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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 1
Navedba 6 a (novo)

- ob upoštevanju razglasitve globalnega sporazuma ZN in pobude za globalno 
poročanje z dne 9. oktobra 2006, da sta oblikovala "strateško zavezo",

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava A (novo)

A. ker podjetja ne morejo nadomestiti organov oblasti, kadar ti ne izvajajo nadzora nad 
izpolnjevanjem družbenih in okoljskih standardov;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. je prepričan, da je naraščajoča družbena in okoljska odgovornost podjetij (črtano) 
bistvena sestavina Evropske socialne agende, evropske strategije za trajnostni razvoj 
in pri spoprijemanju z družbenimi izzivi gospodarske globalizacije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 4
Odstavek 1

1. je prepričan, da je naraščajoča družbena in okoljska odgovornost podjetij, ki je 
povezana z načelom odgovornosti podjetij, bistvena sestavina lizbonske strategije, 
Evropske socialne agende, evropske strategije za trajnostni razvoj in pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi gospodarske globalizacije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 5
Odstavek 1

1. je prepričan, da je naraščajoča družbena in okoljska odgovornost podjetij, ki je 
povezana z načelom odgovornosti podjetij, načeloma osnovna obveznost podjetij in 
obenem bistvena sestavina Evropskega socialnega modela, evropske strategije za 
trajnostni razvoj in pri spoprijemanju z družbenimi izzivi gospodarske globalizacije;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 6
Odstavek 2

2. upošteva sporočilo Komisije (črtano) o družbeni odgovornosti podjetij (črtano); 
izraža skrb zaradi pomanjkanja preglednosti in uravnoteženosti pri posvetovanju pred 
objavo;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 7
Odstavek 2

2. pozdravlja sporočilo Komisije pri zagotavljanju novega zagona za razpravo EU o 
družbeni odgovornosti podjetij (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 8
Odstavek 2

2. pozdravlja sporočilo Komisije pri zagotavljanju novega zagona za razpravo EU o 
družbeni odgovornosti podjetij po obdobju nedejavnosti; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 9
Odstavek 2

2. pozdravlja sporočilo Komisije pri zagotavljanju novega zagona za razpravo EU o 
družbeni odgovornosti podjetij po obdobju nedejavnosti in kot odgovor na 
dolgotrajno razpravo med različnimi zainteresiranimi stranmi v povezavi s 
sprejetjem ustrezne opredelitve izraza "družbena odgovornost podjetij";

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 10
Odstavek 3

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 11
Odstavek 3

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 12
Odstavek 3

črtano

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 13
Odstavek 3

3. ugotavlja, da je treba z razpravo o ustrezni opredelitvi družbene odgovornosti podjetij 
med različnimi zainteresiranimi stranmi pojasniti odgovornost vsake zainteresirane 
strani;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 14
Odstavek 3

3. ugotavlja, da med različnimi interesnimi skupinami ostaja odprta razprava o ustrezni 
opredelitvi družbene odgovornosti podjetij, in da bi pojem "preseganje predpisov" 
moral biti dodaten razlog za to, da bi podjetja v celoti spoštovala lokalno in 
mednarodno pravo, če se sklicujejo na družbeno odgovornost;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 15
Odstavek 3

3. ugotavlja, da med različnimi interesnimi skupinami ostaja odprta razprava o ustrezni 
opredelitvi družbene odgovornosti podjetij, in da pojem "preseganje predpisov" lahko 
omogoči nekaterim podjetjem, da se sklicujejo na družbeno odgovornost, obenem pa 
kršijo lokalne ali mednarodne zakone;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 16
Odstavek 3

3. ugotavlja, da med različnimi interesnimi skupinami ostaja odprta razprava o ustrezni 
opredelitvi družbene odgovornosti podjetij, in da pojem "preseganje predpisov" 
omogoča nekaterim podjetjem, da se sklicujejo na družbeno odgovornost, obenem pa 
kršijo lokalne ali mednarodne zakone; meni, da so pomoč EU vladam tretjih držav pri 
izvajanju socialnih in okoljskih predpisov, ki so v skladu z mednarodnimi 
konvencijami, in učinkoviti sistemi inšpekcijskih pregledov potrebne dopolnitve za 
spodbujanje družbene odgovornosti podjetij po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 17
Odstavek 3 a (novo)

3a. priznava, da je družbena odgovornost podjetij opredeljena kot prostovoljno 
vključevanje okoljskih in socialnih vidikov v poslovni proces poleg pravnih zahtev in 
pogodbenih obveznosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 18
Odstavek 4

črtano
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge (črtano); meni, da mora pristop EU k družbeni 
odgovornosti podjetij ostati prostovoljen, vendar ne smejo biti izključene nadaljnje 
možnosti za izboljšanje prek dialoga in raziskav;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 20
Odstavek 4

4. meni, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati glede na njene
lastne zasluge in da je treba oblikovati ustrezne predpise; meni, da je v razpravi o 
prostovoljnem pristopu k družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU v nasprotju z 
obveznim izgovor za nedejavnost v zvezi z raziskavami potencialnih regulativnih 
ukrepov in dialogu o njih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 21
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge in ne kot nadomestek za potrebno javno ureditev na 
zadevnih področjih in ustrezno obveznost podjetij, pa tudi ne kot prikrit pristop za 
uvedbo take zakonodaje; meni, da je v razpravi o prostovoljnem pristopu k družbeni 
odgovornosti podjetij na ravni EU v nasprotju z obveznim treba odpraviti razdeljenost 
s poudarjanjem dejansko prostovoljnega pristopa od hkratnem omogočanju 
neobveznih raziskav potencialnih regulativnih ukrepov in dialogu o njih;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 22
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge in ne kot nadomestek za primerno ureditev na drugih 
področjih, pa tudi ne kot prikrit pristop za uvedbo take zakonodaje; je zaskrbljen, ker 
je direktiva o energentih očitno primer, ko taki prostovoljni sporazumi nadomestijo 
ustrezno zakonodajo; meni, da je v razpravi o prostovoljnem pristopu k družbeni 
odgovornosti podjetij na ravni EU v nasprotju z obveznim treba odpraviti razdeljenost 
s poudarjanjem dejansko prostovoljnega pristopa od hkratnem omogočanju 
neobveznih raziskav potencialnih regulativnih ukrepov in dialogu o njih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 23
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge in ne kot nadomestek za primerno ureditev na drugih 
področjih, pa tudi ne kot prikrit pristop za uvedbo take zakonodaje; meni, da je v 
razpravi o prostovoljnem pristopu k družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU 
(črtano) treba odpraviti razdeljenost (črtano) z omogočanjem neobveznih raziskav 
potencialnih regulativnih ukrepov in  dialoga o njih, da bi uvedli ustrezne zavezujoče 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 24
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge in ne kot nadomestek za primerno ureditev na drugih 
področjih, pa tudi ne kot prikrit pristop za uvedbo take zakonodaje; meni, da je v 
razpravi o prostovoljnem pristopu k družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU v 
nasprotju z obveznim treba odpraviti razdeljenost s poudarjanjem dejansko 
prostovoljnega pristopa (črtano);

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Harlem Désir

Predlog spremembe 25
Odstavek 4

4. se strinja s Komisijo, da je politiko družbene odgovornosti podjetij treba spodbujati 
glede na njene lastne zasluge in ne kot nadomestek za primerno ureditev na drugih 
področjih, pa tudi ne kot prikrit pristop za uvedbo take zakonodaje; vendar meni, da je 
v razpravi o prostovoljnem pristopu k družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU v 
nasprotju z obveznim treba odpraviti razdeljenost s poudarjanjem dejansko 
prostovoljnega pristopa, ki temelji na jasnih ciljih, z upoštevanjem družbenih in 
okoljskih vprašanj, in ukrepe za ocenjevanje in spremljanje, ki lahko postanejo 
obvezni;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Harlem Désir

Predlog spremembe 26
Odstavek 4 a (novo)

4a. prostovoljni pristop ni nadomestilo, ampak dodatek trenutnim predpisom in 
prihodnjim evropskim zakonodajnim pobudam glede varnosti na delovnem mestu, 
organizacije delovnega časa, posvetovanja in zagotavljanja informacij delavcem, 
boja proti diskriminaciji, zdravja in varstva potrošnikov ter spoštovanja okolja pri 
gospodarski dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 27
Odstavek 5

črtano

Or. de



AM\642428SL.doc 9/58 PE 382.340v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 28
Odstavek 5

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 29
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij dokazuje pomen, ki ji je bil dodeljen, in je spodbuda za več podjetij, zlasti
malih in srednjih; meni, da je malo verjetno, da bi razširjenost bila skladna s 
povečanjem števila ne preveč omejevalnih politik, vendar bo, prek tržnih sil in 
konkurence, spodbudila velikopoteznejše politike družbene odgovornosti podjetij.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 30
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da lahko prostovoljne pobude za družbeno odgovornost 
podjetij skladno s svojimi zmogljivostmi spodbujajo vsa podjetja, vključno z malimi 
in srednjimi, in pri tem ohranijo visoko kakovost in verodostojnost takih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 31
Odstavek 5

5. meni, da bi razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost podjetij lahko 
spodbudila več podjetij, zlasti malih, da bi sprejela politike družbene odgovornosti 
podjetij, in da bi Komisija morala spodbujati razširjanje dobre prakse, ki izhaja iz
teh pobud;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 32
Odstavek 5

