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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 1
Odniesienie 6 a (nowe)

- uwzględniając oświadczenie z dnia 9 października 2006 r. dotyczące zawiązania 
„strategicznego sojuszu” pomiędzy inicjatywą ONZ Global Compact a Globalną 
Inicjatywą Sprawozdawczą,

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A (nowy)

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa nie mogą zastępować organów władz 
publicznych, w przypadku gdy władze te nie kontrolują przestrzegania norm 
społecznych i ekologicznych,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Ustęp 1

1. wyraża przekonanie, że przyjęcie przez przedsiębiorstwa większej odpowiedzialności 
w sprawach społecznych i ochrony środowiska naturalnego (skreślenie) stanowi jeden 
z zasadniczych elementów europejskiej agendy społecznej i europejskiej strategii 
trwałego rozwoju, jak również procesu mającego na celu sprostanie społecznym 
wyzwaniom związanym z globalizacją gospodarczą;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 4
Ustęp 1

1. wyraża przekonanie, że przyjęcie przez przedsiębiorstwa większej odpowiedzialności 
w sprawach społecznych i ochrony środowiska naturalnego, co jest związane z zasadą 
odpowiedzialności korporacyjnej, stanowi jeden z zasadniczych elementów strategii 
lizbońskiej, europejskiej agendy społecznej i europejskiej strategii trwałego rozwoju, 
jak również procesu mającego na celu sprostanie społecznym wyzwaniom związanym 
z globalizacją gospodarczą;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 5
Ustęp 1

1. wyraża przekonanie, że przyjęcie przez przedsiębiorstwa większej odpowiedzialności 
w sprawach społecznych i ochrony środowiska naturalnego, co jest związane z zasadą 
odpowiedzialności korporacyjnej, stanowi co do zasady podstawowy obowiązek 
przedsiębiorstw, a jednocześnie jeden z zasadniczych elementów europejskiego 
modelu społecznego i europejskiej strategii trwałego rozwoju, jak również procesu 
mającego na celu sprostanie społecznym wyzwaniom związanym z globalizacją 
gospodarczą; 

Or. el
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Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 6
Ustęp 2

2. zwraca uwagę na komunikat Komisji (skreślenie) na temat społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) (skreślenie); wyraża zaniepokojenie 
faktem, że w konsultacjach przedsięwziętych przed publikacją komunikatu zabrakło 
przejrzystości i wyważenia;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 7
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji jako dokument umożliwiający 
ożywienie unijnej debaty na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(CSR) (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 8
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji jako dokument umożliwiający 
ożywienie unijnej debaty na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(CSR) po okresie bezczynności (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 9
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji jako dokument umożliwiający 
ożywienie unijnej debaty na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(CSR) co jest odpowiedzią na toczące się dyskusje wśród różnych zainteresowanych 
podmiotów na temat przyjęcia właściwej definicji CSR;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 10
Ustęp 3

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 11
Ustęp 3

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 12
Ustęp 3

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 13
Ustęp 3

3. uznaje, że dyskusje toczące się wśród różnych grup zainteresowanych podmiotów 
(skreślenie) na temat przyjęcia właściwej definicji CSR powinny zmierzać 
do sprecyzowania obowiązków każdej z tych grup;

Or. es
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 3

3. uznaje, że wśród różnych grup zainteresowanych podmiotów nadal toczą się dyskusje 
na temat przyjęcia właściwej definicji CSR, oraz że koncepcja „wykraczania poza 
minimalne standardy” powinna stanowić dla przedsiębiorstw przypisujących sobie 
społecznie odpowiedzialne postępowanie dodatkowy argument przemawiający 
za pełnym przestrzeganiem przepisów lokalnych i międzynarodowych;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 15
Ustęp 3

3. uznaje, że wśród różnych grup zainteresowanych podmiotów nadal toczą się dyskusje 
na temat przyjęcia właściwej definicji CSR, oraz że koncepcja „wykraczania poza 
minimalne standardy” może pozwolić niektórym przedsiębiorstwom na przypisywanie 
sobie społecznie odpowiedzialnego postępowania przy równoczesnym naruszaniu 
przepisów lokalnych lub międzynarodowych; 

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 16
Ustęp 3

3. uznaje, że wśród różnych grup zainteresowanych podmiotów nadal toczą się dyskusje 
na temat przyjęcia właściwej definicji CSR, oraz że koncepcja „wykraczania poza 
minimalne standardy” umożliwia niektórym przedsiębiorstwom przypisywanie sobie 
społecznie odpowiedzialnego postępowania przy równoczesnym naruszaniu 
przepisów lokalnych lub międzynarodowych; uważa, że pomoc UE dla rządów 
państw trzecich we wdrażaniu zgodnych z międzynarodowymi konwencjami 
przepisów dotyczących kwestii społecznych i ekologicznych, a także skuteczne 
systemy kontroli stanowią niezbędne uzupełnienie dla propagowania społecznej 
odpowiedzialności europejskich przedsiębiorstw na całym świecie;

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 17
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uznaje, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social 
Responsibility, CSR) jest definiowana jako dobrowolne uwzględnianie przez
przedsiębiorstwa problematyki ekologicznej i społecznej w ich działaniach
komercyjnych w uzupełnieniu do wymogów prawnych i zobowiązań umownych;

Or. de

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 18
Ustęp 4

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie (skreślenie); uważa, że podejście UE do CSR powinno opierać 
się na zasadzie dobrowolności, lecz nie należy wykluczać możliwości wprowadzenia 
późniejszych ulepszeń w drodze dialogu i badań naukowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 20
Ustęp 4

4. uważa, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane jako cel sam w sobie 
oraz że należy w związku z tym przygotować odpowiednie przepisy; uważa, że 
prowadzona na szczeblu UE debata na temat wyższości strategii dobrowolnego lub 
obligatoryjnego wprowadzania CSR stanowi jedynie wymówkę dla braku 
jakichkolwiek działań w odniesieniu do badań i dialogu w zakresie potencjalnych 
środków regulacyjnych;
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Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 21
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie, a nie jako alternatywa dla koniecznych regulacji prawnych 
we właściwych dziedzinach czy dla odpowiednich obowiązków przedsiębiorstw ani 
jako zawoalowany sposób wprowadzania takich przepisów; uważa, że prowadzona na 
szczeblu UE debata na temat wyższości strategii dobrowolnego lub obligatoryjnego 
wprowadzania CSR nie powinna przebiegać według linii ścisłej dychotomii, 
podkreślając, że strategie w tym zakresie powinny mieć zasadniczo charakter 
dobrowolny, umożliwiając równocześnie – na zasadach dobrowolności – prowadzenie 
badań i dialogu w zakresie potencjalnych środków regulacyjnych;

Or. el

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 22
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie, a nie jako alternatywa dla odpowiednich regulacji w innych 
dziedzinach ani jako zawoalowany sposób wprowadzania takich przepisów; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że dyrektywa w sprawie produktów energetycznych 
najwyraźniej stanowi przykład zastępowania odpowiednich przepisów dobrowolnymi 
ustaleniami; uważa, że prowadzona na szczeblu UE debata na temat wyższości 
strategii dobrowolnego lub obligatoryjnego wprowadzania CSR nie powinna 
przebiegać według linii ścisłej dychotomii, podkreślając, że strategie w tym zakresie 
powinny mieć zasadniczo charakter dobrowolny, umożliwiając równocześnie – na 
zasadach dobrowolności – prowadzenie badań i dialogu w zakresie potencjalnych 
środków regulacyjnych;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 23
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie, a nie jako alternatywa dla odpowiednich regulacji w innych 
dziedzinach ani jako zawoalowany sposób wprowadzania takich przepisów; uważa, że 
prowadzona na szczeblu UE debata na temat wyższości strategii dobrowolnego lub 
obligatoryjnego wprowadzania CSR nie powinna przebiegać według linii ścisłej 
dychotomii, (skreślenie) umożliwiając (skreślenie) prowadzenie badań i dialogu w 
zakresie potencjalnych środków regulacyjnych w celu wprowadzenia odpowiednich, 
wiążących zobowiązań;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 24
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie, a nie jako alternatywa dla odpowiednich regulacji w innych 
dziedzinach ani jako zawoalowany sposób wprowadzania takich przepisów; uważa, że 
prowadzona na szczeblu UE debata na temat wyższości strategii dobrowolnego lub 
obligatoryjnego wprowadzania CSR nie powinna przebiegać według linii ścisłej 
dychotomii, podkreślając, że strategie w tym zakresie powinny mieć zasadniczo 
charakter dobrowolny (skreślenie);

Or. es

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 25
Ustęp 4

4. podziela stanowisko Komisji, że strategie na rzecz CSR powinny być propagowane 
jako cel sam w sobie, a nie jako alternatywa dla odpowiednich regulacji w innych 
dziedzinach ani jako zawoalowany sposób wprowadzania takich przepisów; uważa 
jednak, że prowadzona na szczeblu UE debata na temat wyższości strategii 
dobrowolnego lub obligatoryjnego wprowadzania CSR nie powinna przebiegać 
według linii ścisłej dychotomii, podkreślając, że strategie w tym zakresie powinny 
mieć zasadniczo charakter dobrowolny i powinny być opracowywane w oparciu 
o wyraźne cele społeczne i ekologiczne oraz narzędzia oceny i monitorowania, które 
mogą też mieć charakter obowiązkowy;



AM\642428PL.doc 9/63 PE 382.340v01-00

PL

Or. fr

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 26
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wspomniane wyżej dobrowolne strategie nie zastępują obecnych przepisów 
i przyszłych europejskich inicjatyw legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, organizacji czasu pracy, zasięgania opinii pracowników i ich 
informowania, zwalczania dyskryminacji, ochrony zdrowia i konsumentów oraz 
poszanowania środowiska naturalnego w ramach działalności gospodarczej, lecz je 
uzupełniają;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 27
Ustęp 5

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 28
Ustęp 5

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 29
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR jest dowodem ich znaczenia oraz stanowi zachętę dla przyjęcia polityki 
w zakresie CSR przez szerszą grupę przedsiębiorstw, w szczególności MŚP; jest 
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zdania, że upowszechnieniu najprawdopodobniej nie będzie towarzyszyć zwiększenie 
liczby skromnych inicjatyw, ponieważ wpływ sił rynkowych i konkurencji stworzy
zachęty dla podejmowania ambitniejszych strategii na rzecz CSR;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 30
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że wszystkie przedsiębiorstwa, w tym MŚP, mogą 
propagować dobrowolne inicjatywy na rzecz CSR zgodnie z własnymi 
możliwościami, przy zachowaniu wysokiej jakości oraz wiarygodności tych działań;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 31
Ustęp 5

5. uważa, że (skreślenie) upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR może 
zachęcić szerszą grupę przedsiębiorstw, w szczególności małych, do przyjęcia polityki 
CSR oraz że Komisja powinna wspierać rozpowszechnianie dobrej praktyki 
wynikającej z takich inicjatyw (skreślenie);

