisių ir laisvių principais, taikomais darbo 
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standartų ir socialinio teisingumo srityse, ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą 
ekonomikos augimo ir aukštų socialinės ir aplinkosaugos sričių standartų 
pusiausvyrą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 158
27 dalis

27. džiaugiasi Europos susitarimo dėl plėtros įsipareigojimu remti ĮSA kaip prioritetinius 
veiksmus ir ragina Komisiją imtis konkrečios veiklos bendradarbiavimo su 
vietinėmis įmonėmis, taip pat su užjūryje veikiančiomis ES įmonėmis bei 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis besivystančiose valstybėse, kad būtų 
sudarytos sąlygos kovai su skurdu ir tinkamam augimui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alejandro Cercas

Pakeitimas 159
27 dalis

27. džiaugiasi Europos susitarimo dėl plėtros įsipareigojimu remti ĮSA kaip prioritetinius 
veiksmus ir ragina Komisijos plėtros generalinį direktoratą užimti aktyvią poziciją 
diskusijose dėl ĮSA; reikalauja, kad Plėtros generalinis direktoratas pateiktų 
konkrečius pasiūlymus, skirtus spręsti klausimams, susijusiems su pažeidimais ir 
piktnaudžiavimais tiekimo grandinės valdymo ir subrangos praktikų srityse, visų 
pirma atsižvelgiant į darbuotojų darbo sąlygas tiekimo grandinėje ir subrangos 
įmonės įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 160
27 dalis

27. džiaugiasi Europos susitarimo dėl plėtros įsipareigojimu remti ĮSA kaip prioritetinius 
veiksmus ir ragina Komisijos plėtros generalinį direktoratą užimti aktyvią poziciją 
diskusijose dėl ĮSA; reikalauja, kad Plėtros generalinis direktoratas pateiktų 
konkrečius pasiūlymus, skirtus spręsti klausimams, susijusiems su pažeidimais ir 
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piktnaudžiavimais tiekimo grandinės valdymo ir subrangos praktikų srityse, visų 
pirma atsižvelgiant į darbuotojų darbo sąlygas tiekimo grandinėje ir subrangos 
įmonės įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 161
27 dalis

27. džiaugiasi Europos susitarimo dėl plėtros įsipareigojimu remti ĮSA kaip prioritetinius 
veiksmus ir ragina Komisiją, visų pirma diskusijose dėl ĮSA, ištirti darbo sąlygas 
besivystančiose šalyse, taip pat jų gamtinių išteklių naudojimo sąlygas; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 162
28 dalis

28. siūlo, kad Komisija siektų smulkiojo verslo dalyvavimo ĮSA, dirbdama kartu su 
(išbraukta) tarpinėmis institucijomis, siūlančiomis konkrečią paramą, kuria siekiama 
kooperatyvų ir  socialinės ekonomikos įmonių dalyvavimo, pasinaudojant jų šakiniais 
susivienijimais, kad Komisija naudotųsi Europos informacijos centrais siekiant 
tiesiogiai remti ĮSA iniciatyvas (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mario Mantovani

Pakeitimas 163
28 dalis

28. siūlo, kad Komisija siektų MVĮ dalyvavimo ĮSA, dirbdama kartu su prekybos rūmais 
ir kitomis tarpinėmis institucijomis, siūlančiomis konkrečią paramą, kuria siekiama 
kooperatyvų ir  socialinės ekonomikos įmonių dalyvavimo, pasinaudojant jų šakiniais 
susivienijimais, kad Komisija naudotųsi Europos informacijos centrais siekiant 
tiesiogiai remti ĮSA iniciatyvas ir apsvarstytų galimybę paskirti atstovą ĮSA reikalams, 
panašų kaip atstovas MVĮ reikalams Verslo GD; 

Or. it
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Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 164
28 dalis

28. siūlo, kad Komisija siektų smulkiojo verslo dalyvavimo ĮSA, dirbdama kartu su 
prekybos rūmais ir kitomis tarpinėmis institucijomis, ir pasinaudotų jų šakiniais 
susivienijimais, kad Komisija naudotųsi Europos informacijos centrais siekiant 
tiesiogiai remti ĮSA iniciatyvas ir apsvarstytų galimybę paskirti atstovą ĮSA  
reikalams, panašų kaip atstovas MVĮ reikalams Verslo GD;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 165
28 dalis