5. ugotavlja, da bi lahko bila razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij pojmovana kot ovira, da bi več podjetij, zlasti malih, sprejelo politike 
družbene odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše 
ukrepe za družbeno odgovornost podjetij, prav tako pa bi lahko taka raznolikost da 
podjetjem dodaten zagon;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 33
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij onemogoča, da bi več podjetij (črtano) sprejelo politike družbene 
odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše ukrepe za 
družbeno odgovornost podjetij, ter da mora biti sovpadanje teh pobud še naprej
vključeno v razpravo EU, kar je Komisija že prej zagovarjala;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 34
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij onemogoča, da bi več podjetij, zlasti malih, sprejelo politike družbene 
odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše ukrepe za 
družbeno odgovornost podjetij, ter da bi moral sovpadanje teh pobud olajšati 
regulativni okvir EU;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 35
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij onemogoča, da bi več podjetij, zlasti malih, sprejelo politike družbene 
odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše ukrepe za 
družbeno odgovornost podjetij, ter da mora biti sovpadanje teh pobud še naprej 
vključeno v razpravo EU, kar je Komisija že prej zagovarjala; meni, da bi morala 
Komisija razmisliti tudi o pripravi seznama meril, ki bi jih morala podjetja 
izpolnjevati, če izvajajo družbeno odgovornost podjetij;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 36
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij onemogoča, da bi več podjetij, zlasti malih, sprejelo politike družbene 
odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše ukrepe za 
družbeno odgovornost podjetij, ter da mora biti sovpadanje teh pobud še naprej 
vključeno v razpravo EU, kar je Komisija že prej zagovarjala; na tem področju bi 
morala Komisija premisliti o pripravi seznama meril, ki bi jih morala podjetja 
spoštovati, če se opredelijo za odgovorna;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 37
Odstavek 5

5. je še naprej prepričan, da razširjenost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij onemogoča, da bi več podjetij, zlasti malih, sprejelo politike družbene 
odgovornosti podjetij, in odvrača podjetja od prizadevanj za verodostojnejše ukrepe za 
družbeno odgovornost podjetij, ter da mora biti sovpadanje teh pobud še naprej 
vključeno v razpravo EU, kar je Komisija že prej zagovarjala; na tem področju bi 
morala Komisija premisliti o pripravi seznama meril, ki bi jih morala podjetja 
spoštovati, če se opredelijo za odgovorna;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 38
Odstavek 5 a (novo)

5a. pozdravlja vedno večje število pobud za družbeno odgovornost podjetij, saj 
zbliževanje njenih praks in orodij narekuje trg prek prostovoljnih pristopov, ki 
potekajo od spodaj navzgor in vključujejo številne zainteresirane strani ter 
zagotavljajo zdravo ravnovesje med primerljivostjo, doslednostjo in prilagodljivostjo;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 39
Odstavek 6

6. je prepričan, da prostovoljne pobude za družbeno odgovornost podjetij niso dovolj 
verodostojne in zahtevajo prizadevanja za vključitev obstoječih mednarodno sprejetih 
standardov in načel, ter pristop interesnih skupin, (črtano) pa tudi  izvajanje
neodvisnega spremljanja in preverjanja, ki se dopolni z ustreznimi predpisi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 40
Odstavek 6

6. je prepričan, da je verodostojnost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij še naprej odvisna od prizadevanj za vključitev obstoječih mednarodno 
sprejetih standardov in načel, ter od pristopa interesnih skupin, kot je priporočil forum 
interesnih skupin EU; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 41
Odstavek 6

6. je prepričan, da je verodostojnost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij še naprej odvisna od prizadevanj za vključitev obstoječih mednarodno 
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sprejetih standardov in načel, ter od pristopa interesnih skupin, kot je priporočil forum 
interesnih skupin EU, pa tudi od izvajanja neodvisnega spremljanja in preverjanja; 
priporoča oblikovanje takega mehanizma na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 42
Odstavek 6

6. je prepričan, da je verodostojnost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij še naprej odvisna od prizadevanj za vključitev obstoječih mednarodno 
sprejetih standardov in načel, ter od pristopa interesnih skupin, kot je priporočil forum 
interesnih skupin EU, pa tudi od izvajanja neodvisnega spremljanja in preverjanja; 
priporoča, da bi ta mehanizem oblikovali na evropski ravni;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 43
Odstavek 6

6. je prepričan, da je verodostojnost prostovoljnih pobud za družbeno odgovornost 
podjetij še naprej odvisna od prizadevanj za vključitev obstoječih mednarodno 
sprejetih standardov in načel, ter od pristopa interesnih skupin, kot je priporočil forum
interesnih skupin EU, pa tudi od izvajanja neodvisnega spremljanja in preverjanja;
priporoča oblikovanje takega mehanizma na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 44
Odstavek 6 a (novo)

6a. meni, da je razprava o družbeni odgovornosti podjetij v EU dosegla točko, ko je 
treba preusmeriti poudarek s postopkov na rezultate, kar bo imelo za posledico 
izmerljiv in pregleden prispevek podjetij v boju proti socialni izključenosti in 
degradaciji okolja v Evropi in drugod po svetu;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 45
Odstavek 6 a (novo)

6a. ugotavlja, da si številna podjetja že znatno in vedno bolj prizadevajo za 
uresničevanje svoje družbene odgovornosti;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 46
Odstavek 6 a (novo)

6a. ugotavlja, da so trgi in podjetja po Evropi na različnih stopnjah razvoja; zato meni, 
da metoda, ki namerava vsiliti enoten model, ki bi ustrezal vsem, za vedenje podjetij 
ni ustrezna in kot posledica te metode podjetja ne bodo občutno bolj sprejela 
družbene odgovornosti podjetij; poleg tega meni, da je treba dati večji poudarek 
razvoju civilne družbe in zlasti ozaveščenosti potrošnikov o odgovorni proizvodnji za 
spodbujanje sprejemanja odgovornosti podjetij, ki bi bila dolgotrajna in ustrezna v 
določenih nacionalnih ali regionalnih okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 47
Odstavek 7

7. z zaskrbljenostjo opaža odločitev Komisije, da bo v partnerstvu s številnimi 
poslovnimi omrežji vzpostavila Evropsko zvezo za družbeno odgovornost podjetij 
(črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 48
Odstavek 7

7. ugotavlja, da je odločitev Komisije, da bo v partnerstvu s številnimi poslovnimi 
omrežji vzpostavila Evropsko zvezo za družbeno odgovornost podjetij, mogoče 
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razširiti in da je treba vključiti predstavnike delavcev iz ustreznih podjetij; priporoča, 
da Komisija sama zagotovi enotno točko usklajevanja, s čimer se ohrani poznavanje 
članstva in dejavnosti zveze, ter sprejmejo jasni cilji, časovni razpored in strateška 
vizija, ki bodo vodili njeno delo;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 49
Odstavek 7

7. pozdravlja odločitev Komisije, da bo v partnerstvu s številnimi poslovnimi omrežji 
vzpostavila Evropsko zvezo za družbeno odgovornost podjetij; priporoča, da Komisija 
sama zagotovi enotno točko usklajevanja, s čimer se ohrani poznavanje članstva in 
dejavnosti zveze, ter sprejmejo jasni cilji, časovni razpored in strateška vizija, ki bodo 
vodili njeno delo; spodbuja vsa velika in mala evropska podjetja, ki delujejo v 
Evropi, naj sprejmejo to pobudo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 50
Odstavek 7 a (novo)

7a. meni, da je socialni dialog učinkovito sredstvo za uveljavljanje pobud glede 
družbene odgovornosti podjetij in da so imeli evropski sveti delavcev konstruktivno 
vlogo pri razvoju najboljše prakse družbene odgovornosti podjetij;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 51
Odstavek 7 a (novo)

7a. spodbuja predstavnike velikih in malih podjetij, naj zvezo razširijo na svoje člane; 
ugotavlja, da bo v primeru malih podjetij temu verjetno treba nameniti posebno 
pozornost in da bo trajalo dlje, da se bodo pokazali oprijemljivi rezultati;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 52
Odstavek 7 b (novo)

7b. poudarja dejstvo, da vzpostavitev zveze in politična zavezanost prostovoljnemu 
pristopu k družbeni odgovornosti podjetij prelaga dokazano breme na evropska 
podjetja; meni, da je predstavitev oprijemljivih rezultatov na teh področjih izziv za 
vsa podjetja in da bo zveza koristen forum za prikazovanje takega dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 53
Odstavek 8

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 54
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij v 
različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, (črtano) opredelitev in spodbujanje 
posebnih ukrepov EU v podporo družbeni odgovornosti podjetij ter presoja vpliva teh 
pobud na okolje in človekove in socialne pravice lahko sestavljali osrednja merila 
uspešnosti zveze; ter da se zastavi dvoletni rok za zaključek dela "laboratorijev", ki so 
vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot predlaga družbena odgovornost podjetij 
Evrope;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 55
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij v 
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različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, ocena učinkov teh pobud na okolje, 
človekove in socialne pravice, in opredelitev ter spodbujanje posebnih ukrepov EU v 
podporo družbeni odgovornosti podjetij, lahko sestavljali osrednja merila uspešnosti 
zveze; ter da se zastavi dvoletni rok za zaključek dela "laboratorijev", ki so 
vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot predlaga družbena odgovornost podjetij 
Evrope;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 56
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij v 
različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, presoja vpliva teh pobud na okolje 
ter na človekove in socialne pravice in opredelitev ter spodbujanje posebnih ukrepov 
EU v podporo družbeni odgovornosti podjetij, lahko sestavljali osrednja merila 
uspešnosti zveze; ter da se zastavi dvoletni rok za zaključek dela "laboratorijev", ki so 
vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot predlaga družbena odgovornost podjetij 
Evrope;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 57
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij v 
različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, presoja vpliva teh pobud na okolje 
ter na človekove in socialne pravice, in opredelitev ter spodbujanje posebnih ukrepov 
EU v podporo družbeni odgovornosti podjetij, lahko sestavljali osrednja merila 
uspešnosti zveze; ter da se zastavi dvoletni rok za zaključek dela "laboratorijev", ki so 
vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot predlaga družbena odgovornost podjetij 
Evrope;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 58
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij in 
sindikatov v podjetjih v različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, in 
opredelitev ter spodbujanje posebnih ukrepov EU v podporo družbeni odgovornosti 
podjetij, lahko sestavljali osrednja merila uspešnosti zveze; ter da se zastavi dvoletni 
rok za zaključek dela "laboratorijev", ki so vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot 
predlaga družbena odgovornost podjetij Evrope;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 59
Odstavek 8