Or. es

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 32
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że (skreślenie) upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na rzecz 
CSR może być postrzegane jako przeszkoda dla przyjęcia polityki w zakresie CSR 
przez szerszą grupę przedsiębiorstw, w szczególności małych, jak również jako 
czynnik zniechęcający przedsiębiorstwa do realizacji bardziej rzetelnych działań w 
tym zakresie, choć uzasadnione są również stwierdzenia, że taka różnorodność może 
być dla przedsiębiorstw źródłem inspiracji;

Or. en
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Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 33
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR utrudnia przyjęcie polityki w zakresie CSR przez szerszą grupę 
przedsiębiorstw, (skreślenie) jak również zniechęca przedsiębiorstwa do realizacji 
bardziej rzetelnych działań w tym zakresie, w związku z czym, zgodnie z uprzednimi 
zaleceniami Komisji, kwestia „konwergencji” takich inicjatyw powinna pozostać 
elementem unijnej debaty;

Or. pl

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 34
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR utrudnia przyjęcie polityki w zakresie CSR przez szerszą grupę 
przedsiębiorstw, w szczególności małych, jak również zniechęca przedsiębiorstwa do 
realizacji bardziej rzetelnych działań w tym zakresie, w związku z czym (skreślenie)
kwestia „konwergencji” takich inicjatyw powinna uzyskać wsparcie w postaci 
unijnych uregulowań prawnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 35
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR utrudnia przyjęcie polityki w zakresie CSR przez szerszą grupę 
przedsiębiorstw, w szczególności małych, jak również zniechęca przedsiębiorstwa do 
realizacji bardziej rzetelnych działań w tym zakresie, w związku z czym, zgodnie z 
uprzednimi zaleceniami Komisji, kwestia „konwergencji” takich inicjatyw powinna 
pozostać elementem unijnej debaty; uważa, że Komisja powinna również rozważyć 
ustanowienie wykazu kryteriów, które musiałyby zostać spełnione przez
przedsiębiorstwa podejmujące działania w ramach ich społecznej odpowiedzialności;

Or. it
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 36
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR utrudnia przyjęcie polityki w zakresie CSR przez szerszą grupę 
przedsiębiorstw, w szczególności małych, jak również zniechęca przedsiębiorstwa do 
realizacji bardziej rzetelnych działań w tym zakresie, w związku z czym, zgodnie z 
uprzednimi zaleceniami Komisji, kwestia „konwergencji” takich inicjatyw powinna 
pozostać elementem unijnej debaty; w tej dziedzinie Komisja powinna rozważyć 
sporządzenie wykazu kryteriów do spełnienia przez przedsiębiorstwa, które 
przypisują sobie społecznie odpowiedzialne postępowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 37
Ustęp 5

5. pozostaje w przekonaniu, że to właśnie upowszechnienie dobrowolnych inicjatyw na 
rzecz CSR utrudnia przyjęcie polityki w zakresie CSR przez szerszą grupę 
przedsiębiorstw, w szczególności małych, jak również zniechęca przedsiębiorstwa do 
realizacji bardziej rzetelnych działań w tym zakresie, w związku z czym, zgodnie z 
uprzednimi zaleceniami Komisji, kwestia „konwergencji” takich inicjatyw powinna 
pozostać elementem unijnej debaty; w tej dziedzinie Komisja powinna rozważyć 
sporządzenie wykazu kryteriów do spełnienia przez przedsiębiorstwa, które 
przypisują sobie społecznie odpowiedzialne postępowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 38
Ustęp 5 a (nowy)

5a. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR, 
ponieważ konwergencja stosowanych praktyk i narzędzi z dziedziny CSR jest 
uzależniona od działania sił rynkowych ze względu na dobrowolne, oddolne
i wielostronne strategie, łączące w równym stopniu takie cechy jak porównywalność, 
spójność i elastyczność;

Or. de
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Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 39
Ustęp 6

6. uważa, że dobrowolne inicjatywy na rzecz CSR nie są wystarczająco wiarygodne 
i wymagają zaangażowania we wdrożenie obowiązujących standardów i zasad 
uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz zastosowania wielostronnej 
strategii, (skreślenie) jak również (skreślenie) zastosowania niezależnego monitoringu 
i weryfikacji w oparciu o przygotowane w tym celu odpowiednie przepisy;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 40
Ustęp 6

6. uważa, że wiarygodność dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR zależy także od 
stopnia zaangażowania we wdrożenie obowiązujących standardów i zasad 
uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz zastosowania wielostronnej 
strategii, zgodnej z zaleceniami unijnego forum wielostronnego (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 41
Ustęp 6

6. uważa, że wiarygodność dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR zależy także od 
stopnia zaangażowania we wdrożenie obowiązujących standardów i zasad 
uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz zastosowania wielostronnej 
strategii, zgodnej z zaleceniami unijnego forum wielostronnego, jak również od 
zastosowania niezależnego monitoringu i weryfikacji; zaleca utworzenie 
odpowiedniego mechanizmu na szczeblu europejskim;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 42
Ustęp 6

6. uważa, że wiarygodność dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR zależy także od 
stopnia zaangażowania we wdrożenie obowiązujących standardów i zasad 
uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz zastosowania wielostronnej 
strategii, zgodnej z zaleceniami unijnego forum wielostronnego, jak również od 
zastosowania niezależnego monitoringu i weryfikacji; zaleca utworzenie 
odpowiedniego mechanizmu na szczeblu europejskim;

Or. it

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 43
Ustęp 6

6. uważa, że wiarygodność dobrowolnych inicjatyw na rzecz CSR zależy także od 
stopnia zaangażowania we wdrożenie obowiązujących standardów i zasad 
uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz zastosowania wielostronnej 
strategii, zgodnej z zaleceniami unijnego forum wielostronnego, jak również od 
zastosowania niezależnego monitoringu i weryfikacji; zaleca utworzenie 
odpowiedniego mechanizmu na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 44
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa, że unijna debata na temat CSR znalazła się w punkcie, w którym należy 
przesunąć nacisk z „procesów” na „rezultaty”, co zaowocuje wymiernym 
i przejrzystym wkładem przedsiębiorstw w zwalczanie wykluczenia społecznego 
i pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w Europie i na całym świecie;

Or. en
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Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 45
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uznaje fakt, że wiele przedsiębiorstw dokłada wszelkich starań, aby wypełniać
zobowiązania wynikające z ich społecznej odpowiedzialności, oraz że zakres tych 
działań jest stale poszerzany;

Or. da

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 46
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że rynki i przedsiębiorstwa w całej Europie znajdują się na różnych 
etapach rozwoju; uważa zatem, że uniwersalna metoda narzucająca wszystkim 
przedsiębiorstwom jeden model działania nie jest odpowiednia i nie doprowadzi 
do przyjęcia przez nie społecznej odpowiedzialności w znaczącej skali; uważa 
ponadto, że należy położyć nacisk na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
a zwłaszcza wiedzy konsumentów na temat odpowiedzialności producenta, aby w ten 
sposób propagować przyjmowanie społecznej odpowiedzialności w dłuższej 
perspektywie i w wymiarze istotnym dla danego kraju czy regionu w świetle 
panujących w nim uwarunkowań;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 47
Ustęp 7

7. z zaniepokojeniem zwraca uwagę na decyzję Komisji o ustanowieniu europejskiego
sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ramach partnerstwa 
z szeregiem sieci biznesowych (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 48
Ustęp 7

7. zwraca uwagę na fakt, że decyzja Komisji o ustanowieniu europejskiego sojuszu na 
rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ramach partnerstwa 
z szeregiem sieci biznesowych może zostać rozszerzona, tak aby uwzględnić 
przedstawicieli pracowników właściwych przedsiębiorstw; zaleca Komisji, aby sama 
zapewniła pojedynczy punkt koordynacji w celu stałego informowania o członkach 
i działalności sojuszu oraz uzgadniania jasnych celów, harmonogramów 
oraz strategicznych wizji, wytyczając kierunek jego prac;

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 49
Ustęp 7

7. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o ustanowieniu europejskiego sojuszu 
na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ramach partnerstwa 
z szeregiem sieci biznesowych; zaleca Komisji, aby sama zapewniła pojedynczy punkt 
koordynacji w celu stałego informowania o członkach i działalności sojuszu
oraz uzgadniania jasnych celów, harmonogramów oraz strategicznych wizji, 
wytyczając kierunek jego prac; zachęca wszystkie europejskie przedsiębiorstwa 
oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie, zarówno małe, jak i duże, 
do zaangażowania się w tę inicjatywę;

Or. en

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 50
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uważa, że dialog społeczny jest skutecznym środkiem w propagowaniu inicjatyw 
na rzecz CSR oraz że europejskie rady zakładowe również odegrały istotną rolę 
w tworzeniu najlepszych praktyk w zakresie CSR;

Or. da
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 51
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zachęca przedstawicieli środowisk małych i dużych przedsiębiorstw 
do propagowania sojuszu wśród ich członków; uważa, że w przypadku małych 
przedsiębiorstw osiągnięcie widocznych rezultatów może wymagać szczególnej 
uwagi i dłuższego czasu;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 52
Ustęp 7 b (nowy)

7b. podkreśla, że utworzenie sojuszu oraz wyeksponowanie aspektu dobrowolności 
w polityce na rzecz CSR przesuwa ciężar dowodu na europejskie przedsiębiorstwa; 
jest zdania, że osiągnięcie widocznych rezultatów w tej dziedzinie jest wyzwaniem 
dla wszystkich przedsiębiorstw oraz że sojusz będzie użytecznym forum 
pozwalającym zaprezentować wyniki swojej pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 53
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 54
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie, 
(skreślenie) określenie i propagowanie konkretnych unijnych działań na rzecz 
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wspierania CSR, jak również ocena oddziaływania wymienionych inicjatyw 
na środowisko naturalne oraz na prawa człowieka i prawa socjalne, a także, aby 
wyznaczono dwuletni termin na zakończenie prac w „laboratoriach” ustanowionych 
pod egidą Sojuszu, zgodnie z zaleceniami organizacji CSR Europe;

Or. fr

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 55
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie, ocena 
oddziaływania wymienionych inicjatyw na środowisko naturalne, prawa człowieka 
i prawa socjalne, jak również określenie i propagowanie konkretnych unijnych 
działań na rzecz wspierania CSR, a także, aby wyznaczono dwuletni termin na 
zakończenie prac w „laboratoriach” ustanowionych pod egidą Sojuszu, zgodnie z 
zaleceniami organizacji CSR Europe;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 56
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie, ocena 
oddziaływania wymienionych inicjatyw na środowisko naturalne, prawa człowieka 
i prawa socjalne, jak również określenie i propagowanie konkretnych unijnych 
działań na rzecz wspierania CSR, a także, aby wyznaczono dwuletni termin na 
zakończenie prac w „laboratoriach” ustanowionych pod egidą Sojuszu, zgodnie z 
zaleceniami organizacji CSR Europe;

Or. it
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Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 57
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie, ocena 
oddziaływania wymienionych inicjatyw na środowisko naturalne, prawa człowieka 
i prawa socjalne, jak również określenie i propagowanie konkretnych unijnych 
działań na rzecz wspierania CSR, a także, aby wyznaczono dwuletni termin na 
zakończenie prac w „laboratoriach” ustanowionych pod egidą Sojuszu, zgodnie z 
zaleceniami organizacji CSR Europe;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 58
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie i przez 
organy związkowe przedsiębiorstw, jak również określenie i propagowanie 
konkretnych unijnych działań na rzecz wspierania CSR, a także, aby wyznaczono 
dwuletni termin na zakończenie prac w „laboratoriach” ustanowionych pod egidą 
Sojuszu, zgodnie z zaleceniami organizacji CSR Europe;