28. siūlo, kad Komisija siektų smulkiojo verslo dalyvavimo ĮSA, dirbdama kartu su 
prekybos rūmais ir kitomis tarpinėmis institucijomis, siūlančiomis konkrečią paramą, 
kuria siekiama kooperatyvų ir  socialinės ekonomikos įmonių dalyvavimo, 
pasinaudojant jų šakiniais susivienijimais, kad Komisija naudotųsi Europos 
informacijos centrais siekiant tiesiogiai remti ĮSA iniciatyvas (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 166
28 a dalis (nauja)

28 a. rekomenduoja Komisijai atlikti išsamų Europos masto tyrimą apie skirtingus būdus, 
kuriais MVĮ galėtų dalyvauti ĮSA, ir apie teikiamas paskatas, kad jos atskirai 
laisvanoriškai diegtų ĮSA principus, be to, atsižvelgti į šioje srityje sukauptą patirtį ir 
duomenis apie gerą praktiką;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 167
28 a dalis (nauja)

28 a. ragina Komisiją pradėti kampaniją dėl bendros Europos produktų etiketės įvedimo;
mano, kad įmonės bus skatinamos naudoti šias produktų etiketes tik tuo atveju, jei 
jas pripažins pirkėjai; atkreipia dėmesį į tai, kad šio pobūdžio informacinė 
kampanija yra brangi, be to, jei iš pat pradžių vartotojai įvertins šias etiketes 
naudojančias įmones, daugelis įmonių laisvanoriškai priims atitinkamas 
rekomendacijas;

Or. da

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 168
29 dalis

29. džiaugiasi komunikato įsipareigojimais sustiprinti darbuotojų ir jų profesinių sąjungų 
dalyvavimą ĮSA ir dar kartą ragina Komisiją ir socialinius partnerius užbaigti
vykdomas sėkmingas derybas dėl  50 tarptautinių pagrindų sutarčių ir 30 Europos 
pagrindų sutarčių, susijusių daugiausia su pagrindiniais atskirų įmonių arba sektorių 
darbo standartais, laikant tai vienu iš įmonių atsakomybės vystymo būdų Europoje ir 
pasaulyje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 169
29 dalis

29. džiaugiasi komunikato įsipareigojimais sustiprinti darbininkų vaidmenį ĮSA ir dar 
kartą ragina Komisiją ir socialinius partnerius užbaigti vykdomas sėkmingas derybas 
dėl 50 tarptautinių pagrindų sutarčių ir 30 Europos pagrindų sutarčių, susijusių 
daugiausia su pagrindiniais atskirų įmonių arba sektorių darbo standartais, laikant tai 
vienu iš įmonių atsakomybės vystymo būdų Europoje ir pasaulyje; 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 170
29 dalis

29. džiaugiasi komunikato įsipareigojimais sustiprinti darbuotojų ir jų profesinių sąjungų 
vaidmenį ĮSA ir dar kartą ragina Komisiją ir socialinius partnerius užbaigti vykdomas 
sėkmingas derybas dėl  50 tarptautinių pagrindų sutarčių ir 30 Europos pagrindų 
sutarčių, susijusių daugiausia su pagrindiniais atskirų įmonių arba sektorių darbo 
standartais, laikant tai vienu iš įmonių atsakomybės vystymo būdų Europoje ir 
pasaulyje; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos darbo tarybos ypač tinka propaguoti 
ĮSA, visų pirma skatindamos, kad tarptautinės bendrovės gerbtų pagrindines 
darbuotojų teises;

Or. da

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 171
30 dalis

30. rekomenduoja, kad būsimieji ĮSA tyrimai būtų daugiau nei ĮSA naudingumo verslui 
analizė, didelį dėmesį skiriant (išbraukta) tvariai plėtrai, taip pat dabartinių ĮSA 
iniciatyvų įtakai ir galimiems ĮSA principų pažeidimams; ragina Komisiją paskelbti 
oficialią „Metinės ĮSA būklės“ ataskaitą, parengtą nepriklausomų ekspertų ir 
mokslinių tyrėjų, kurioje būtų palyginama turima informacija, aprašant naujas 
tendencijas ir pateikiant rekomendacijas dėl būsimų veiksmų ir teisės aktų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 172
30 dalis