8. predlaga, da bi znatno povečanje sprejemanja praks družbene odgovornosti podjetij 
med podjetji v EU, razvoj novih modelov najboljše prakse s strani vodilnih podjetij v 
različnih vidikih družbene odgovornosti podjetij, in opredelitev ter spodbujanje 
posebnih ukrepov in predpisov EU v podporo družbeni odgovornosti podjetij, lahko 
sestavljali osrednja merila uspešnosti zveze; ter da se zastavi dvoletni rok za zaključek 
dela "laboratorijev", ki so vzpostavljeni pod njegovim okriljem, kot predlaga družbena 
odgovornost podjetij Evrope;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 60
Odstavek 9

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 61
Odstavek 9

9. (črtano) meni, da bi se bilo treba nekaj naučiti iz preteklega dvoletnega delovanja 
foruma interesnih skupin, zlasti glede uporabe neodvisnih poročevalcev; vseeno so 
izboljšave potrebne za preprečevanje doseganja soglasja za zagotavljanje najnižjega 
skupnega imenovalca; poleg tega odločno spodbuja predstavnike Komisije, naj 
prevzamejo vodilno vlogo v razpravi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 62
Odstavek 9

9. ugotavlja, da (črtano) je treba sprejeti ukrepe za vzpostavitev zaupanja različnih 
interesnih skupin, da bo pristen dialog potekal na forumu interesnih skupin in bo
vodil k resničnemu vplivu politik in programov EU pri spodbujanju in uporabi 
družbene odgovornosti podjetij v podjetjih EU (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 63
Odstavek 9

9. ugotavlja, (črtano) da bi bili potrebni ukrepi za vzpostavitev zaupanja različnih 
zainteresiranih strani, da bo pristen dialog vodil k resničnemu vplivu politik in 
programov EU pri spodbujanju in uporabi družbene odgovornosti podjetij v podjetjih 
EU; meni, da bi se bilo treba nekaj naučiti iz preteklega dvoletnega delovanja foruma 
interesnih skupin, ki je bilo pozitivno v smislu "ne dobro ne slabo" in uporabe 
neodvisnih poročevalcev, glede izboljšav za preprečevanje doseganja soglasja za 
zagotavljanje najnižjega skupnega imenovalca (črtano);

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 64
Odstavek 9

9. ugotavlja, da je bil ponoven sklic foruma interesnih skupin EU kasneje dodan 
sporočilu in da bi bili potrebni ukrepi za vzpostavitev zaupanja različnih interesnih 
skupin, da bo pristen dialog vodil k resničnemu vplivu politik in programov EU pri 
spodbujanju in uporabi družbene odgovornosti podjetij v podjetjih EU; meni, da bi se 
bilo treba nekaj naučiti iz preteklega dvoletnega delovanja foruma interesnih skupin, 
zlasti glede uporabe neodvisnih poročevalcev; vseeno so izboljšave potrebne za 
preprečevanje doseganja soglasja za zagotavljanje najnižjega skupnega imenovalca 
poleg tega odločno spodbuja predstavnike Komisije, naj dejavno sodelujejo v 
razpravi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 65
Odstavek 9

9. ugotavlja, da je bil ponoven sklic foruma interesnih skupin EU kasneje dodan 
sporočilu in da bi bili potrebni ukrepi za vzpostavitev zaupanja različnih interesnih 
skupin, da bo pristen dialog vodil k resničnemu vplivu politik in programov EU pri 
spodbujanju in uporabi družbene odgovornosti podjetij v podjetjih EU; meni, da bi se 
bilo treba nekaj naučiti iz preteklega dvoletnega delovanja foruma interesnih skupin, 
ki je bilo pozitivno v smislu "ne dobro ne slabo", in zlasti uporabe neodvisnih 
poročevalcev; vendar poudarja, da so potrebne izboljšave za preprečevanje doseganja 
soglasja za zagotavljanje najnižjega skupnega imenovalca; poleg tega poziva 
predstavnike Komisije, da se dejavno vključijo v razpravo;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 66
Odstavek 9 a (novo)

9a. poziva Komisijo, naj povabi predstavnike iz določenega števila nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih vlad, ki so se obvezale, da bodo uporabljale naročila in 
druga orodja javne politike, da spodbudijo družbeno odgovornost podjetij  k 
oblikovanju lastnega "laboratorija" v okviru "zveze" in vključijo  dobljene rezultate 
v nadaljnje delo;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 67
Odstavek 9 b (novo)

9b. podpira prizadevanja Komisije, da razširi članstvo foruma interesnih skupin tudi na 
vlagatelje, izobraževalne dejavnosti in javne oblasti, obenem pa vztraja, da mora 
ostati možnost, da se s trajnim dialogom dosežejo skupni cilji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Harlem Désir

Predlog spremembe 68
Odstavek 9 a (novo)

9a. meni, da mora evropski forum interesnih skupin o družbeni odgovornosti podjetij 
prevzeti vlogo glavnega partnerja Komisije pri predlaganju kazalnikov in ukrepov 
ocenjevanja in spremljanja ter tudi standardov, ker je to edini forum, ki zagotavlja 
uravnoteženo zastopanost splošnega interesa, saj združuje obe strani industrije, 
predstavnike civilne družbe in podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 69
Odstavek 10

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 70
Odstavek 11

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 71
Odstavek 11

11. pozdravlja cilj sporočila, da se družbena odgovornost podjetij poveže z lizbonsko 
agendo in podpira načelo "odgovorne konkurenčnosti" kot sestavni dela programa 
Komisije za inovacije in konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 72
Odstavek 11

11. pozdravlja cilj sporočila, da se družbena odgovornost podjetij poveže z lizbonsko 
agendo; poziva evropska podjetja, naj v svojih poročilih povejo, kako prispevajo k 
lizbonskim ciljem, ki želijo zagotoviti  številnejša in kakovostnejša delovna mesta, 
doseči socialno vključenost, se soočiti s starajočim se prebivalstvom ter doseči 
trajnostni razvoj in večje število inovacij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 73
Odstavek 11

11. pozdravlja cilj sporočila, da se družbena odgovornost podjetij poveže s socialnimi in 
okoljskimi cilji lizbonske agende;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 74
Odstavek 11

11. pozdravlja cilj sporočila, da se družbena odgovornost podjetij poveže z lizbonsko 
agendo, ravno zato, ker meni, da lahko resen pristop podjetij k družbeni 
odgovornosti podjetij prispeva k večjemu številu delovnih mest, izboljšanju delovnih 
pogojev ter zagotavljanju spoštovanja pravic delavcev in spodbujanju raziskav in 
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razvoja tehnoloških inovacij;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 75
Odstavek 11 a (novo)

11a. priznava, da so učinkovita pravila o konkurenci v Evropi in izven nje bistveni 
element za zagotavljanje odgovorne poslovne prakse, zlasti z omogočanjem pravične 
obravnave in dostopa za lokalna mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 76
Odstavek 11 a (novo)

11a. ponavlja, da izvajanje odgovornih in nediskriminacijskih postopkov zaposlovanja, ki
spodbujajo zaposlovanje žensk in prikrajšanih oseb, v okviru družbene odgovornosti 
podjetij prispeva k doseganju lizbonskih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 77
Odstavek 12

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 78
Odstavek 12

12. ugotavlja in obžaluje nedoslednosti med konkurenčnimi nabavnimi strategijami 
podjetij, ki si nenehno prizadevajo za večjo prilagodljivost in manjše stroške, ter 
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njihovimi javnimi prostovoljnimi zavezami za družbeno odgovornost podjetij, ki si 
prizadevajo za odpravo izkoriščevalnih delovnih razmerij in spodbujajo dolgoročne 
odnose z dobavitelji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 79
Odstavek 12

12. ugotavlja in obžaluje nedoslednosti med konkurenčnimi nabavnimi strategijami 
podjetij, ki si nenehno prizadevajo za večjo prilagodljivost in manjše stroške, ter 
prostovoljnimi zavezami za družbeno odgovornost podjetij, ki si prizadevajo za 
odpravo izkoriščevalnih delovnih razmerij in spodbujajo dolgoročne odnose z 
dobavitelji;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 80
Odstavek 12

12. opaža nasprotja med konkurenčnimi nabavnimi strategijami podjetij, ki si nenehno 
prizadevajo za večjo prilagodljivost in manjše stroške, ter prostovoljnimi zavezami za 
družbeno odgovornost podjetij, ki si prizadevajo za odpravo izkoriščevalnih delovnih 
razmerij in spodbujajo dolgoročne odnose z dobavitelji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 81
Odstavek 12

12. pozdravlja razpravo o načinu, kako konkurenčne nabavne strategije podjetij 
uskladiti s ciljem, da bi izboljšali prilagodljivost in (črtano) stroške, ter s 
prostovoljnimi zavezami za družbeno odgovornost podjetij (črtano);