Or. el

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 59
Ustęp 8

8. proponuje, aby za podstawowy probierz sukcesu sojuszu uznawane było znacznie 
szersze upowszechnienie praktyk w zakresie CSR w przedsiębiorstwach unijnych, 
opracowanie nowych modeli najlepszych praktyk w zakresie różnych aspektów CSR 
przez przedsiębiorstwa stanowiące rzeczywistych liderów w swojej grupie, jak 
również określenie i propagowanie konkretnych unijnych działań i przepisów na rzecz 
wspierania CSR, a także, aby wyznaczono dwuletni termin na zakończenie prac 
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w „laboratoriach” ustanowionych pod egidą Sojuszu, zgodnie z zaleceniami 
organizacji CSR Europe;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 60
Ustęp 9

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 61
Ustęp 9

9. (skreślenie) uważa, że należy skorzystać z doświadczeń zdobytych w poprzednim, 
dwuletnim okresie funkcjonowania wielostronnego forum, co dotyczy przede 
wszystkim wykorzystania niezależnych sprawozdawców; konieczne są jednak 
udoskonalenia służące zapobieganiu praktyce wzajemnych ustępstw prowadzących do 
ustalenia najniższego wspólnego mianownika; ponadto gorąco zachęca 
przedstawicieli Komisji, aby objęli przewodnictwo w toczącej się debacie;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 62
Ustęp 9

9. zwraca uwagę, że (skreślenie) konieczne jest podjęcie środków na rzecz przekonania 
różnych zainteresowanych podmiotów, że w ramach wielostronnego forum dane im 
będzie uczestniczyć w prawdziwym dialogu, którego rezultaty będą miały rzeczywisty 
wpływ na polityki i programy unijne na rzecz zachęcenia do przyjęcia CSR i jej 
zastosowania w unijnych przedsiębiorstwach (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 63
Ustęp 9

9. zwraca uwagę, (skreślenie) że konieczne jest podjęcie działań na rzecz przekonania 
różnych zainteresowanych podmiotów, że dane im będzie uczestniczyć w 
prawdziwym dialogu, którego rezultaty będą miały rzeczywisty wpływ na polityki i 
programy unijne na rzecz zachęcenia do przyjęcia CSR i jej zastosowania w unijnych 
przedsiębiorstwach; uważa, że należy skorzystać z doświadczeń zdobytych w 
poprzednim, dwuletnim okresie funkcjonowania wielostronnego forum, obejmujących 
pozytywne rozwiązania, takie jak zasada niewartościującej analizy oraz wykorzystanie 
niezależnych sprawozdawców, udoskonalenia służące zapobieganiu praktyce 
wzajemnych ustępstw prowadzących do ustalenia najniższego wspólnego mianownika 
(skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 64
Ustęp 9

9. zwraca uwagę, że ponowne zwołanie unijnego wielostronnego forum nastąpiło na zbyt 
późnym etapie prac nad komunikatem, oraz że konieczne jest podjęcie środków na 
rzecz przekonania różnych zainteresowanych podmiotów, że dane im będzie 
uczestniczyć w prawdziwym dialogu, którego rezultaty będą miały rzeczywisty wpływ 
na polityki i programy unijne na rzecz zachęcenia do przyjęcia CSR i jej zastosowania 
w unijnych przedsiębiorstwach; uważa, że należy skorzystać z doświadczeń zdobytych 
w poprzednim, dwuletnim okresie funkcjonowania wielostronnego forum, co dotyczy 
przede wszystkim wykorzystania niezależnych sprawozdawców; konieczne są jednak
udoskonalenia służące zapobieganiu praktyce wzajemnych ustępstw prowadzących do 
ustalenia najniższego wspólnego mianownika; ponadto gorąco zachęca 
przedstawicieli Komisji, aby angażowali się aktywnie w debatę;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 65
Ustęp 9

9. zwraca uwagę, że ponowne zwołanie unijnego wielostronnego forum nastąpiło na zbyt 
późnym etapie prac nad komunikatem, oraz że konieczne jest podjęcie środków na 
rzecz przekonania różnych zainteresowanych podmiotów, że dane im będzie 
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uczestniczyć w prawdziwym dialogu, którego rezultaty będą miały rzeczywisty wpływ 
na polityki i programy unijne na rzecz zachęcenia do przyjęcia CSR i jej zastosowania 
w unijnych przedsiębiorstwach; uważa, że należy skorzystać z doświadczeń zdobytych 
w poprzednim, dwuletnim okresie funkcjonowania wielostronnego forum, 
obejmujących pozytywne rozwiązania, takie jak zasada niewartościującej analizy oraz 
przede wszystkim wykorzystanie niezależnych sprawozdawców; zaznacza jednak, 
że konieczne są udoskonalenia służące zapobieganiu praktyce wzajemnych ustępstw 
prowadzących do ustalenia najniższego wspólnego mianownika; apeluje ponadto 
do przedstawicieli Komisji o aktywne zaangażowanie się w debatę;

Or. it

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 66
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję, aby zwróciła się do przedstawicieli władz krajowych, regionalnych 
i lokalnych aktywnie wykorzystujących zamówienia publiczne oraz inne narzędzia 
polityki publicznej do wspierania CSR o utworzenie w ramach sojuszu ich własnego 
„laboratorium” oraz o uwzględnienie wyników przeprowadzonych badań 
w przyszłych pracach sojuszu;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 67
Ustęp 9 b (nowy)

9b. popiera starania Komisji o zwiększenie liczby członków wielostronnego forum 
poprzez włączenie inwestorów, podmiotów sektora oświaty oraz władz publicznych, 
podkreślając jednak, że należy pozostawić możliwość prowadzenia zrównoważonego 
dialogu dla realizowania wspólnych celów;

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 68
Ustęp 9 a (nowy)

9a. jest zdania, że europejskie wielostronne forum na temat CSR musi przyjąć rolę 
głównego partnera Komisji, przedstawiając propozycje wskaźników, narzędzi oceny 
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i monitorowania, a nawet odpowiednich norm, ponieważ jest to jedyne forum, 
w którym spotykają się obie strony przemysłu – przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw – przez co w wyważony sposób reprezentuje ono 
interes ogółu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 69
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 70
Ustęp 11

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 71
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem komunikatu jest powiązanie CSR z agendą 
lizbońską i wyraża poparcie dla zasady „odpowiedzialnej konkurencyjności” jako 
nieodłącznej części programu Komisji na rzecz konkurencyjności i innowacji;

Or. en
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 72
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem komunikatu jest powiązanie CSR z agendą 
lizbońską; wzywa europejskie przedsiębiorstwa do włączenia do sprawozdawczości 
informacji o tym, w jaki sposób przyczyniają się do realizacji celów strategii 
lizbońskiej w zakresie większej liczby lepszych miejsc pracy, integracji społecznej, 
rozwiązania problemu starzejącego się społeczeństwa, trwałego rozwoju 
oraz większej innowacyjności;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 73
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem komunikatu jest powiązanie CSR z celami
społecznymi i ekologicznymi agendy lizbońskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 74
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że celem komunikatu jest powiązanie CSR z agendą 
lizbońską, przede wszystkim dlatego, że jego zdaniem poważne podejście 
przedsiębiorstw do CSR może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy, 
poprawy warunków zatrudnienia, zapewnienia poszanowania praw pracowników 
oraz wspierania badań i rozwoju innowacyjności w dziedzinie technologii;

Or. el

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 75
Ustęp 11 a (nowy)

11a. uznaje, że skuteczne zasady konkurencji, zarówno w Europie, jak i poza jej 
obszarem, stanowią podstawowy warunek zapewnienia odpowiedzialnych praktyk 
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w przedsiębiorstwach, przede wszystkim dlatego, że umożliwiają one sprawiedliwe 
traktowanie i dostęp do lokalnych MŚP;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 76
Ustęp 11 a (nowy)

11a. przypomina, że stosowanie w ramach CSR odpowiedzialnych i niedyskryminujących 
zasad rekrutacji, sprzyjających zatrudnieniu kobiet i osób w niekorzystnej sytuacji, 
przyczynia się do realizacji celów strategii lizbońskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 77
Ustęp 12

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 78
Ustęp 12

12. zwraca uwagę – wyrażając ubolewanie z tego powodu – na brak spójności między 
strategiami przedsiębiorstw na rzecz poprawy konkurencyjności poprzez zwiększanie 
elastyczności i ograniczanie kosztów a ich publicznymi i dobrowolnymi 
zobowiązaniami w zakresie CSR mającymi na celu przeciwdziałanie praktykom 
prowadzącym do wyzysku pracowników oraz sprzyjanie długotrwałej współpracy 
z dostawcami; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 79
Ustęp 12

12. zwraca uwagę – wyrażając ubolewanie z tego powodu – na brak spójności między 
strategiami przedsiębiorstw na rzecz poprawy konkurencyjności poprzez zwiększanie 
elastyczności i ograniczanie kosztów a dobrowolnymi zobowiązaniami w zakresie 
CSR mającymi na celu przeciwdziałanie praktykom prowadzącym do wyzysku 
pracowników oraz sprzyjanie długotrwałej współpracy z dostawcami;

Or. it

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 80
Ustęp 12

12. zwraca uwagę na sprzeczność między strategiami przedsiębiorstw na rzecz poprawy 
konkurencyjności poprzez zwiększanie elastyczności i ograniczanie kosztów 
a dobrowolnymi zobowiązaniami w zakresie CSR mającymi na celu przeciwdziałanie 
praktykom prowadzącym do wyzysku pracowników oraz sprzyjanie długotrwałej 
współpracy z dostawcami;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 81
Ustęp 12

12. z zadowoleniem przyjmuje debatę na temat sposobów pogodzenia strategii 
przedsiębiorstw na rzecz poprawy konkurencyjności z celami w zakresie poprawy 
elastyczności i (skreślenie) kosztów oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami w zakresie 
CSR (skreślenie);

Or. es
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 82
Ustęp 12

12. z zadowoleniem przyjmuje dialog na temat sposobów połączenia strategii
przedsiębiorstw na rzecz poprawy konkurencyjności poprzez zwiększanie 
elastyczności i ograniczanie kosztów z dobrowolnymi zobowiązaniami (skreślenie) 
mającymi na celu przeciwdziałanie praktykom prowadzącym do wyzysku 
pracowników oraz sprzyjanie długotrwałej współpracy z dostawcami;

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 83
Ustęp 12 a (nowy)

12a. proponuje w związku z tym rozszerzenie ocen i monitorowania europejskich 
przedsiębiorstw, których odpowiedzialne postępowanie zostało uznane, tak aby 
uwzględnić również działania ich i ich podwykonawców poza obszarem Unii 
Europejskiej i w ten sposób zyskać pewność, że również państwa trzecie, a zwłaszcza 
kraje rozwijające się, korzystają z ich społecznie odpowiedzialnego postępowania, 
zgodnie z konwencjami MOP dotyczącymi w szczególności swobody zrzeszania się 
w związki zawodowe, zakazu pracy dzieci oraz pracy przymusowej, zwłaszcza 
w odniesieniu do kobiet, imigrantów, ludności tubylczej i mniejszości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 84
Ustęp 13