30. rekomenduoja, kad būsimieji ĮSA tyrimai būtų daugiau nei ĮSA naudingumo verslui 
analizė, didelį dėmesį skiriant sąsajoms tarp konkurencingumo ir tvarios plėtros 
makro lygmeniu (ES ir valstybės narės), mezo lygmeniu (pramonės sektoriai ir 
tiekimo grandinės) ir mikro lygmeniu (MVĮ) bei šių lygmenų tarpusavio ryšiams, 
taip pat dabartinių ĮSA iniciatyvų įtakai ir galimiems ĮSA principų pažeidimams; 
pritaria tam, kad šioje srityje pagrindinį vaidmenį vaidintų Europos verslo 
visuomenėje akademija; ragina Komisiją paskelbti oficialią „Metinės ĮSA būklės“ 
ataskaitą, parengtą nepriklausomų ekspertų ir mokslinių tyrėjų, kurioje būtų 
palyginama turima informacija, aprašant naujas tendencijas ir pateikiant 
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rekomendacijas dėl būsimų veiksmų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 173
30 dalis

30. rekomenduoja, kad būsimieji ĮSA tyrimai būtų daugiau nei ĮSA naudingumo verslui 
analizė, didelį dėmesį skiriant sąsajoms tarp konkurencingumo ir tvarios plėtros, taip 
pat dabartinių ĮSA iniciatyvų įtakai ir galimiems ĮSA principų pažeidimams; 
(išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 174
30 dalis

30. rekomenduoja, kad būsimieji ĮSA tyrimai būtų daugiau nei ĮSA naudingumo verslui 
analizė, didelį dėmesį skiriant sąsajoms tarp konkurencingumo ir tvarios plėtros, taip 
pat dabartinių ĮSA iniciatyvų dėl aplinkos, žmogaus ir socialinių teisių įtakai ir 
galimiems su ĮSA susijusių principų pažeidimams; ragina Komisiją paskelbti oficialią 
„Metinės ĮSA būklės“ ataskaitą, parengtą nepriklausomų ekspertų ir mokslinių tyrėjų, 
kurioje būtų palyginama turima informacija, aprašant naujas tendencijas ir pateikiant 
rekomendacijas dėl būsimų veiksmų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 175
30 dalis

30. rekomenduoja, kad būsimieji ĮSA tyrimai būtų daugiau nei ĮSA naudingumo verslui 
analizė, didelį dėmesį skiriant sąsajoms tarp konkurencingumo ir tvarios plėtros, taip 
pat dabartinių ĮSA iniciatyvų įtakai ir galimiems ĮSA principų pažeidimams; ragina 
Komisiją paskelbti oficialią „Metinės ĮSA būklės“ ataskaitą, parengtą 
bendradarbiaujant su nepriklausomais ekspertais ir moksliniais tyrėjais, kurioje 
būtų palyginama turima informacija, aprašant naujas tendencijas ir pateikiant 
rekomendacijas dėl būsimų veiksmų; 
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 176
31 dalis

31. mano, kad galimas ĮSA politikos poveikis didžiausias, jei yra pasaulinės įmonių 
tiekimo grandinės, nes tada galimos atsakingos įmonių investicijos siekiant padėti 
kovoti su skurdu besivystančiose šalyse, skatinti tinkamas darbo sąlygas, remti 
sąžiningą prekybą ir gerą valdymą, taip pat mažinti įmonių vykdomų tarptautinių 
standartų, įskaitant darbo standartus, bet kokių pasitaikančių pažeidimų dažnumą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 177
31 dalis

31. mano, kad galimas ĮSA politikos poveikis didžiausias, jei yra pasaulinės įmonių 
tiekimo grandinės, nes tada galimos atsakingos įmonių investicijos siekiant padėti 
kovoti su skurdu besivystančiose šalyse, remti sąžiningą prekybą ir gerą valdymą, taip 
pat mažinti įmonių vykdomų tarptautinių standartų pažeidimų dažnumą šalyse, kuriose 
reglamentavimo režimai silpni arba jų visai nėra; ragina Komisiją visų pirma ištirti 
nepakankamo teisinio reguliavimo poveikį ir parengti pasiūlymus, kurie sudaytų 
sąlygas didinti bendrovių atsakingas investicijas ir pačių bendrovių atsakingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 178
31 a dalis (nauja)

31 a. pripažįsta, kad keletas tarptautinių ĮSA iniciatyvų yra labiau „įsišaknijusios“ ir 
pasiekusios naują brandą, įskaitant naujai paskelbtas „G3“ gaires (visuotinių 
ataskaitų iniciatyva), 200 įmonių pašalinimą iš JT Pasaulinio susitarimo programos 
ir Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialiojo įgaliotinio įmonių ir 
žmogaus teisėms paskyrimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Jean Lambert Verts/ALE grupės vardu