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 82
Odstavek 12

12. pozdravlja dialog o tem, kako je možno konkurenčne nabavne strategije podjetij, ki 
si nenehno prizadevajo za večjo prilagodljivost in manjše stroške, združiti s
prostovoljnimi zavezami (črtano), ki si prizadevajo za odpravo izkoriščevalnih 
delovnih razmerij in spodbujajo dolgoročne odnose z dobavitelji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Harlem Désir

Predlog spremembe 83
Odstavek 12 a (novo)

12a. v zvezi s tem predlaga, da se razširita ocenjevanje in spremljanje evropskih podjetij, 
ki so priznana za odgovorna, da bosta vključevala njihove dejavnosti in dejavnosti 
njihovih podizvajalcev tudi zunaj Evropske unije, zato da se zagotovi, da bo 
družbena odgovornost podjetij koristila tretjim državam in zlasti državam v razvoju, 
v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela, še posebej tistim o svobodi 
ustanavljanja sindikatov, prepovedi dela otrok in prepovedi prisilnega dela, ter še 
posebej o ženskah, migrantih, domorodnih ljudstvih in manjšinah;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 84
Odstavek 13

13. (črtano) poziva, da je treba dati prednost družbenim in okoljskim vprašanjem v 
podporo novim proizvodom in postopkom prek inovacijskih in trgovinskih politik, pa 
tudi pri oblikovanju sektorskih, podregijskih in mestnih strategij konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mario Mantovani

Predlog spremembe 85
Odstavek 13

13. priznava, da lahko družbena odgovornost podjetij deluje kot pomembno gonilo 
podjetij, če se jo obravnava kot koristno sredstvo, ne pa dodatno oviro, in poziva k 
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vključitvi družbenih in okoljskih vprašanj v podporo novim proizvodom in postopkom 
prek inovacijskih in trgovinskih politik, pa tudi pri oblikovanju sektorskih, 
podregijskih in mestnih strategij konkurenčnosti;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 86
Odstavek 13

13. priznava, da je družbena odgovornost podjetij (črtano) gonilo podjetij in poziva k 
vključitvi družbenih in okoljskih vprašanj v podporo novim proizvodom in postopkom 
prek inovacijskih in trgovinskih politik, pa tudi pri oblikovanju sektorskih, 
podregijskih in mestnih strategij konkurenčnosti;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 87
Odstavek 13

13. priznava, da je družbena odgovornost podjetij pomembno gonilo podjetij in poziva k 
vključitvi družbenih politik, kot so spoštovanje pravic delavcev, politika poštenega 
plačila, preprečevanje diskriminacije, vseživljenjsko učenje itd., ter okoljskih 
vprašanj, ki so osredotočena zlasti na dinamično spodbujanje trajnostnega razvoja v 
podporo novim proizvodom in postopkom prek inovacijskih in trgovinskih politik, pa 
tudi pri oblikovanju sektorskih, podregijskih in mestnih strategij konkurenčnosti;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 88
Odstavek 13

13. priznava, da je družbena odgovornost podjetij pomembno gonilo podjetij in poziva k 
vključitvi družbenih in okoljskih vprašanj v podporo novim proizvodom in postopkom 
prek inovacijskih in trgovinskih politik EU (črtano);

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 89
Odstavek 13

13. priznava, da je družbena odgovornost podjetij pomembno gonilo podjetij in poziva k 
vključitvi družbenih in okoljskih vprašanj v podporo novim proizvodom in postopkom 
prek inovacijskih in trgovinskih politik, pa tudi pri oblikovanju sektorskih, 
podregijskih in mestnih strategij konkurenčnosti; v zvezi s tem poudarja velike 
prednosti, ki jih podjetjem prinaša družbena odgovornost podjetij, npr. razvijanje 
zvestobe strank, privabljanje vlagateljev, zagotovitev večje predanosti zaposlenih in 
krepitev vpliva v družbi;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 90
Odstavek 13 a (novo)

13a. poudarja, da je pomembno okrepiti pozitivno podobo zasebnih podjetij kot gibal 
razvoja in kot delodajalcev, ki prispevajo k spodbujanju podjetniške kulture;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 91
Odstavek 14

14. pozdravlja trend, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo prostovoljna 
družbena in okoljska poročila; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 92
Odstavek 14

14. pozdravlja trend, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo prostovoljna 
družbena in okoljska poročila; ugotavlja, da število teh poročil od leta 1993 vztrajno 
narašča;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 93
Odstavek 14

14. pozdravlja trend, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo prostovoljna 
družbena in okoljska poročila, vendar opaža, da je njihovo število dokaj ustaljeno in 
da le manjši del njih uporablja mednarodno priznane standarde in načela, pokriva 
celotno dobavno verigo ali vključuje neodvisno spremljanje in preverjanje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Harlem Désir

Predlog spremembe 94
Odstavek 14

14. je seznanjen s trendom, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo 
prostovoljna družbena in okoljska poročila, in opaža, da je njihovo število dokaj 
ustaljeno, da je v njih še vedno preveč raznolikih kazalnikov, da so premalo 
zanesljiva ter da je za socialne partnerje oziroma za socialne ali okoljske nevladne 
organizacije njihova vloga preveč omejena, ko gre za spremljanje in ocenjevanje;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 95
Odstavek 14

14. pozdravlja trend, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo prostovoljna 
družbena in okoljska poročila, in izraža željo, da bi se ta praksa nadaljevala;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 96
Odstavek 14

14. pozdravlja trend, v skladu s katerim večja podjetja zadnja leta objavljajo prostovoljna 
finančna, družbena in okoljska poročila, in opaža, da je njihovo število dokaj 
ustaljeno; ponovno izraža svojo podporo strategiji informiranja podjetij, ki je 



AM\642428SL.doc 29/58 PE 382.340v01-00

SL

celostna glede na socialne, okoljske in finančne vidike;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mario Mantovani

Predlog spremembe 97
Odstavek 14 a (novo)

14a. predlaga ustanovitev službe za svetovanje podjetjem o družbeni odgovornosti;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 98
Odstavek 14 a (novo)

14a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo visoke in usklajene stopnje spremljanja 
obvezne, tako da predpiše obvezno socialno in okoljsko poročanje, vključno s 
podatki o izvajanju skupinskih sporazumov, o subvencijah, ki so jih prejeli od EU 
ali držav članic kot tudi o dejavnostih lobiranja; meni, da morajo ta poročila biti 
razpoložljiva javnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 99
Odstavek 15

črtano

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 100
Odstavek 15

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 101
Odstavek 15

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 102
Odstavek 15

15. ponavlja, da Parlament podpira enotno okoljsko in finančno poročanje podjetij, ki ga 
podpira zakonska ureditev (črtano) z uporabo minimalnega praga, s katerim bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za mala podjetja; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 103
Odstavek 15

15. ponavlja, da Parlament podpira enotno okoljsko in finančno poročanje podjetij 
(črtano); poziva k poglobljeni raziskavi izvajanja minimalnih zahtev za družbeno in 
okoljsko poročanje v priporočilu Komisije o razkritju okoljskih podatkov iz leta 2001, 
direktivi o posodobitvi računov iz leta 2003 ter direktivi o prospektu iz leta 2003, in 
podpira učinkovit prenos v vse države članice ter pričetek posvetovanja o možnostih 
za okrepitev teh zahtev, ko bodo naslednjič pregledane, vključno z razlagami pomena 
družbenega in okoljskega tveganja v sedanjih zahtevah po razkritju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 104
Odstavek 15 a (novo)

15a. priznava trenutne omejitve "industrije" družbene odgovornosti podjetij v zvezi z 
merjenjem vedenja podjetij, družbeno revizijo in certificiranjem, zlasti kar zadeva 
stroške, primerljivost in neodvisnost, ter meni, da bo treba razviti strokovni okvir, ki 
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bo vključeval posebne kvalifikacije na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 105
Odstavek 15 a (novo)

15a. priporoča, da Komisija razširi odgovornost direktorjev podjetij z več kot 1000 
zaposlenimi, da bo vključevala obveznost samih direktorjev, da čim bolj zmanjšajo 
vse dejavnosti podjetja s škodljivim družbenim in okoljskim učinkom;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 106
Odstavek 15 a (novo)

15a. je seznanjen z dejstvom, da so številne raziskave pokazale, da je družbena 
odgovornost podjetij trajen del ustaljene tradicije malih, srednjih in velikih podjetij;
zato odločno zavrača obveznost poročanja glede družbene odgovornosti podjetij;
meni, da bi to zlasti za mala in srednja podjetja pomenilo veliko birokratsko in 
finančno breme ter da bi predvsem bilo v nasprotju s splošno priznano prostovoljno 
naravo družbene odgovornosti podjetij;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 107
Odstavek 16

16. ponovno izraža podporo sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo, zlasti njegovi 
zahtevi za zunanje preverjanje in dejstvu, da zavezuje države članice k spodbujanju 
sheme, ter meni, da bi bilo smotrno razviti podobne sheme za varovanje 
delovnopravnih, socialnih in človekovih pravic; 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 108
Odstavek 17

17. meni, da morajo imeti potrošniki, uporabniki, delavci in vlagatelji možnost, da 
izberejo ali zavrnejo izdelke/dobavitelje, delovna mesta in podjetja glede na to, ali ti 
kažejo večjo ali manjšo odgovornost do okolja in socialnih pogojev;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 109
Odstavek 17

17. podpira kodeks dobre prakse Mednarodne zveze za družbeno in okoljsko akreditiranje 
in označevanje kot glavni zgled, ki daje prednost sodelovanju med obstoječimi 
pobudami za označevanje pred novimi družbenimi oznakami na nacionalni ali 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 110
Odstavek 17 a (novo)