13. (skreślenie) wzywa do nadania priorytetowego znaczenia kwestiom społecznym
i związanym z ochroną środowiska naturalnego zarówno w ramach wspierania 
nowych produktów i procesów poprzez unijne innowacje i strategie handlowe, 
jak również przy opracowywaniu sektorowych, subregionalnych i miejskich strategii 
na rzecz konkurencyjności;

Or. en
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Poprawkę złożył Mario Mantovani

Poprawka 85
Ustęp 13

13. uznaje, że CSR, postrzegana jako jeden z zasobów, a nie jako dodatkowa przeszkoda, 
może stać się czynnikiem o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności gospodarczej 
oraz wzywa do uwzględnienia kwestii społecznych i związanych z ochroną 
środowiska naturalnego zarówno w ramach wspierania nowych produktów i procesów 
poprzez unijne innowacje i strategie handlowe, jak również przy opracowywaniu 
sektorowych, subregionalnych i miejskich strategii na rzecz konkurencyjności;

Or. it

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 86
Ustęp 13

13. uznaje, że CSR należy do czynników mających wpływ na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wzywa do uwzględnienia kwestii społecznych i związanych 
z ochroną środowiska naturalnego zarówno w ramach wspierania nowych produktów 
i procesów poprzez unijne innowacje i strategie handlowe, jak również przy 
opracowywaniu sektorowych, subregionalnych i miejskich strategii na rzecz 
konkurencyjności;

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 87
Ustęp 13

13. uznaje, że CSR należy do czynników mających istotne znaczenie dla rozwoju 
działalności gospodarczej oraz wzywa do uwzględnienia polityki społecznej 
wyrażającej się w prawach pracowników, stosowaniu sprawiedliwych płac, unikaniu 
dyskryminacji, wspieraniu uczenia się przez całe życie itp. oraz kwestii związanych 
z ochroną środowiska ze szczególnym naciskiem na budowanie trwałego rozwoju 
zarówno w ramach wspierania nowych produktów i procesów poprzez unijne 
innowacje i strategie handlowe, jak również przy opracowywaniu sektorowych, 
subregionalnych i miejskich strategii na rzecz konkurencyjności;

Or. el
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 88
Ustęp 13

13. uznaje, że CSR należy do czynników mających istotne znaczenie dla rozwoju 
działalności gospodarczej oraz wzywa do uwzględnienia kwestii społecznych 
i związanych z ochroną środowiska naturalnego zarówno w ramach wspierania 
nowych produktów i procesów poprzez unijne innowacje i strategie handlowe 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 89
Ustęp 13

13. uznaje, że CSR należy do czynników mających istotne znaczenie dla rozwoju 
działalności gospodarczej oraz wzywa do uwzględnienia kwestii społecznych 
i związanych z ochroną środowiska naturalnego zarówno w ramach wspierania 
nowych produktów i procesów poprzez unijne innowacje i strategie handlowe, 
jak również przy opracowywaniu sektorowych, subregionalnych i miejskich strategii 
na rzecz konkurencyjności; w tym kontekście podkreśla istotne zalety aktywności 
przedsiębiorstw w dziedzinie CSR, takie jak budowanie lojalności klientów, 
przyciąganie inwestorów, zapewnienie większego zaangażowania ze strony 
pracowników oraz umacnianie pozycji w społeczeństwie;

Or. es

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 90
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozytywnego wizerunku prywatnych 
przedsiębiorstw jako promotorów rozwoju oraz pracodawców, wspierając tym 
samym budowanie kultury przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 91
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje panującą w ostatnich latach wśród większych 
przedsiębiorstw tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań społecznych 
i środowiskowych (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 92
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje panującą w ostatnich latach wśród większych 
przedsiębiorstw tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań społecznych 
i środowiskowych; zwraca uwagę, że od 1993 r. liczba tych sprawozdań stale rośnie;

Or. de

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 93
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje panującą w ostatnich latach wśród większych 
przedsiębiorstw tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań społecznych 
i środowiskowych, zwracając jednak uwagę, że ich liczba utrzymuje się obecnie 
na dość niezmiennym poziomie oraz że tylko niewielka część tych przedsiębiorstw 
stosuje międzynarodowe standardy i zasady, uwzględnia w sprawozdaniach całość 
łańcucha dostaw czy też angażuje niezależne podmioty zajmujące się 
monitorowaniem i weryfikacją;

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 94
Ustęp 14

14. zwraca uwagę na panującą w ostatnich latach wśród większych przedsiębiorstw 
tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań społecznych 
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i środowiskowych, zwracając równocześnie uwagę, że ich liczba utrzymuje się 
obecnie na dość niezmiennym poziomie, że sprawozdania wciąż zawierają zbyt wiele 
rozbieżnych wskaźników oraz że na ich niekorzyść działa brak rzetelności oraz zbyt 
ograniczona – jeśli chodzi o monitorowanie i ocenę – rola partnerów społecznych 
oraz organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami społecznymi i ochroną 
środowiska;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 95
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje panującą w ostatnich latach wśród większych 
przedsiębiorstw tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań społecznych 
i środowiskowych oraz wyraża nadzieję, że praktyka ta będzie nadal realizowana;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 96
Ustęp 14

14. z zadowoleniem przyjmuje panującą w ostatnich latach wśród większych 
przedsiębiorstw tendencję do publikowania dobrowolnych sprawozdań finansowych, 
społecznych i środowiskowych, zwracając równocześnie uwagę, że ich liczba 
utrzymuje się obecnie na dość niezmiennym poziomie; podtrzymuje swoje poparcie 
dla strategii informacyjnej przedsiębiorstw, zintegrowanej pod względem 
społecznym, ekologicznym i finansowym;

Or. es

Poprawkę złożył Mario Mantovani

Poprawka 97
Ustęp 14 a (nowy)

14a. proponuje utworzenie serwisu informacyjnego dla przedsiębiorstw na temat 
odpowiedzialności społecznej;

Or. it
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Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 98
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zwraca się do Komisji o wprowadzenie obowiązku utrzymywania stale wysokiego 
poziomu monitorowania poprzez obowiązkowe składanie sprawozdań społecznych 
i ekologicznych zawierających dane liczbowe dotyczące wdrażania układów 
zbiorowych, otrzymanych subwencji ze środków unijnych lub krajowych, a także 
działalności lobbingowej; uważa, że sprawozdania te muszą być podawane 
do wiadomości publicznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 99
Ustęp 15

skreślony

Or. es

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 100
Ustęp 15

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 101
Ustęp 15

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 102
Ustęp 15

15. podtrzymuje poparcie Parlamentu dla wprowadzenia regulacji przewidujących 
obowiązek przedstawiania przez przedsiębiorstwa zintegrowanych sprawozdań 
społecznych, ekologicznych i finansowych, (skreślenie) z zastosowaniem 
minimalnego progu, tak aby nie obciążać mniejszych przedsiębiorstw nadmiernymi 
kosztami; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 103
Ustęp 15

15. podtrzymuje poparcie Parlamentu dla wprowadzenia regulacji przewidujących 
obowiązek przedstawiania przez przedsiębiorstwa zintegrowanych sprawozdań 
społecznych, ekologicznych i finansowych (skreślenie); wzywa do przeprowadzenia 
szczegółowych badań dotyczących wdrożenia minimalnych wymogów w zakresie 
sprawozdawczości społecznej i środowiskowej w ramach zalecenia Komisji w sprawie 
ujawniania danych o środowisku naturalnym z 2001 r., dyrektywy o unowocześnieniu 
sprawozdań finansowych z 2003 r. oraz dyrektywy prospektowej również z 2003 r., 
wspierania ich efektywnej transpozycji we wszystkich państwach członkowskich oraz 
podjęcia konsultacji w sprawie możliwości wzmocnienia tych wymogów przy okazji 
ich kolejnego przeglądu, w tym wykładni dotyczącej poważnego stopnia zagrożenia 
społecznego i ekologicznego na podstawie obowiązujących wymogów w zakresie 
ujawniania;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 104
Ustęp 15 a (nowy)

15a. uznaje obecne ograniczenia w dziedzinie CSR w zakresie pomiaru skutków 
postępowania przedsiębiorstw, kontroli i certyfikacji ich działalności społecznej, 
zwłaszcza pod względem kosztów, porównywalności i niezależności, oraz uważa, 
że konieczne będzie opracowanie profesjonalnego zaplecza w tej dziedzinie 
obejmującego zdobywanie konkretnych kwalifikacji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 105
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zaleca, aby Komisja rozszerzyła zakres odpowiedzialności członków zarządu 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 osób i włączyła do nich obowiązek 
dbania o ograniczanie ewentualnych szkodliwych skutków działalności 
przedsiębiorstwa dla społeczeństwa i środowiska naturalnego; 

Or. it

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 106
Ustęp 15 a (nowy)

15a. jest świadom faktu, że wyniki wielu badań dowodzą, iż CSR jest stałym elementem 
utrwalonej juz tradycji małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw; zdecydowanie 
odrzuca zatem wprowadzenie wymogu sporządzania sprawozdań w ramach CSR; 
jest zdania, że stanowiłoby to znaczne obciążenie pod względem administracyjnym 
i finansowym zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a przede 
wszystkim byłoby ewidentnie sprzeczne z uznawanym przez wszystkie środowiska 
dobrowolnym charakterem CSR;

Or. de

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 107
Ustęp 16

16. podtrzymuje swoje poparcie dla unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu 
środowiskowego, w szczególności wymóg prowadzenia zewnętrznej weryfikacji oraz 
obowiązek wspierania systemu przez państwa członkowskie, oraz wierzy, że istnieje 
możliwość opracowania podobnych systemów w odniesieniu do ochrony praw 
pracowników, praw socjalnych i praw człowieka;

Or. en
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Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 108
Ustęp 17

17. uważa, że konsumenci, klienci, pracownicy i inwestorzy muszą mieć możliwość 
wyboru i ewentualnie odrzucenia produktów/dostaw, miejsc pracy i samych 
przedsiębiorstw w zależności od tego, czy ich postępowanie jest bardziej czy mniej 
odpowiedzialne pod względem ochrony środowiska i uwarunkowań społecznych;

Or. da

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 109
Ustęp 17

17. popiera kodeks dobrych praktyk Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Społecznej 
i Ekologicznej Akredytacji i Etykietowania (International Social and Environmental 
Accreditation and Labelling Alliance) jako główny przykład wspierania współpracy 
pomiędzy istniejącymi inicjatywami dotyczącymi etykietowania zamiast tworzenia 
nowych etykiet dla produktów przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych 
o zasięgu krajowym czy europejskim;

Or. en

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 110
Ustęp 17 a (nowy)

17a. apeluje do UE o przyjęcie europejskiej normy w zakresie etykietowania produktów, 
w ramach której jednym z elementów systemu etykietowania byłoby przestrzeganie 
praw człowieka i podstawowych praw pracowników;