Pakeitimas 179
31 a dalis (nauja)

31 a. ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir paremti pasaulinio masto raginimus atlikti 
įmonių teisės reformą, kuri taptų svarbiausia prielaida tinkamai įgyvendinti ĮSA;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 180
31 a dalis (nauja)

31 a. ragina Komisiją atlikti konkretų šio poveikio tyrimą ir pateikti pasiūlymus dėl 
priemonių bendrovių atsakingoms investicijoms ir pačių bendrovių atsakingumui 
didinti;

Or. it

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 181
32 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 182
34 dalis

34. ragina Komisiją pasinaudoti patirtimi, įgyta sėkmingai organizavus transatlantinį 
verslo dialogą ĮSA tema praeito amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, organizuojant 
panašų renginį reikiamu laiku; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 183
34 dalis

34. ragina Komisiją pasinaudoti patirtimi, įgyta sėkmingai organizavus transatlantinį 
verslo dialogą ĮSA tema praeito amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, organizuojant 
panašų renginį (išbraukta); 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 184
34 a dalis (nauja)

34 a. ragina toliau plėtoti tarptautines iniciatyvas dėl visiško Europos įmonių, veikiančių 
trečiosiose šalyse, pajamų skaidrumo, taip pat ragina gerbti žmogaus teises vykdant 
veiklą konfliktų zonose ir atmesti lobistinius pasiūlymus priimti „susitarimus dėl 
paskirties šalies“, parengtus įmonių, kurios stengiasi sužlugdyti arba apeiti šių šalių 
teisės aktų reikalavimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 185
34 b dalis (nauja)

34 b. ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti remiant ir stiprinant EPBO gaires ir visų 
pirma įvertinant Europos nacionalinių ryšių centrų (NRC) darbo našumą ir jų kaip 
tarpininkų veiksmingai sprendžiant konfliktus tarp suinteresuotųjų šalių vaidmenį; 
ragina, atsižvelgiant į geriausią praktiką, sukurti Europos NRC modelį su tinkama 
institucine straktūra, kuris būtų gerai matomas, prieinamas suinteresuotosioms 
šalims ir tinkamai spręstų gautus skundus; ragina plačiau interpretuoti EPBO 
gairėse pateiktą investicijų apibrėžimą, kad būtų užtikrinta, jog atitinkamos 
nuostatos bus taikomos ir su tiekimo grandine susijusiems klausimams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 186
34 a dalis (nauja)

34 a. skatina ES ir valstybių narių lygmeniu imtis iniciatyvų, susijusių su atsakingo 
valdymo ir gamybos mokymu Europos verslo mokyklose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 187
35 dalis

35. ragina remti visuotinę ataskaitų pateikimo iniciatyvą ir pakviesti pirmaujančias ES 
bendroves dalyvauti naujose sektorių programose, apimančiose, pavyzdžiui, statybų, 
chemijos ir žemės ūkio sritis; ragina skatinti mokslinius tyrimus dėl MVĮ 
dalyvavimo, kad būtų galima suteikti paramą visų pirma Centrinės ir Rytų Europos 
šalims ir parengti tvarumo rodiklius, susijusius su vertybinių popierių biržų veikla 
besikuriančiose rinkose; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 188
35 a dalis (nauja)

35 a. ragina Komisiją į būsimus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis susitarimus 
įtraukti skirsnius dėl mokslinių tyrimų, ilgalaikių stebėjimų ir dėl socialinių, 
humanitarinių ir aplinkos problemų, susijusių su ES įsisteigusių bendrovių veikla ir 
tiekimo grandinėmis trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 189
36 dalis

36. visiškai pritaria Tarptautinės standartų organizacijos planams socialinės atsakomybės 
standartą; 
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Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 190
36 dalis

36. atkreipia dėmesį į diskusiją, vykstančią Tarptautinėje standartų organizacijoje 
socialinės atsakomybės standartų tema ir ragina Europos atstovus užtikrinti, kad 
priimtas sprendimas atitiktų tarptautinius standartus ir susitarimus ir kad būtų 
sudaryta galimybė naudoti analogiškus metodus išorinio įvertinimo ir sertifikavimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Howitt

Pakeitimas 191
37 dalis

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir visoms joje 
paminėtoms institucijoms bei organizacijoms. 

Or. en