17a. poziva EU, naj sprejme evropski standard za označevanje izdelkov, pri čemer je 
treba pri sistemu označevanja upoštevati človekove pravice in temeljne pravice 
delavcev;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 111
Odstavek 17 a (novo)

17a. poziva Komisijo, naj izvaja mehanizem, s katerim bodo lahko žrtve, vključno z 
državljani tretjih držav, uporabile pravna sredstva proti evropskim podjetjem na 
mednarodnih sodiščih držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 112
Odstavek 18

18. ponovno poudarja, da so družbeno odgovorne naložbe ključni element družbene 
odgovornosti podjetij; obžaluje, da vprašanje družbeno odgovornih naložb ni bilo 
vključeno v sporočilo, podpira polno sodelovanje vlagateljev kot zainteresiranih strani 
v razpravi o družbeni odgovornosti podjetij na ravni EU, vključno z razpravo na 
forumu interesnih skupin, podpira pozive industrije k preglednosti poleg
predpisovanja, in sicer z uvedbo "načel izjave o interesu" za naložbene sklade 
(črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 113
Odstavek 18

18. ugotavlja, da vprašanje družbeno odgovornih naložb ni bilo vključeno v sporočilo, 
podpira polno sodelovanje vlagateljev kot zainteresiranih strani v razpravi o družbeni 
odgovornosti podjetij na ravni EU, vključno z razpravo na forumu interesnih skupin, 
podpira pozive industrije k preglednosti namesto predpisovanja, in sicer z uvedbo 
"načel izjave o interesu" za naložbene sklade po vsej Evropski uniji, kar se že izvaja v 
petih državah članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 114
Odstavek 18

18. obžaluje, da vprašanje družbeno odgovornih naložb ni bilo vključeno v sporočilo, 
podpira polno sodelovanje vlagateljev kot zainteresiranih strani v razpravi o družbeni 
odgovornosti podjetij na ravni EU, vključno z razpravo na forumu interesnih skupin, 
poziva k uvedbi "načel izjave o interesu" za naložbene sklade po vsej Evropski uniji 
(črtano);

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 115
Odstavek 18 a (novo)

18a. poudarja, da imajo potrošniki pomembno vlogo pri ustvarjanju pobud za odgovorno 
proizvodnjo in odgovorno poslovno prakso; vendar meni, da je za potrošnike sedanji 
položaj nepregleden, saj obstajajo nejasnosti glede nacionalnih standardov za 
izdelke in sistemov označevanja izdelkov, zaradi česar imajo sedanje socialne 
oznake izdelkov manjši pomen; opozarja, da imajo obenem podjetja visoke stroške 
zaradi menjavanja številnih različnih nacionalnih zahtev in standardov; poudarja 
tudi, da oblikovanje nadzornih mehanizmov za spremljanje socialnega označevanja 
izdelkov veliko stane, zlasti manjše države, in da bi jih zato bilo treba vzpostaviti na 
ravni Skupnosti;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 116
Odstavek 18 a (novo)

18a. poziva Komisijo, naj uredi solidarno odgovornost za splošna in glavna podjetja, da 
bi se odzvala na zlorabe pri sklepanju pogodb z delavci kot podizvajalci ali 
zunanjimi izvajalci ter da bi vzpostavila pregleden in konkurenčen notranji trg za 
vsa podjetja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 117
Odstavek 19

19. podpira prizadevanja Eurostata, da bi razvil kazalce za merjenje učinkovitosti 
družbene odgovornosti podjetij v okviru strategije trajnostnega razvoja EU in tudi 
namen Komisije, da razvije nove kazalnike za merjenje ozaveščenosti in porabe 
evropskih proizvodov, označenih z znakom za okolje in deleža proizvodnje podjetij 
registriranih v sistemu EMAS;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 118
Odstavek 19 a (novo)

19a. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da se ustanovi evropska organizacija za 
sisteme označevanja, v kateri bodo sodelovali sindikati, okoljske in ekološke 
organizacije, organizacije za človekove pravice, organizacije potrošnikov itd.; 
organizacija mora biti sposobna opravljati raziskave in delovati v tujini zaradi 
sodelovanja z ustreznimi organizacijami v državah v razvoju;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 119
Odstavek 20

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 120
Odstavek 20

črtano

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 121
Odstavek 20

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 122
Odstavek 20

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 123
Odstavek 20

20. priporoča, da se nadalje pretehta imenovanje varuha človekovih pravic za družbeno 
odgovornost podjetij, ki bi opravljal neodvisne preiskave v zvezi z vprašanji družbene 
odgovornosti podjetij na zahtevo podjetij ali katerekoli interesne skupine;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 124
Odstavek 21

21. priporoča, da Komisija razširi dolžnosti direktorjev podjetij z več kot 1000 
zaposlenimi, da bodo vključevale zahtevo, da direktorji zmanjšajo dejavnosti 
podjetja s škodljivim družbenim in okoljskim učinkom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 125
Odstavek 21

21. meni, da je mogoče politiko o družbeni odgovornosti podjetij okrepiti z večjo 
ozaveščenostjo in uporabo veljavnih pravnih instrumentov (črtano); poziva Komisijo, 
naj neposredno uporablja neposredno tujo odgovornost v skladu z Bruseljsko 
konvencijo, o njej organizira kampanje za ozaveščanje in prične izvajati posebne 
raziskave o njenem izvajanju, ter o uporabi direktiv o zavajajočem oglaševanju in 
nepošteni poslovni praksi, do upoštevanja prostovoljnega kodeksa ravnanja družbene 
odgovornosti podjetij s strani podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 126
Odstavek 21

21. meni, da je poleg oblikovanja nove zakonske ureditve mogoče politiko o družbeni 
odgovornosti podjetij okrepiti tudi z večjo ozaveščenostjo in uporabo veljavnih 
pravnih instrumentov (črtano); poziva Komisijo, naj neposredno uporablja 
neposredno tujo odgovornost v skladu z Bruseljsko konvencijo, o njej organizira 
kampanje za ozaveščanje in prične izvajati posebne raziskave o njenem izvajanju, ter 
o uporabi direktiv o zavajajočem oglaševanju in nepošteni poslovni praksi, do 
upoštevanja prostovoljnega kodeksa ravnanja družbene odgovornosti podjetij s strani 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 127
Odstavek 21

21. meni, da je mogoče politiko o družbeni odgovornosti podjetij okrepiti z večjo 
ozaveščenostjo in uporabo veljavnih pravnih instrumentov, brez oblikovanja nove 
zakonske ureditve (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 128
Odstavek 21

21. meni, da je mogoče politiko o družbeni odgovornosti podjetij okrepiti z večjo 
ozaveščenostjo in uporabo veljavnih pravnih instrumentov, brez oblikovanja nove 
zakonske ureditve; poziva Komisijo, naj neposredno uporablja neposredno tujo 
odgovornost v skladu z Bruseljsko konvencijo, o njej organizira kampanje za 
ozaveščanje in prične izvajati posebne raziskave o njenem izvajanju, ter o uporabi 
direktiv o zavajajočem oglaševanju in nepošteni poslovni praksi ali dampingu 
delovnih mest, do upoštevanja prostovoljnega kodeksa ravnanja družbene 
odgovornosti podjetij s strani podjetij;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mario Mantovani

Predlog spremembe 129
Odstavek 21 a (novo)

21a. ponovno izraža potrebo po uporabi preprostega in razumljivega jezika, da se 
spodbudi podjetja k uveljavljanju družbene odgovornosti podjetij;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 130
Odstavek 22

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 131
Odstavek 22

22. ponovno ugotavlja, da si mora Komisija (črtano) bolj prizadevati (črtano), da bi 
izkoristila priložnosti, ki jih je omogočila revizija direktiv o javnih naročilih leta 2004, 
za podporo družbeni odgovornosti podjetij z vključitvijo družbenih in okoljskih 
določb v pogodbe (črtano);

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 132
Odstavek 22

22. ponovno ugotavlja, da si morajo Komisija in vlade EU bolj prizadevati na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, da bi izkoristile priložnosti, ki jih je omogočila revizija 
direktiv o javnih naročilih leta 2004, za podporo družbeni odgovornosti podjetij, pri 
čemer se njena prednost zagotovi z vključitvijo družbenih in okoljskih določb v 
pogodbe, z izključitvijo podjetij, če je to potrebno, vključno v primerih korupcije; 
poziva Komisijo, Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in 
razvoj, da uporabljajo merila, s katerimi zagotovijo, da so vse subvencije in posojila
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dodeljena podjetjem v zasebnem sektorju, ki izpolnjujejo družbene in okoljske 
zahteve, določene v zakonodaji EU;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 133
Odstavek 22

22. ponovno ugotavlja, da si morajo Komisija in vlade EU bolj prizadevati na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, da bi izkoristile priložnosti, ki jih je omogočila revizija 
direktiv o javnih naročilih leta 2004, za podporo družbeni odgovornosti podjetij z 
vključitvijo družbenih in okoljskih določb v pogodbe, z izključitvijo podjetij, če je to 
potrebno, vključno v primerih korupcije ali preselitve proizvodnje; in da morajo 
Komisija, Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj 
uporabljati stroga družbena in okoljska merila, podprta z jasnimi pritožbenimi 
postopki, pri vseh subvencijah in posojilih, dodeljenih podjetjem v zasebnem sektorju;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 134
Odstavek 22