Or. da

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 111
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa Komisję do wdrożenia mechanizmu pozwalającego osobom poszkodowanym, 
w tym obywatelom państw trzecich, starać się o zadośćuczynienie szkód 
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poniesionych w wyniku działalności europejskich przedsiębiorstw w sądach 
krajowych państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 112
Ustęp 18

18. przypomina, że społecznie odpowiedzialne inwestycje są niezwykle istotnym 
elementem CSR; popiera pełne zaangażowanie inwestorów jako zainteresowanych 
stron w debatę poświęconą CSR na szczeblu europejskim, w tym w prace 
wielostronnego forum, popiera apele przedstawicieli przemysłu o skoncentrowanie się 
(skreślenie) na zapewnieniu przejrzystości oprócz wprowadzania obligatoryjnych 
wymogów poprzez nałożenie na fundusze inwestycyjne w UE obowiązku 
przedstawiania „oświadczenia w sprawie zasad zaangażowania” (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 113
Ustęp 18

18. zwraca uwagę na pominięcie w komunikacie kwestii społecznie odpowiedzialnych 
inwestycji, popiera pełne zaangażowanie inwestorów jako zainteresowanych stron 
w debatę poświęconą CSR na szczeblu europejskim, w tym w prace wielostronnego 
forum, popiera apele przedstawicieli przemysłu o skoncentrowanie się raczej 
na zapewnieniu przejrzystości niż wprowadzaniu obligatoryjnych wymogów poprzez 
nałożenie na fundusze inwestycyjne w UE obowiązku przedstawiania „oświadczenia 
w sprawie zasad zaangażowania”, które obowiązuje już w pięciu państwach 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 114
Ustęp 18

18. z ubolewaniem przyjmuje pominięcie w komunikacie kwestii społecznie 
odpowiedzialnych inwestycji, popiera pełne zaangażowanie inwestorów jako 
zainteresowanych stron w debatę poświęconą CSR na szczeblu europejskim, w tym 



AM\642428PL.doc 37/63 PE 382.340v01-00

PL

w prace wielostronnego forum, wzywa do nałożenia na fundusze inwestycyjne w UE 
obowiązku przedstawiania „oświadczenia w sprawie zasad zaangażowania” 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 115
Ustęp 18 a (nowy)

18a. podkreśla, że konsumenci odgrywają ważną rolę, jeżeli chodzi o zachęcanie 
do odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnych zasad prowadzenia działalności;
uważa jednak, że obecna sytuacja jest mało przejrzysta dla konsumentów ze względu 
na brak porównywalności pomiędzy różnymi normami dotyczącymi produktów 
i różnymi systemami etykietowania obowiązującymi w poszczególnych krajach, 
co w ogólnym ujęciu osłabia znaczenie istniejących etykiet stosowanych 
w odniesieniu do produktów przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych; zwraca 
uwagę na fakt, że jednocześnie przedsiębiorstwa, które muszą dostosowywać się 
do wielu różnych krajowych wymogów i norm, ponoszą znaczne koszty; podkreśla 
również, że wprowadzenie mechanizmów monitorowania systemów etykietowania 
produktów przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, zwłaszcza w przypadku 
małych krajów, wymaga znacznych nakładów finansowych, a zatem mechanizmy te 
powinny zostać ustanowione na szczeblu wspólnotowym;

Or. da

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 116
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję do uregulowania kwestii solidarnej odpowiedzialności głównych 
wykonawców w celu rozwiązania problemu nadużyć w ramach podwykonawstwa 
i outsourcingu pracowników, a także w celu ustanowienia przejrzystego 
i konkurencyjnego rynku wewnętrznego dla wszystkich przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 117
Ustęp 19

19. popiera wysiłki Eurostatu na rzecz opracowania wskaźników pozwalających na ocenę 
osiągnięć w zakresie CSR podejmowane w kontekście unijnej strategii trwałego 
rozwoju, a także deklarowany przez Komisję zamiar opracowania nowych 
wskaźników w celu dokonania pomiarów wiedzy konsumentów na temat produktów 
opatrzonych oznakowaniem ekologicznym i ich popularności, a także udziału 
w rynku produktów przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS;

Or. en

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 118
Ustęp 19 a (nowy)

19a. apeluje do Komisji o rozważenie kwestii ustanowienia organizacji ds. europejskiego 
systemu etykietowania z udziałem związków zawodowych, organizacji zajmujących 
się prawami człowieka, ochroną środowiska, organizacji ekologicznych, organizacji 
konsumentów itp.; wymieniona organizacja musiałaby być w stanie prowadzić 
badania i inne działania za granicą w ramach współpracy z podobnymi 
organizacjami w krajach rozwijających się;

Or. da

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 119
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 120
Ustęp 20

skreślony
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Or. es

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 121
Ustęp 20

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 122
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 123
Ustęp 20

20. zaleca dalszą analizę możliwości powołania unijnego rzecznika do spraw CSR, który 
– na wniosek przedsiębiorstw lub grup zainteresowanych – podejmowałby niezależne 
dochodzenia w kwestiach związanych z CSR;

Or. en

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 124
Ustęp 21

21. zaleca, aby Komisja rozszerzyła zakres odpowiedzialności członków zarządu 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 osób i włączyła obowiązek dbania 
o ograniczanie ewentualnych szkodliwych skutków działalności przedsiębiorstwa 
dla społeczeństwa i środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 125
Ustęp 21

21. uważa, że strategie w zakresie CSR mogą zostać udoskonalone (skreślenie) dzięki 
szerszemu upowszechnieniu wiedzy na temat obowiązujących instrumentów 
prawnych i ich wdrożeniu; wzywa Komisję do bezpośredniego stosowania, 
organizowania kampanii uświadamiających oraz podejmowania specjalnych badań 
nad realizacją zasady bezpośredniej odpowiedzialności przedsiębiorstw zagranicznych 
zgodnie z konwencją brukselską oraz nad zastosowaniem dyrektyw w sprawie 
reklamy wprowadzającej w błąd oraz nieuczciwych praktyk handlowych 
w odniesieniu do przestrzegania przez przedsiębiorstwa dobrowolnie przyjętych 
kodeksów postępowania w zakresie CSR;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 126
Ustęp 21

21. uważa, że strategie w zakresie CSR mogą zostać udoskonalone, oprócz przyjmowania 
nowych regulacji, także dzięki szerszemu upowszechnieniu wiedzy na temat 
obowiązujących instrumentów prawnych i ich wdrożeniu; wzywa Komisję 
do bezpośredniego stosowania, organizowania kampanii uświadamiających oraz 
podejmowania specjalnych badań nad realizacją zasady bezpośredniej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw zagranicznych zgodnie z konwencją brukselską 
oraz nad zastosowaniem dyrektyw w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd oraz 
nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa dobrowolnie przyjętych kodeksów postępowania w zakresie CSR;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 127
Ustęp 21

21. uważa, że strategie w zakresie CSR mogą zostać udoskonalone także bez 
przyjmowania nowych regulacji, dzięki szerszemu upowszechnieniu wiedzy na temat 
obowiązujących instrumentów prawnych i ich wdrożeniu (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 128
Ustęp 21

21. uważa, że strategie w zakresie CSR mogą zostać udoskonalone także bez 
przyjmowania nowych regulacji, dzięki szerszemu upowszechnieniu wiedzy na temat 
obowiązujących instrumentów prawnych i ich wdrożeniu; wzywa Komisję 
do bezpośredniego stosowania, organizowania kampanii uświadamiających oraz 
podejmowania specjalnych badań nad realizacją zasady bezpośredniej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw zagranicznych zgodnie z konwencją brukselską 
oraz nad zastosowaniem dyrektyw w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd oraz 
nieuczciwych praktyk handlowych czy też praktyk dumpingowych w sferze 
zatrudnienia w odniesieniu do przestrzegania przez przedsiębiorstwa dobrowolnie 
przyjętych kodeksów postępowania w zakresie CSR;

Or. el

Poprawkę złożył Mario Mantovani

Poprawka 129
Ustęp 21 a (nowy)

21a. przypomina o potrzebie używania prostego, zrozumiałego języka, aby zachęcać 
przedsiębiorstwa do wspierania CSR;

Or. it

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 130
Ustęp 22

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 131
Ustęp 22

22. ponownie stwierdza, że Komisja (skreślenie) powinna podjąć intensywne wysiłki 
(skreślenie) na rzecz wykorzystania możliwości związanych z przeglądem dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. i wsparcia CSR poprzez zastosowanie 
w zawieranych umowach klauzul dotyczących standardów społecznych 
i ekologicznych (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 132
Ustęp 22

22. ponownie stwierdza, że Komisja i rządy UE powinny podjąć intensywne wysiłki 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz wykorzystania możliwości 
związanych z przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. 
i wsparcia CSR, nadając jej priorytetowe znaczenie poprzez zastosowanie 
w zawieranych umowach klauzul dotyczących standardów społecznych 
i ekologicznych oraz w stosownych przypadkach, w tym także w przypadku korupcji, 
poprzez wykluczenie przedsiębiorstw; wzywa Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny 
oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do stosowania kryteriów 
gwarantujących w przypadku wszystkich grantów i kredytów, że są one przyznawane
przedsiębiorstwom z sektora prywatnego spełniającym społeczne i ekologiczne 
wymogi określone w prawodawstwie unijnym;

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 133
Ustęp 22

22. ponownie stwierdza, że Komisja i rządy UE powinny podjąć intensywne wysiłki 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz wykorzystania możliwości 
związanych z przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. i 
wsparcia CSR poprzez zastosowanie w zawieranych umowach klauzul dotyczących 
standardów społecznych i ekologicznych, tak aby w stosownych przypadkach, w tym 
także w przypadku korupcji lub przeniesienia działalności, wykluczać 
przedsiębiorstwa; stwierdza także, że Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju powinny stosować rygorystyczne kryteria 
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społeczne i ekologiczne w przypadku wszystkich grantów i kredytów przyznawanych 
przedsiębiorstwom z sektora prywatnego, czemu towarzyszyłby przejrzysty 
mechanizm składania skarg;

Or. el

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 134
Ustęp 22

22. ponownie stwierdza, że Komisja i rządy UE powinny podjąć intensywne wysiłki 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz wykorzystania możliwości 
związanych z przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. 
i wsparcia CSR poprzez zastosowanie w zawieranych umowach klauzul dotyczących 
standardów społecznych i ekologicznych, tak aby w stosownych przypadkach, w tym 
także w przypadku korupcji, wykluczać przedsiębiorstwa; stwierdza także, 
że Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju powinny stosować rygorystyczne kryteria społeczne i ekologiczne 
w przypadku wszystkich grantów i kredytów przyznawanych przedsiębiorstwom 
z sektora prywatnego, czemu towarzyszyłby przejrzysty mechanizm składania skarg, 
wzorując się na przykładzie połączenia zamówień publicznych z przestrzeganiem 
podstawowych konwencji MOP oraz wytycznych OECD w Holandii oraz 
ze stosowaniem normy SA8000 w zakresie CSR w niektórych włoskich regionach;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 135
Ustęp 22