22. ponovno ugotavlja, da si morajo Komisija in vlade EU bolj prizadevati na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, da bi izkoristile priložnosti, ki jih je omogočila revizija 
direktiv o javnih naročilih leta 2004, za podporo družbeni odgovornosti podjetij z 
vključitvijo družbenih in okoljskih določb v pogodbe, z izključitvijo podjetij, če je to 
potrebno, vključno v primerih korupcije; in da morajo Komisija, Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj uporabljati stroga družbena 
in okoljska merila, podprta z jasnimi pritožbenimi postopki, pri vseh subvencijah in 
posojilih, dodeljenih podjetjem v zasebnem sektorju, in graditi na primeru, ki 
povezuje javna naročila in spoštovanje konvencij o temeljnih delovnih standardih in 
smernic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj na Nizozemskem ter s 
standardom SA8000 družbene odgovornosti podjetij v številnih italijanskih 
provincah;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 135
Odstavek 22

22. ponovno ugotavlja, da si morajo Komisija in vlade EU bolj prizadevati na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, da bi izkoristile priložnosti, ki jih je omogočila revizija 
direktiv o javnih naročilih leta 2004, za podporo družbeni odgovornosti podjetij z 
vključitvijo družbenih in okoljskih določb v pogodbe, z izključitvijo podjetij, če je to 
potrebno, vključno v primerih korupcije; in da morajo Komisija, Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj uporabljati stroga družbena 
in okoljska merila, podprta z jasnimi pritožbenimi postopki, pri vseh subvencijah in 
posojilih, dodeljenih podjetjem v zasebnem sektorju; ponovno opozarja, da morajo 
države članice sprejeti ukrepe, da zagotovijo, da so kakršnekoli kreditne garancije za 
izvoz skladne z najvišjimi okoljskimi in družbenimi merili in se ne uporabljajo za 
projekte, ki so v nasprotju z dogovorjenimi cilji politike EU, na primer v zvezi z 
energetiko ali oboroževanjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 136
Odstavek 22 a (novo)

22a. ponovno ugotavlja, da so bili na področju navezujočih aktov razviti dobri predpisi in 
zakonodaja, na primer zakonodaja o nediskriminaciji, in da taka zakonodaja 
spodbuja podjetja, ki spoštujejo načela družbene odgovornosti podjetij, ker daje 
podjetjem, ki niso še sprejela načel družbene odgovornosti podjetij, čas, potreben za 
prilagoditev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 137
Odstavek 23

23. pozdravlja potrditev zaveze, da bo Komisija podprla in spodbujala družbeno 
odgovornost podjetij na vseh področjih svojega delovanja, v sporočilu in poziva k 
večjim prizadevanjem, da se te zaveze uresničijo na vseh področjih;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 138
Odstavek 23 a (novo)

23a. poziva Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe proti kršitvam in neizvajanju 
mednarodno sprejetih standardov družbene odgovornosti podjetij v državah 
članicah, kot so smernice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj o 
večnacionalnih podjetjih ali tristranska deklaracija Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 139
Odstavek 24

24. meni, da razprava o družbeni odgovornosti podjetij ne sme biti ločena od vprašanj 
odgovornosti podjetij, in da morajo biti vprašanja družbenega in okoljskega vpliva 
podjetij, odnosov z zainteresiranimi stranmi, zaščita pravic manjšinskih delničarjev in 
dolžnosti direktorjev podjetij v zvezi s tem v celoti vključena v akcijski načrt Komisije 
za upravljanje podjetij; ker bi taka vprašanja morala biti del razprave o družbeni 
odgovornosti podjetij, poziva Komisijo, naj preuči te posebne točke in sprejme 
konkretne predloge v zvezi z njimi, vključno s smernicami o razširitvi obsega 
dolžnosti direktorjev v okviru prava podjetij za spodbujanje uspeha podjetij, v 
kolikor to ne ogrozi javnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 140
Odstavek 24

24. meni, da razprava o družbeni odgovornosti podjetij ne sme biti ločena od vprašanj 
odgovornosti podjetij, in da morajo biti vprašanja družbenega in okoljskega vpliva 
podjetij, odnosov z zainteresiranimi stranmi, zaščita pravic manjšinskih delničarjev in 
dolžnosti direktorjev podjetij v zvezi s tem v celoti vključena v akcijski načrt Komisije 
za upravljanje podjetij; poudarja, da bi morala biti ta vprašanja del razprave o 
družbeni odgovornosti podjetij; poziva Komisijo, naj upošteva te točke in pripravi 
trdne predloge za njihovo obravnavanje;

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 141
Odstavek 24

24. meni, da razprava o družbeni odgovornosti podjetij ne sme biti ločena od vprašanj 
odgovornosti podjetij, in da morajo biti vprašanja družbenega in okoljskega vpliva 
podjetij, odnosov z zainteresiranimi stranmi, zaščita pravic manjšinskih delničarjev in 
dolžnosti direktorjev podjetij v zvezi s tem v celoti vključena v akcijski načrt Komisije 
za upravljanje podjetij; ker bi taka vprašanja morala biti del razprave o družbeni 
odgovornosti podjetij, poziva Komisijo, naj preuči te posebne točke in sprejme 
konkretne predloge v zvezi z njimi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 142
Odstavek 24 a (novo)

24a. priporoča, da Komisija razširi dolžnosti direktorjev podjetij z več kot 1000 
zaposlenimi, da bodo vključevale tudi zahtevo, da direktorji zmanjšajo dejavnosti 
podjetja s škodljivim družbenim in okoljskim učinkom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 143
Odstavek 25

25. pozdravlja neposredno finančno podporo Komisije pobudam za družbeno odgovornost 
podjetij, zlasti za spodbujanje inovacij, omogočanje udeležbe zainteresiranih strani in 
pomoč potencialnim skupinam žrtev v zvezi z domnevnim nepravilnim ravnanjem; 
spodbuja Komisijo, naj zlasti razvije mehanizme, ki bodo skupnostim, ki so jih 
prizadela evropska podjetja, zagotovila pravico do pravičnega in dostopnega 
pravnega postopka; poudarja pomen postavke proračuna EU B34000 za pilotske 
projekte, kot so tisti v zvezi z delovanjem zaposlenih v korist skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
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Verts/ALE

Predlog spremembe 144
Odstavek 25

25. pozdravlja neposredno finančno podporo Komisije pobudam za družbeno odgovornost 
podjetij, zlasti za spodbujanje inovacij, omogočanje udeležbe zainteresiranih strani in 
pomoč potencialnim skupinam žrtev v zvezi z domnevnim nepravilnim ravnanjem;
spodbuja Komisijo, naj zlasti razvije mehanizme, ki bodo skupnostim, ki so jih 
prizadela evropska podjetja, zagotovila pravico do pravičnega in dostopnega 
pravnega postopka; poudarja pomen postavke proračuna EU B34000 za pilotske 
projekte, kot so tisti v zvezi z delovanjem zaposlenih v korist skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 145
Odstavek 25

25. pozdravlja neposredno finančno podporo Komisije pobudam za družbeno odgovornost 
podjetij, zlasti za spodbujanje inovacij, omogočanje udeležbe zainteresiranih strani in 
pomoč potencialnim skupinam žrtev v zvezi z domnevnim nepravilnim ravnanjem, 
vključno z obratovalno povzročitvijo smrti; poudarja pomen postavke proračuna EU 
B34000 za pilotske projekte, kot so tisti v zvezi z delovanjem zaposlenih v korist 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 146
Odstavek 25

25. pozdravlja neposredno finančno podporo Komisije pobudam za družbeno odgovornost 
podjetij, zlasti za spodbujanje inovacij, omogočanje udeležbe zainteresiranih strani in 
pomoč potencialnim skupinam žrtev v zvezi z domnevnim nepravilnim ravnanjem; 
poudarja pomen postavke proračuna EU B34000 za pilotske projekte, kot so tisti v 
zvezi z delovanjem zaposlenih v korist skupnosti, hipotekarnih sredstev za 
podpiranje družbene odgovornosti podjetij v okviru programa Komisije za 
konkurenčnost in inovacije ter tega, da se 3 % družboslovnih in humanističnih 
raziskav nameni podjetjem v družbi v okviru raziskovalnega in razvojnega programa 
FP7; poziva Komisijo, naj si dejavneje prizadeva za podpiranje družbene 
odgovornosti podjetij v odnosu do podjetij EU, ki delujejo v tretjih državah, prek 
zunanjih programov pomoči;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 147
Odstavek 25 a (novo)

25a. pozdravlja zavezo, da bo izobraževanje eno od osmih prednostnih področij 
ukrepanja; poziva h globlji integraciji družbene odgovornosti podjetij v program 
Socrates, zagotovitvi širokega spektra gradiv o družbeni odgovornosti podjetij v 
bodočem evropskem središču za samostojno učenje, in k oblikovanju evropskega 
spletnega imenika poslovnih šol in univerz o družbeni odgovornosti podjetij in 
trajnostnem razvoju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 148
Odstavek 25 b (novo)