22. ponownie stwierdza, że Komisja i rządy UE powinny podjąć intensywne wysiłki 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz wykorzystania możliwości 
związanych z przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. 
i wsparcia CSR poprzez zastosowanie w zawieranych umowach klauzul dotyczących 
standardów społecznych i ekologicznych, tak aby w stosownych przypadkach, w tym 
także w przypadku korupcji, wykluczać przedsiębiorstwa; stwierdza także, 
że Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju powinny stosować rygorystyczne kryteria społeczne i ekologiczne 
w przypadku wszystkich grantów i kredytów przyznawanych przedsiębiorstwom 
z sektora prywatnego, czemu towarzyszyłby przejrzysty mechanizm składania skarg; 
przypomina, że państwa członkowskie powinny podjąć działania zapewniające, 
że gwarancje kredytów eksportowych będą spełniać najbardziej restrykcyjne kryteria 
ekologiczne i społeczne oraz że nie będą wykorzystywane do finansowania 
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przedsięwzięć niezgodnych z przyjętymi celami polityki UE m.in. w odniesieniu 
do energetyki i zbrojeń;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 136
Ustęp 22 a (nowy)

22a. przypomina, że istnieją już dobre przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie prawa 
miękkiego, m.in. w ramach prawodawstwa dotyczącego zwalczania dyskryminacji, 
oraz że przepisy te są korzystne dla przedsiębiorstw przestrzegających zasad CSR, 
a jednocześnie rezerwują odpowiedni okres na przystosowanie dla przedsiębiorstw, 
które jeszcze tych zasad nie wdrożyły;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 137
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje ponowne zobowiązanie się Komisji w komunikacie 
do wspierania i propagowania CSR we wszystkich dziedzinach działalności oraz 
wzywa do podjęcia aktywnych starań na rzecz przełożenia tych zobowiązań 
na konkretne działania na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 138
Ustęp 23 a (nowy)

23a. zwraca się do Komisji o podjęcie konkretnych działań mających na celu zwalczanie 
w państwach członkowskich przypadków naruszania i nieprzestrzegania 
międzynarodowych norm w zakresie CSR, takich jak Wytyczne OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz trójstronna deklaracja MOP;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 139
Ustęp 24

24. uważa, że w debacie poświęconej CSR nie można pominąć kwestii odpowiedzialności 
korporacyjnej, oraz że kwestie społecznego i ekologicznego oddziaływania 
przedsiębiorstw, stosunków z zainteresowanymi stronami, ochrony praw 
mniejszościowych akcjonariuszy oraz obowiązków kadry kierowniczej spółek w tym 
względzie powinny znaleźć pełne odzwierciedlenie w planie działania Komisji 
w zakresie ładu korporacyjnego; biorąc pod uwagę, że wymienione kwestie powinny 
być częścią debaty na temat CSR, zwraca się do Komisji o przeanalizowanie tych 
konkretnych zagadnień i dostosowanie dotyczących ich wniosków, z uwzględnieniem 
rozszerzenia zakresu ustanowionych prawem spółek obowiązków zarządu w zakresie 
działania w interesie spółki pod warunkiem, że nie koliduje to z interesem ogółu;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 140
Ustęp 24

24. uważa, że w debacie poświęconej CSR nie można pominąć kwestii odpowiedzialności 
korporacyjnej, oraz że kwestie społecznego i ekologicznego oddziaływania 
przedsiębiorstw, stosunków z zainteresowanymi stronami, ochrony praw 
mniejszościowych akcjonariuszy oraz obowiązków kadry kierowniczej spółek w tym 
względzie powinny znaleźć pełne odzwierciedlenie w planie działania Komisji 
w zakresie ładu korporacyjnego; podkreśla, że wymienione kwestie powinny być 
częścią debaty na temat CSR; zwraca się do Komisji o uwzględnienie tych 
konkretnych zagadnień oraz o przedstawienie w tym zakresie wyrazistych wniosków;

Or. it

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 141
Ustęp 24

24. uważa, że w debacie poświęconej CSR nie można pominąć kwestii odpowiedzialności 
korporacyjnej, oraz że kwestie społecznego i ekologicznego oddziaływania 
przedsiębiorstw, stosunków z zainteresowanymi stronami, ochrony praw 
mniejszościowych akcjonariuszy oraz obowiązków kadry kierowniczej spółek w tym 
względzie powinny znaleźć pełne odzwierciedlenie w planie działania Komisji 
w zakresie ładu korporacyjnego; biorąc pod uwagę, że wymienione kwestie powinny 
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być częścią debaty na temat CSR, zwraca się do Komisji o przeanalizowanie tych 
konkretnych zagadnień i dostosowanie dotyczących ich wniosków;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 142
Ustęp 24 a (nowy)

24a. zaleca, aby Komisja rozszerzyła zakres odpowiedzialności członków zarządu 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 osób i włączyła do nich obowiązek 
dbania o ograniczanie ewentualnych szkodliwych skutków działalności 
przedsiębiorstwa dla społeczeństwa i środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 143
Ustęp 25

25. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie finansowe przez Komisję inicjatyw 
na rzecz CSR, w szczególności służących pobudzaniu innowacji, umożliwieniu 
zaangażowania zainteresowanych stron oraz wsparciu ewentualnych grup 
poszkodowanych w przypadku domniemanych nieprawidłowości; zachęca Komisję 
do opracowania w pierwszej kolejności mechanizmów gwarantujących 
społecznościom poszkodowanym przez europejskie przedsiębiorstwa prawo dostępu 
do uczciwego postępowania sądowego; podkreśla znaczenie linii budżetowej B34000 
przeznaczonej na projekty pilotażowe, takie jak projekty związane z zaangażowaniem 
środowiska pracowników;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 144
Ustęp 25

25. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie finansowe przez Komisję inicjatyw 
na rzecz CSR, w szczególności służących pobudzaniu innowacji, umożliwieniu 
zaangażowania zainteresowanych stron oraz wsparciu ewentualnych grup 
poszkodowanych w przypadku domniemanych nieprawidłowości; zachęca Komisję do 
opracowania w pierwszej kolejności mechanizmów gwarantujących społecznościom 
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poszkodowanym przez europejskie przedsiębiorstwa prawo dostępu do uczciwego 
postępowania sądowego; podkreśla znaczenie linii budżetowej B34000 przeznaczonej 
na projekty pilotażowe, takie jak projekty związane z zaangażowaniem środowiska 
pracowników;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 145
Ustęp 25

25. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie finansowe przez Komisję inicjatyw 
na rzecz CSR, w szczególności służących pobudzaniu innowacji, umożliwieniu 
zaangażowania zainteresowanych stron oraz wsparciu grup potencjalnych ofiar 
w przypadku rzekomych nieprawidłowości, w tym odpowiedzialności przedsiębiorstw 
za nieumyślne spowodowanie śmierci w miejscu pracy; podkreśla znaczenie linii 
budżetowej B34000 przeznaczonej na projekty pilotażowe, takie jak projekty 
związane z zaangażowaniem środowiska pracowników;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 146
Ustęp 25

25. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie finansowe przez Komisję inicjatyw 
na rzecz CSR, w szczególności służących pobudzaniu innowacji, umożliwieniu 
zaangażowania zainteresowanych stron oraz wsparciu grup potencjalnych ofiar 
w przypadku rzekomych nieprawidłowości; podkreśla znaczenie linii budżetowej 
B34000 przeznaczonej na projekty pilotażowe, takie jak projekty związane 
z zaangażowaniem środowiska pracowników, środków zarezerwowanych na wsparcie 
CSR w ramach programu Komisji na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 3% 
środków na badania w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, które 
w ramach siódmego programu ramowego badań mają zostać przeznaczone 
na problem roli przedsiębiorstw w społeczeństwie; wzywa Komisję do podjęcia 
intensywniejszych starań w ramach wsparcia CSR w odniesieniu do unijnych 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w państwach trzecich poprzez programy
pomocy zewnętrznej;

Or. en



PE 382.340v01-00 48/63 AM\642428PL.doc

PL

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 147
Ustęp 25 a (nowy)

25a. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do włączenia oświaty do ośmiu dziedzin 
priorytetowych działań, wzywa do pełniejszego uwzględnienia CSR w programie 
Socrates, udostępnienia szerokiego zakresu materiałów na temat CSR w ramach 
przyszłego europejskiego centrum materiałów dydaktycznych oraz do stworzenia 
europejskiego internetowego wykazu wyższych szkół handlowych i uniwersytetów 
prowadzących zajęcia z dziedziny CSR i trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 148
Ustęp 25 b (nowy)

25b. podkreśla, że odpowiedzialność społeczna i ekologiczna dotyczy nie tylko 
przedsiębiorstw, lecz również władz publicznych i organizacji pozarządowych 
i wzywa Komisję do wypełnienia jej zobowiązania polegającego na publikowaniu 
rocznego sprawozdania na temat społecznych i ekologicznych skutków jej działań, 
a także do opracowania polityki zachęcającej pracowników instytucji UE 
do dobrowolnego angażowania się w życie społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 149
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do lepszego włączenia kwestii CSR, w odpowiednich przypadkach,
do realizowanych strategii handlowych, zapewniając jednocześnie przestrzeganie
zasad uzgodnionych na forum WTO; w tym kontekście podkreśla potrzebę szerzenia 
wiedzy na temat standardów w zakresie CSR uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, takich jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz 
zasady z Rio de Janeiro, z zadowoleniem przyjmuje poparcie dla tych celów, 
jak również zastrzeżenia kompetencji regulacyjnych w kwestiach praw człowieka oraz 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
tych celów w komunikacie poświęconym godnej pracy; ponawia wezwanie, 
by przedstawicielstwa Komisji w państwach trzecich propagowały wytyczne OECD 
w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz służyły jako punkty kontaktowe 
w tym zakresie;
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Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 150
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do pełnego włączenia kwestii CSR do realizowanych strategii 
handlowych, dążąc do wprowadzenia w wiążących postanowieniach wszystkich 
zawieranych umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zapisów zgodnych 
ze standardami w zakresie CSR uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, takimi 
jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz zasady z Rio de Janeiro, 
(skreślenie) z zadowoleniem przyjmuje poparcie tych celów w komunikacie 
poświęconym godnej pracy (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 151
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do pełnego włączenia kwestii CSR do realizowanych strategii 
handlowych, dążąc do wprowadzenia w wiążących postanowieniach wszystkich 
zawieranych umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zapisów zgodnych 
ze standardami w zakresie CSR uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, takimi 
jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz zasady z Rio de Janeiro, 
jak również zastrzeżenia kompetencji regulacyjnych w kwestiach praw człowieka oraz 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej; podkreśla jednak, że włączenie tej 
kwestii nie powinno być wykorzystywane do tworzenia barier handlowych; 
z zadowoleniem przyjmuje poparcie tych celów w komunikacie poświęconym godnej 
pracy; ponawia wezwanie, by przedstawicielstwa Komisji w państwach trzecich 
propagowały wytyczne OECD w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
służyły jako punkty kontaktowe w tym zakresie;

Or. de

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 152
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do pełnego włączenia kwestii CSR do realizowanych strategii 
handlowych oraz do wprowadzenia w wiążących postanowieniach wszystkich 
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zawieranych umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zapisów zgodnych 
ze standardami w zakresie CSR uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, takimi 
jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz zasady z Rio de Janeiro, 
jak również zastrzeżenia kompetencji regulacyjnych w kwestiach praw człowieka oraz 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
tych celów w komunikacie poświęconym godnej pracy; ponawia wezwanie, 
by przedstawicielstwa Komisji w państwach trzecich propagowały wytyczne OECD 
w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz służyły jako punkty kontaktowe 
w tym zakresie; zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o zwiększenie 
efektywności krajowych punktów kontaktowych OECD, zwłaszcza w odniesieniu 
do konkretnych przypadków naruszania praw człowieka oraz zasad trwałego 
rozwoju przez europejskie przedsiębiorstwa w ramach całej ich działalności oraz 
całego łańcucha produkcyjnego we wszystkich regionach świata;

Or. it

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 153
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do pełnego włączenia kwestii CSR do realizowanych strategii 
handlowych oraz do wprowadzenia w wiążących postanowieniach wszystkich 
zawieranych umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zapisów zgodnych 
ze standardami w zakresie CSR uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, takimi 
jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz zasady z Rio de Janeiro, 
jak również zastrzeżenia kompetencji regulacyjnych w kwestiach praw człowieka oraz 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
tych celów w komunikacie poświęconym godnej pracy; ponawia wezwanie, 
by przedstawicielstwa Komisji w państwach trzecich propagowały wytyczne OECD 
w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz służyły jako punkty kontaktowe 
w tym zakresie; zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o zwiększenie 
efektywności krajowych punktów kontaktowych, zwłaszcza w przypadku doniesień 
o konkretnych przypadkach domniemanego naruszenia w ramach działalności 
europejskich przedsiębiorstw i ich łańcucha produkcyjnego na całym świecie; 

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 154
Ustęp 26

26. wzywa Komisję do pełnego włączenia kwestii CSR do realizowanych strategii 
handlowych oraz do wprowadzenia w wiążących postanowieniach wszystkich 
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zawieranych umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych zapisów zgodnych 
ze standardami w zakresie CSR uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, takimi 
jak wytyczne OECD, trójstronna deklaracja MOP oraz zasady z Rio de Janeiro, 
jak również zastrzeżenia kompetencji regulacyjnych w kwestiach praw człowieka oraz 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej; z zadowoleniem przyjmuje poparcie 
tych celów w komunikacie poświęconym godnej pracy; ponawia wezwanie, 
by przedstawicielstwa Komisji w państwach trzecich propagowały wytyczne OECD 
w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz służyły jako punkty kontaktowe 
w tym zakresie; zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o zwiększenie 
efektywności krajowych punktów kontaktowych, zwłaszcza w przypadku doniesień 
o konkretnych przypadkach domniemanego naruszenia w ramach działalności 
europejskich przedsiębiorstw i ich łańcucha produkcyjnego na całym świecie;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 155
Ustęp 26 a (nowy)

26a. zwraca uwagę na wkład międzynarodowego ruchu na rzecz sprawiedliwego handlu 
w propagowanie – już od sześćdziesięciu lat – odpowiedzialnych praktyk 
biznesowych i udowadnianie, że praktyki te mogą być opłacalne i trwałe wzdłuż 
całego łańcucha dostaw; wzywa Komisję do uwzględnienia doświadczeń 
zgromadzonych przez ruch na rzecz sprawiedliwego handlu oraz o regularne 
badanie, w jaki sposób można wykorzystać te doświadczenia w kontekście CSR;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 156
Ustęp 26 a (nowy)

26a. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by międzynarodowe przedsiębiorstwa mające 
siedzibę w UE a zakłady produkcyjne w krajach objętych ogólnym systemem
preferencji (GSP+,) przestrzegały porozumień dotyczących problematyki społecznej 
i ekologicznej oraz umów międzynarodowych stanowiących podstawę udziału ich 
państw przyjmujących w ogólnym systemie preferencji (GSP+), a także aby aktywnie 
je promowały;

Or. en
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Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 157
Ustęp 26 a (nowy)

26a. apeluje do europejskich przedsiębiorstw o przyjęcie zasad CSR w ramach ich 
działalności w państwach trzecich, przede wszystkim pod względem przestrzegania 
praw podstawowych i swobód odnoszących się do standardów pracy oraz 
sprawiedliwości społecznej, co pozwoli zachować równowagę na całym świecie 
pomiędzy wzrostem gospodarczym a wysokimi standardami życia społecznego i 
ochrony środowiska;

Or. pt

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 158
Ustęp 27

27. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie w ramach europejskiego konsensusu 
w sprawie polityki rozwoju do wspierania CSR jako jednego z priorytetowych działań 
i wzywa Komisję do podjęcia, we współpracy z unijnymi przedsiębiorstwami, jak 
również z oddziałami europejskich przedsiębiorstw zlokalizowanymi poza obszarem 
Unii oraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, konkretnych działań w krajach 
rozwijających się w celu zwalczania ubóstwa i zapewniania sprawiedliwego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawkę złożył Alejandro Cercas

Poprawka 159
Ustęp 27

27. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie w ramach europejskiego konsensusu 
w sprawie polityki rozwoju do wspierania CSR jako jednego z priorytetowych działań 
oraz wzywa Dyrekcję Generalną Komisji ds. Rozwoju do odegrania aktywnej roli 
w debacie na temat CSR; zwraca się do DG ds. Rozwoju o opracowanie konkretnych 
wniosków mających na celu zwalczanie nieprawidłowości w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw i zatrudnianiu podwykonawców w krajach rozwijających się, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków pracy wzdłuż łańcucha dostaw oraz odpowiedzialności 
przedsiębiorstw działających w charakterze podwykonawców;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 160
Ustęp 27

27. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie w ramach europejskiego konsensusu 
w sprawie polityki rozwoju do wspierania CSR jako jednego z priorytetowych działań 
oraz wzywa Dyrekcję Generalną Komisji ds. Rozwoju do odegrania aktywnej roli 
w debacie na temat CSR; zwraca się do DG ds. Rozwoju o opracowanie konkretnych 
wniosków mających na celu zwalczanie nieprawidłowości w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw i zatrudnianiu podwykonawców w krajach rozwijających się, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków pracy wzdłuż łańcucha dostaw oraz odpowiedzialności 
przedsiębiorstw działających w charakterze podwykonawców;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 161
Ustęp 27

27. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie w ramach europejskiego konsensusu 
w sprawie polityki rozwoju do wspierania CSR jako jednego z priorytetowych działań 
oraz wzywa Komisję, zwłaszcza w kontekście debaty poświęconej CSR, do zbadania 
warunków pracy w krajach rozwijających się oraz warunków eksploatacji ich 
zasobów naturalnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 162
Ustęp 28

28. proponuje, aby Komisja zajęła się kwestią udziału małych przedsiębiorstw w CSR 
we współpracy z (skreślenie) organami pośredniczącymi, w sposób szczególny 
wspierając udział w tym procesie spółdzielni/przedsiębiorstw gospodarki społecznej 
za pośrednictwem ich specjalistycznych zrzeszeń, oraz aby wykorzystała sieć 
europejskich ośrodków informacyjnych do bezpośredniej promocji inicjatyw na rzecz 
CSR (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Mario Mantovani

Poprawka 163
Ustęp 28

28. proponuje, aby Komisja zajęła się kwestią udziału MŚP w CSR we współpracy 
z izbami handlowymi oraz innymi organami pośredniczącymi, w sposób szczególny 
wspierając udział w tym procesie spółdzielni/przedsiębiorstw gospodarki społecznej 
za pośrednictwem ich specjalistycznych zrzeszeń, oraz aby wykorzystała sieć 
europejskich ośrodków informacyjnych do bezpośredniej promocji inicjatyw na rzecz 
CSR i rozważyła możliwość powołania przedstawiciela ds. CSR na podobieństwo 
przedstawiciela ds. MŚP w ramach DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu;

Or. it

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 164
Ustęp 28

28. proponuje, aby Komisja zajęła się kwestią udziału małych przedsiębiorstw w CSR 
we współpracy z izbami handlowymi oraz innymi organami pośredniczącymi, 
(skreślenie) oraz aby wykorzystała sieć europejskich ośrodków informacyjnych 
do bezpośredniej promocji inicjatyw na rzecz CSR i rozważyła możliwość powołania 
przedstawiciela ds. CSR na podobieństwo przedstawiciela ds. małych przedsiębiorstw 
w ramach DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu;

Or. pl

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 165
Ustęp 28

28. proponuje, aby Komisja zajęła się kwestią udziału małych przedsiębiorstw w CSR 
we współpracy z izbami handlowymi oraz innymi organami pośredniczącymi, 
w sposób szczególny wspierając udział w tym procesie spółdzielni/przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej za pośrednictwem ich specjalistycznych zrzeszeń, oraz aby 
wykorzystała sieć europejskich ośrodków informacyjnych do bezpośredniej promocji 
inicjatyw na rzecz CSR (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 166
Ustęp 28 a (nowy)

28a. zaleca, aby Komisja przeprowadziła w skali ogólnoeuropejskiej szczegółowe badanie 
na temat różnych możliwości udziału MŚP w CSR oraz możliwych zachęt 
dla stosowania przez nie zasad CSR na zasadzie dobrowolnego zaangażowania, 
a także aby skorzystała ze zdobytych w tej dziedzinie doświadczeń oraz istniejących 
już dobrych praktyk;

Or. pt

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 167
Ustęp 28 a (nowy)

28a. apeluje do Komisji o wdrożenie kampanii promującej wspólne europejskie 
etykietowanie produktów; jest zdania, że przedsiębiorstwa będą skłonne stosować 
takie etykiety, wyłącznie gdy będą one rozpoznawane przez konsumentów; 
podkreśla, że tego rodzaju kampania informacyjna wymaga znacznych nakładów 
finansowych i jeżeli od samego początku konsumenci docenią przedsiębiorstwa 
stosujące takie etykiety, zachęci to wiele innych przedsiębiorstw do dobrowolnego 
stosowania odpowiednich wytycznych;

Or. da

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 168
Ustęp 29

29. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w komunikacie zobowiązanie do zwiększenia 
uczestnictwa pracowników i reprezentujących ich związków zawodowych w zakresie 
CSR oraz ponawia wezwanie, aby Komisja i partnerzy społeczni oparli się na dorobku 
udanych negocjacji dotyczących, jak dotąd, 50 międzynarodowych umów ramowych 
oraz 30 europejskich umów ramowych, głównie w odniesieniu do podstawowych 
standardów pracy w indywidualnych przedsiębiorstwach lub sektorach jako jednej 
z metod rozszerzania odpowiedzialności przedsiębiorstw w Europie i na świecie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 169
Ustęp 29

29. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w komunikacie zobowiązanie do zwiększenia roli 
pracowników (skreślenie) w zakresie CSR oraz ponawia wezwanie, aby Komisja 
i partnerzy społeczni oparli się na dorobku udanych negocjacji dotyczących, jak dotąd, 
50 międzynarodowych umów ramowych oraz 30 europejskich umów ramowych, 
głównie w odniesieniu do podstawowych standardów pracy w indywidualnych 
przedsiębiorstwach lub sektorach jako jednej z metod rozszerzania odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w Europie i na świecie;