25b. poudarja, da družbena in okoljska odgovornost velja za vladne in nevladne 
organizacije in za podjetja ter poziva Komisijo, naj izpolni zavezo, da bo objavila 
letno poročilo o vplivu svojih neposrednih dejavnosti na družbo in okolje, in da bo 
razvila politike, s katerimi bo spodbudila osebje institucij EU, da delujejo v korist 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 149
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij bolje vključi v svoje trgovinske 
politike, kjer je to primerno, in pri tem zagotovi spoštovanje pravil Svetovne 
trgovinske organizacije: v zvezi s tem poudarja, da je treba dvigniti ozaveščenost o 
mednarodno sprejetih standardih kot so smernice OECD, tristranska deklaracija 
Mednarodne organizacije dela in načela iz Ria, pozdravlja podporo tem ciljem pa tudi 
pridržek regulativnih pooblastil o vprašanjih človekovih pravic, družbene in okoljske 
odgovornosti; pozdravlja podporo tem ciljem v Sporočilu o dostojnem delu; ponovno 
poziva delegacije Komisije v tretjih državah, naj razširjajo smernice OECD o 
večnacionalnih podjetjih in delujejo kot kontaktne točke v zvezi s smernicami;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 150
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij v celoti vključi v svoje trgovinske 
politike in poskuša uvesti določbe v zavezujoče člene vseh svojih dvostranskih, 
regionalnih in večstranskih sporazumov v skladu z mednarodno sprejetimi standardi 
družbene odgovornosti podjetij, kot so smernice OECD, tristranska deklaracija 
Mednarodne organizacije dela in načela iz Ria, (črtano) pozdravlja podporo tem 
ciljem v Sporočilu o dostojnem delu (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 151
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij v celoti vključi v svoje trgovinske 
politike in poskuša uvesti določbe v zavezujoče člene vseh svojih dvostranskih, 
regionalnih in večstranskih sporazumov v skladu z mednarodno sprejetimi standardi 
družbene odgovornosti podjetij, kot so smernice OECD, tristranska deklaracija 
Mednarodne organizacije dela in načela iz Ria, pa tudi pridržek regulativnih pooblastil 
o vprašanjih človekovih pravic, družbene in okoljske odgovornosti; vendar poudarja, 
da se vključevanja tega vprašanja ne sme zlorabiti za vzpostavitev trgovinskih ovir; 
pozdravlja podporo tem ciljem v Sporočilu o dostojnem delu; ponovno poziva 
delegacije Komisije v tretjih državah, naj razširjajo smernice OECD o večnacionalnih 
podjetjih in delujejo kot kontaktne točke v zvezi s smernicami;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 152
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij v celoti vključi v svoje trgovinske 
politike in poskuša uvesti določbe v zavezujoče člene vseh svojih dvostranskih, 
regionalnih in večstranskih sporazumov v skladu z mednarodno sprejetimi standardi 
družbene odgovornosti podjetij, kot so smernice OECD, tristranska deklaracija 
Mednarodne organizacije dela in načela iz Ria, pa tudi pridržek regulativnih pooblastil 
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o vprašanjih človekovih pravic, družbene in okoljske odgovornosti; pozdravlja 
podporo tem ciljem v Sporočilu o dostojnem delu; ponovno poziva delegacije 
Komisije v tretjih državah, naj razširjajo smernice OECD o večnacionalnih podjetjih 
in delujejo kot kontaktne točke v zvezi s smernicami; poziva Komisijo in države 
članice, naj povečajo učinkovitost nacionalnih kontaktnih točk OECD, zlasti glede 
posebnih primerov v zvezi s kršitvami pravic in načel trajnostnega razvoja, ki se 
pripisujejo evropskim podjetjem, prek njihovega poslovanja in z njimi povezane 
proizvodne verige po vsem svetu;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 153
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij v celoti vključi v svoje trgovinske 
politike in uvede določbe v zavezujoče člene vseh svojih dvostranskih, regionalnih in 
večstranskih sporazumov v skladu z mednarodno sprejetimi standardi družbene 
odgovornosti podjetij, kot so smernice OECD, tristranska deklaracija Mednarodne 
organizacije dela in načela iz Ria, pa tudi pridržek regulativnih pooblastil o vprašanjih 
človekovih pravic, družbene in okoljske odgovornosti; pozdravlja podporo tem ciljem 
v Sporočilu o dostojnem delu; ponovno poziva delegacije Komisije v tretjih državah, 
naj razširjajo smernice OECD o večnacionalnih podjetjih in delujejo kot kontaktne 
točke v zvezi s smernicami; poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
delovanje nacionalnih kontaktnih točk, zlasti pri obravnavanju poročil o posebnih 
primerih domnevnih kršitev pri poslovanju in dobavnih verigah evropskih podjetij v 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 154
Odstavek 26

26. poziva Komisijo, naj družbeno odgovornost podjetij v celoti vključi v svoje trgovinske 
politike in uvede določbe v zavezujoče člene vseh svojih dvostranskih, regionalnih in 
večstranskih sporazumov v skladu z mednarodno sprejetimi standardi družbene 
odgovornosti podjetij, kot so smernice OECD, tristranska deklaracija Mednarodne 
organizacije dela in načela iz Ria, pa tudi pridržek regulativnih pooblastil o vprašanjih 
človekovih pravic, družbene in okoljske odgovornosti; pozdravlja podporo tem ciljem 
v Sporočilu o dostojnem delu; ponovno poziva delegacije Komisije v tretjih državah, 
naj razširjajo smernice OECD o večnacionalnih podjetjih in delujejo kot kontaktne 
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točke v zvezi s smernicami; poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
delovanje nacionalnih kontaktnih točk, zlasti pri obravnavanju poročil o posebnih 
primerih domnevnih kršitev pri poslovanju in dobavnih verigah evropskih podjetij v 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 155
Odstavek 26 a (novo)

26a. opaža prispevek mednarodnega gibanja pravične trgovine pri uvajanju odgovorne 
poslovne prakse (že šestdeset let) in dokazovanju, da je taka praksa izvedljiva in 
trajnostna v celotni dobavni verigi; poziva Komisijo, naj upošteva izkušnje gibanja 
pravične trgovine in sistematično preuči, kako bi te izkušnje lahko uporabila v zvezi 
z družbeno odgovornostjo podjetij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 156
Odstavek 26 a (novo)

26a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da nadnacionalne družbe s sedežem v EU s 
proizvodnimi zmogljivostmi v državah, vključenih v shemo GSP+, spoštujejo in 
dejavno spodbujajo družbene in okoljske konvencije in mednarodne sporazume, na 
katerih temelji sodelovanje njihove države gostiteljice v shemi GSP+;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 157
Odstavek 26 a (novo)

26a. poziva evropska podjetja, naj pri sodelovanju s tretjimi državami uporabijo načela 
družbene odgovornosti podjetij, zlasti glede spoštovanja temeljnih pravic in 
svoboščin, povezanih z delovnimi standardi in socialno pravičnostjo, s čimer bodo 
omogočila ravnovesje med gospodarsko rastjo in visokimi družbenimi in okoljskimi 
standardi po vsem svetu;
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Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 158
Odstavek 27

27. pozdravlja zavezo Evropskega soglasja o razvoju, da prednostno podpre družbeno 
odgovornost podjetij in poziva, naj si Komisija skupaj z domačimi podjetji in s 
čezmorskimi operacijami podjetij EU in z njihovimi zainteresiranimi stranmi v 
državah v razvoju dejansko ukrepa za boj proti revščini in si prizadeva za 
uravnoteženo rast;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alejandro Cercas

Predlog spremembe 159
Odstavek 27

27. pozdravlja zavezo Evropskega soglasja o razvoju, da prednostno podpre družbeno 
odgovornost podjetij in poziva GD Komisije za razvoj, naj se dejavno udeležuje v 
razpravi o družbeni odgovornosti podjetij; zahteva od GD za razvoj, naj poda 
konkretne predloge za reševanje zlorab in malomarnega ravnanja pri upravljanju 
dobavnih verig in pri sklepanju pogodb s podizvajalci v državah v razvoju, zlasti ob 
upoštevanju razmer delavcev v dobavnih verigah in odgovornost podjetja, ki sklene 
pogodbo s podizvajalci;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 160
Odstavek 27

27. pozdravlja zavezo Evropskega soglasja o razvoju, da prednostno podpre družbeno 
odgovornost podjetij in poziva GD Komisije za razvoj, naj se dejavno udeležuje v 
razpravi o CSR; zahteva od GD za razvoj, naj poda konkretne predloge za reševanje 
zlorab in malomarnega ravnanja pri upravljanju dobavnih verig in pri sklepanju 
pogodb s podizvajalci v državah v razvoju, zlasti ob upoštevanju razmer delavcev v 
dobavnih verigah in odgovornost podjetja, ki sklene pogodbo s podizvajalci;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 161
Odstavek 27

27. pozdravlja zavezo Evropskega soglasja o razvoju, da prednostno podpre družbeno 
odgovornost podjetij in poziva Komisijo, zlasti pri razpravi o družbeni odgovornosti 
podjetij, da preuči delovne pogoje v državah v razvoju ter pogoje, v katerih se 
izkoriščajo naravni viri teh držav;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 162
Odstavek 28

28. predlaga, da se Komisija usmeri k malim podjetjem v družbeni odgovornosti podjetij 
prek skupnega dela s posredniškimi organi, in ponudi posebno podporo za sodelovanje 
zadrug/podjetij socialnega gospodarstva v okviru njihovih posebnih združenj, da 
uporabi omrežja evropskih informacijskih centrov za neposredno spodbujanje pobud 
za družbeno odgovornost podjetij (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mario Mantovani

Predlog spremembe 163
Odstavek 28

28. predlaga, da se Komisija usmeri k malim in srednjim podjetjem v družbeni 
odgovornosti podjetij prek skupnega dela z gospodarskimi zbornicami in drugimi 
posredniškimi organi, in ponudi posebno podporo za sodelovanje zadrug/podjetij 
socialnega gospodarstva v okviru njihovih posebnih združenj, da uporabi omrežja 
evropskih informacijskih centrov za neposredno spodbujanje pobud za družbeno 
odgovornost podjetij in pretehta možnost imenovanja odposlanca za družbeno 
odgovornost podjetij v GD za podjetništvo, podobno kot pri posebnem odposlancu za 
mala in srednja podjetja;