Or. es

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 170
Ustęp 29

29. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w komunikacie zobowiązanie do zwiększenia roli 
pracowników i reprezentujących ich związków zawodowych w zakresie CSR oraz 
ponawia wezwanie, aby Komisja i partnerzy społeczni oparli się na dorobku udanych 
negocjacji dotyczących, jak dotąd, 50 międzynarodowych umów ramowych oraz 30 
europejskich umów ramowych, głównie w odniesieniu do podstawowych standardów 
pracy w indywidualnych przedsiębiorstwach lub sektorach jako jednej z metod 
rozszerzania odpowiedzialności przedsiębiorstw w Europie i na świecie; przywołuje 
w tym kontekście europejskie rady zakładowe, które są szczególnie predestynowane 
do propagowania CSR, a zwłaszcza podstawowych praw pracowników 
w przedsiębiorstwach wielonarodowych;

Or. da

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 171
Ustęp 30

30. zaleca, aby przyszłe badania nad CSR wykraczały poza analizę korzyści związanych 
z CSR dla działalności gospodarczej i zostały skoncentrowane na (skreślenie) trwałym 
rozwoju, jak również wpływie obecnych inicjatyw na rzecz CSR oraz konsekwencji 
ewentualnego naruszenia zasad CSR; wzywa Komisję do corocznego publikowania 
oficjalnego sprawozdania w sprawie sytuacji w zakresie CSR, sporządzonego przez 
niezależnych ekspertów i naukowców, który zawierałby zestawienie dostępnych 
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informacji, opis nowych tendencji oraz zalecenia w sprawie przyszłych działań 
i uregulowań prawnych;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 172
Ustęp 30

30. zaleca, aby przyszłe badania nad CSR wykraczały poza analizę korzyści związanych 
z CSR dla działalności gospodarczej i zostały skoncentrowane na związkach między 
konkurencyjnością i trwałym rozwojem na poziomie makroekonomicznym (UE 
i państwa członkowskie), mezoekonomicznym (gałęzie przemysłu i łańcuchy dostaw) 
oraz mikroekonomicznym (MŚP), a także na wzajemnych powiązaniach między tymi 
poziomami, jak również wpływie obecnych inicjatyw na rzecz CSR oraz 
konsekwencji ewentualnego naruszenia zasad CSR; popiera znaczącą rolę, jaką 
odgrywa Europejska Akademia Biznesu w Społeczeństwie (EABIS) w tym zakresie; 
wzywa Komisję do corocznego publikowania oficjalnego sprawozdania w sprawie 
sytuacji w zakresie CSR, sporządzonego przez niezależnych ekspertów i naukowców, 
który zawierałby zestawienie dostępnych informacji, opis nowych tendencji oraz 
zalecenia w sprawie przyszłych działań;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 173
Ustęp 30

30. zaleca, aby przyszłe badania nad CSR wykraczały poza analizę korzyści związanych 
z CSR dla działalności gospodarczej i zostały skoncentrowane na związkach między 
konkurencyjnością i trwałym rozwojem, jak również wpływie obecnych inicjatyw 
na rzecz CSR oraz konsekwencji ewentualnego naruszenia zasad CSR (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 174
Ustęp 30

30. zaleca, aby przyszłe badania nad CSR wykraczały poza analizę korzyści związanych 
z CSR dla działalności gospodarczej i zostały skoncentrowane na związkach między 
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konkurencyjnością i trwałym rozwojem, jak również wpływie obecnych inicjatyw 
na rzecz CSR na środowisko naturalne, prawa człowieka i prawa socjalne oraz 
konsekwencji ewentualnego naruszenia zasad związanych z CSR; wzywa Komisję
do corocznego publikowania oficjalnego sprawozdania w sprawie sytuacji w zakresie 
CSR, sporządzonego przez niezależnych ekspertów i naukowców, który zawierałby 
zestawienie dostępnych informacji, opis nowych tendencji oraz zalecenia w sprawie 
przyszłych działań;

Or. en

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 175
Ustęp 30

30. zaleca, aby przyszłe badania nad CSR wykraczały poza analizę korzyści związanych 
z CSR dla działalności gospodarczej i zostały skoncentrowane na związkach między 
konkurencyjnością i trwałym rozwojem, jak również wpływie obecnych inicjatyw 
na rzecz CSR oraz konsekwencji ewentualnego naruszenia zasad CSR; wzywa 
Komisję do corocznego publikowania oficjalnego sprawozdania w sprawie sytuacji 
w zakresie CSR, sporządzonego we współpracy z niezależnymi ekspertami 
i naukowcami, który zawierałby zestawienie dostępnych informacji, opis nowych 
tendencji oraz zalecenia w sprawie przyszłych działań;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 176
Ustęp 31

31. uważa, że potencjalny wpływ strategii w zakresie CSR pozostaje największy 
w odniesieniu do globalnych łańcuchów dostaw przedsiębiorstw, co umożliwia 
dokonywanie odpowiedzialnych inwestycji, a tym samym przyczynianie się 
do zwalczania zjawiska ubóstwa w krajach rozwijających się, propagowanie godnych 
warunków pracy, wspieranie realizacji zasad uczciwego handlu i dobrych rządów, jak 
również ograniczenie liczby przypadków naruszania międzynarodowych standardów, 
w tym standardów pracy, przez przedsiębiorstwa wszędzie, gdzie ten problem się 
pojawia;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 177
Ustęp 31

31. uważa, że potencjalny wpływ strategii w zakresie CSR pozostaje największy 
w odniesieniu do globalnych łańcuchów dostaw przedsiębiorstw, co umożliwia 
dokonywanie odpowiedzialnych inwestycji, a tym samym przyczynianie się 
do zwalczania zjawiska ubóstwa w krajach rozwijających się, wspieranie realizacji 
zasad uczciwego handlu i dobrych rządów, jak również ograniczenie liczby 
przypadków naruszania międzynarodowych standardów przez przedsiębiorstwa 
działające w państwach, w których brakuje systemów regulacyjnych lub są one słabo 
rozwinięte; wzywa Komisję do zbadania w pierwszej kolejności skutków złych 
uregulowań prawnych oraz przedstawienia propozycji dotyczących zwiększenia 
liczby odpowiedzialnych inwestycji oraz zwiększenia odpowiedzialności samych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 178
Ustęp 31 a (nowy)

31a. uznaje, że wiele międzynarodowych inicjatyw na rzecz CSR jest obecnie znacznie 
głębiej zakorzenionych i przybrało nowy, lepiej rozwinięty kształt, m.in. niedawna 
publikacja wytycznych G3 przez Globalną Inicjatywę Sprawozdawczą, wykreślenie 
200 przedsiębiorstw przez inicjatywę ONZ Global Compact oraz powołanie 
specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przedsiębiorstw i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 179
Ustęp 31 a (nowy)

31a. wzywa Komisję do objęcia wiodącej roli w kwestii międzynarodowych apeli 
o reformę prawa spółek jako podstawowego warunku dla prawdziwej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw włączonej do głównego nurtu działań;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 180
Ustęp 31 a (nowy)

31a. wzywa Komisję do przeprowadzenia szczegółowych badań wymienionych skutków 
oraz do przedstawienia propozycji dotyczących zwiększenia liczby odpowiedzialnych 
inwestycji oraz zwiększenia odpowiedzialności samych przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 181
Ustęp 32

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 182
Ustęp 34

34. wzywa Komisję do wykorzystania doświadczeń związanych z udaną organizacją 
spotkań w ramach transatlantyckiego dialogu biznesowego na temat CSR w latach 
dziewięćdziesiątych ub. wieku poprzez zorganizowanie podobnego wydarzenia 
w odpowiednim terminie;

Or. en

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 183
Ustęp 34

34. wzywa Komisję do wykorzystania doświadczeń związanych z udaną organizacją 
spotkań w ramach transatlantyckiego dialogu biznesowego na temat CSR w latach 
dziewięćdziesiątych ub. wieku i organizacji podobnych spotkań (skreślenie);

Or. pl
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 184
Ustęp 34 a (nowy)

34a. zachęca do dalszej pracy nad opracowaniem międzynarodowych inicjatyw 
w zakresie pełnej przejrzystości dochodów europejskich przedsiębiorstw z ich 
działalności w państwach trzecich, do utrzymania pełnego poszanowania praw 
człowieka w ramach działalności w strefach objętych konfliktem oraz 
do zaniechania działań lobbingowych, w tym tzw. umów z krajem przyjmującym
sporządzanych przez przedsiębiorstwa w celu zakwestionowania lub uniknięcia 
spełniania wymogów prawnych obowiązujących w tych krajach;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 185
Ustęp 34 b (nowy)

34b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do włożenia wkładu we wspieranie 
i umacnianie wytycznych OECD, w szczególności poprzez ocenę skuteczności 
europejskich krajowych punktów kontaktowych oraz ich roli jako pośrednika 
w negocjacjach pomiędzy zainteresowanymi stronami mających na celu rozwiązanie 
konfliktów; wzywa do opracowania modelu europejskiego krajowego punktu 
kontaktowego przewidującego najlepsze praktyki w zakresie struktury 
instytucjonalnej, widoczności, dostępności dla wszystkich zainteresowanych stron 
oraz sposobu rozpatrywania skarg; wzywa do szerokiego interpretowania definicji 
inwestycji zgodnie z wytycznymi OECD, tak aby kwestie związane z łańcuchem 
dostaw zostały uwzględnione w ramach procedur wdrożeniowych;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 186
Ustęp 34 a (nowy)

34a. zachęca do podjęcia inicjatyw na szczeblu UE i państw członkowskich mających 
na celu poprawę nauczania odpowiedzialnego zarządzania i produkcji 
w europejskich wyższych szkołach handlowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 187
Ustęp 35

35. wzywa do wsparcia rozwoju Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) poprzez
zachęcanie głównych unijnych przedsiębiorstw do udziału w nowych strategiach 
sektorowych obejmujących takie dziedziny jak budownictwo, przemysł chemiczny 
i rolnictwo; do wspierania badań nad udziałem MŚP, do umożliwienia szeroko 
zakrojonych działań, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz 
do opracowania wskaźników trwałego rozwoju we współpracy z giełdami papierów 
wartościowych działającymi na wschodzących rynkach;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 188
Ustęp 35 a (nowy)

35a. wzywa Komisję do włączenia do przyszłych umów o współpracy z krajami 
rozwijającymi się rozdziałów dotyczących badań, monitorowania i pomocy w celu 
rozwiązania problemów społecznych, ludzkich i ekologicznych związanych 
z działalnością i łańcuchem dostaw europejskich przedsiębiorstw w państwach
trzecich;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 189
Ustęp 36

36. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje plany Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej dotyczące stworzenia normy w zakresie odpowiedzialności 
społecznej;

Or. de
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 190
Ustęp 36

36. zwraca uwagę na dyskusje na forum Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 
na temat standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej i wzywa 
przedstawicielstwo europejskie do dopilnowania, by rezultaty wspomnianych 
dyskusji były zgodne z międzynarodowymi standardami i umowami oraz 
by uwzględniały możliwość zagwarantowania równoległych metod zewnętrznej 
oceny i certyfikacji;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 191
Ustęp 37

37. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz wszystkim instytucjom i organizacjom w niej wymienionym.

Or. en
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