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 164
Odstavek 28

28. predlaga, da se Komisija usmeri k malim podjetjem v družbeni odgovornosti podjetij 
prek skupnega dela z gospodarskimi zbornicami in drugimi posredniškimi organi ter 
uporabi omrežja evropskih informacijskih centrov za neposredno spodbujanje pobud 
za družbeno odgovornost podjetij in pretehta možnost imenovanja odposlanca za 
družbeno odgovornost podjetij v GD za podjetništvo, podobno kot pri posebnem 
odposlancu za mala podjetja;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 165
Odstavek 28

28. predlaga, da se Komisija usmeri k malim podjetjem v družbeni odgovornosti podjetij 
prek skupnega dela z gospodarskimi zbornicami in drugimi posredniškimi organi, in 
ponudi posebno podporo za sodelovanje zadrug/podjetij socialnega gospodarstva v 
okviru njihovih posebnih združenj, da uporabi omrežja evropskih informacijskih 
centrov za neposredno spodbujanje pobud za družbeno odgovornost podjetij (črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 166
Odstavek 28 a (novo)

28a. priporoča, da Komisija opravi natančno vseevropsko raziskavo o različnih načinih, 
na katere lahko mala in srednja podjetja sodelujejo pri družbeni odgovornosti 
podjetij, in o pobudah zanje, da prostovoljno in na podlagi posameznih primerov 
sprejmejo načela družbene odgovornosti podjetij, ter da uporabi znanje, pridobljeno 
iz izkušenj in dobre prakse na tem področju;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 167
Odstavek 28 a (novo)

28a. poziva Komisijo, naj začne kampanjo za spodbujanje skupne evropske oznake 
izdelkov; meni, da bodo podjetja to oznako izdelkov uporabljala le, če jo bodo 
potrošniki prepoznali; poudarja, da tovrstna informacijska kampanja veliko stane in 
da bo več podjetij prostovoljno sprejelo ustrezne smernice, če se bodo od vsega 
začetka potrošniki odločali za podjetja, ki uporabljajo to oznako;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 168
Odstavek 29

29. pozdravlja zavezo v sporočilu, da se v družbeni odgovornosti podjetij poveča udeležba
zaposlenih in njihovih sindikatov, ter ponovno poziva Komisijo in socialne partnerje, 
naj gradijo na uspešnih pogajanjih zdaj 50 mednarodnih okvirnih sporazumov in 30 
evropskih okvirnih sporazumov, pretežno v zvezi s temeljnimi delovnimi standardi za 
posamezna podjetja ali sektorje, kot na obliki pristopa za oblikovanje odgovornosti 
podjetij v Evropi in po svetu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 169
Odstavek 29

29. pozdravlja zavezo v sporočilu, da se v družbeni odgovornosti podjetij poveča vloga 
delavcev, ter ponovno poziva Komisijo in socialne partnerje, naj gradijo na uspešnih 
pogajanjih zdaj 50 mednarodnih okvirnih sporazumov in 30 evropskih okvirnih 
sporazumov, pretežno v zvezi s temeljnimi delovnimi standardi za posamezna podjetja 
ali sektorje, kot na obliki pristopa za oblikovanje odgovornosti podjetij v Evropi in po 
svetu;

Or. es



PE 382.340v01-00 52/58 AM\642428SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 170
Odstavek 29

29. pozdravlja zavezo v sporočilu, da se v družbeni odgovornosti podjetij poveča vloga 
zaposlenih in njihovih sindikatov, ter ponovno poziva Komisijo in socialne partnerje, 
naj gradijo na uspešnih pogajanjih zdaj 50 mednarodnih okvirnih sporazumov in 30 
evropskih okvirnih sporazumov, pretežno v zvezi s temeljnimi delovnimi standardi za 
posamezna podjetja ali sektorje, kot na obliki pristopa za oblikovanje odgovornosti 
podjetij v Evropi in po svetu; omenja, da so evropski sveti delavcev posebej primerni 
za uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij in zlasti za spodbujanje temeljnih 
pravic delavcev v večnacionalnih podjetjih;

Or. da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 171
Odstavek 30

30. priporoča, da se prihodnje raziskave o družbeni odgovornosti podjetij ne omejijo samo 
na podjetniški vidik družbene odgovornosti podjetij, da se osredotočijo na trajnostni 
razvoj, pa tudi na vpliv sedanjih pobud za družbeno odgovornost podjetij in možnih 
kršitev načel družbene odgovornosti podjetij; poziva Komisijo, naj objavi referenčno 
"letno stanje na področju družbene odgovornosti podjetij", ki ga sestavijo neodvisni 
strokovnjaki in raziskovalci s primerjanjem razpoložljivih informacij, opisovanjem 
novih trendov in zagotovitvijo priporočil za prihodnje ukrepe in predpise;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 172
Odstavek 30

30. priporoča, da se prihodnje raziskave o družbeni odgovornosti podjetij ne omejijo samo 
na podjetniški vidik družbene odgovornosti podjetij, da se osredotočijo na povezavo 
med konkurenčnostjo in trajnostnim razvojem, na makro ravni (EU in države 
članice), srednji ravni (industrijski sektorji in dobavne verige) in mikro ravni (mala 
in srednja podjetja), ter medsebojnega delovanja med njimi pa tudi na vpliv sedanjih 
pobud za družbeno odgovornost podjetij in možnih kršitev načel družbene 
odgovornosti podjetij; podpira vodilno vlogo, ki jo ima pri tem Evropska akademijo 
za podjetništvo v družbi; poziva Komisijo, naj objavi referenčno "letno stanje na 
področju družbene odgovornosti podjetij", ki ga sestavijo neodvisni strokovnjaki in 
raziskovalci s primerjanjem razpoložljivih informacij, opisovanjem novih trendov in 
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zagotovitvijo priporočil za prihodnje ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 173
Odstavek 30

30. priporoča, da se prihodnje raziskave o družbeni odgovornosti podjetij ne omejijo samo 
na podjetniški vidik družbene odgovornosti podjetij, da se osredotočijo na povezavo 
med konkurenčnostjo in trajnostnim razvojem, pa tudi na vpliv sedanjih pobud za 
družbeno odgovornost podjetij in možnih kršitev načel družbene odgovornosti podjetij 
(črtano);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 174
Odstavek 30

30. priporoča, da se prihodnje raziskave o družbeni odgovornosti podjetij ne omejijo samo 
na podjetniški vidik družbene odgovornosti podjetij, da se osredotočijo na povezavo 
med konkurenčnostjo in trajnostnim razvojem, pa tudi na vpliv sedanjih pobud za 
družbeno odgovornost podjetij na okolje ter človekove in socialne pravice in možnih 
kršitev načel v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij; poziva Komisijo, naj objavi 
referenčno "letno stanje na področju družbene odgovornosti podjetij", ki ga sestavijo 
neodvisni strokovnjaki in raziskovalci s primerjanjem razpoložljivih informacij, 
opisovanjem novih trendov in zagotovitvijo priporočil za prihodnje ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 175
Odstavek 30

30. priporoča, da se prihodnje raziskave o družbeni odgovornosti podjetij ne omejijo samo 
na podjetniški vidik družbene odgovornosti podjetij, da se osredotočijo na povezavo 
med konkurenčnostjo in trajnostnim razvojem, pa tudi na vpliv sedanjih pobud za 
družbeno odgovornost podjetij in možnih kršitev načel družbene odgovornosti 
podjetij; poziva Komisijo, naj objavi referenčno "letno stanje na področju družbene 
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odgovornosti podjetij", ki ga pripravi v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in 
raziskovalci s primerjanjem razpoložljivih informacij, opisovanjem novih trendov in 
zagotovitvijo priporočil za prihodnje ukrepe;

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 176
Odstavek 31

31. meni, da je možnost vpliva politike družbene odgovornosti podjetij še vedno največja 
pri globalni dobavni verigi podjetij, da omogoča odgovorne naložbe podjetij, ki 
pripomorejo v boju proti revščini v državah v razvoju, k spodbujanju dostojnih 
delovnih pogojev, da podpira načela pravične trgovine in dobrega upravljanja države, 
pa tudi zmanjša število kršitev mednarodnih standardov, vključno z delovnimi 
standardi, s strani velikih podjetij vedno, ko bi se ta težava lahko pojavila;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 177
Odstavek 31

31. meni, da je možnost vpliva politike družbene odgovornosti podjetij še vedno največja 
pri globalni dobavni verigi podjetij, da omogoča odgovorne naložbe podjetij, ki 
pripomorejo v boju proti revščini v državah v razvoju, da podpira načela pravične 
trgovine in dobrega upravljanja države, pa tudi zmanjša število kršitev mednarodnih 
standardov s strani velikih podjetij v državah, kjer je področje zakonodajno slabo 
urejeno ali pa sploh ni; poziva Komisijo, naj zlasti razišče vpliv slabe ureditve in naj 
sprejme predloge za povečanje odgovornih naložb s strani podjetij in odgovornosti 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 178
Odstavek 31 a (novo)

31a. priznava, da so številne mednarodne pobude na področju družbene odgovornosti 
podjetij globoko ukoreninjene in zrelejše, vključno s smernicami "G3", ki jih je 
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nedavno objavila pobuda za globalno poročanje, 200 podjetji, ki jih je izključil 
globalni sporazum ZN in imenovanja posebnega predstavnika generalnega 
sekretariata Združenih narodov za poslovne dejavnosti in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Jean Lambert v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 179
Odstavek 31 a (novo)

31a. poziva Komisijo, naj prevzame vodstvo, kar zadeva vsesplošni poziv k reformam 
prava gospodarskih družb, kot temeljnega pogoja za dejansko in integrirano 
družbeno odgovornost podjetij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 180
Odstavek 31 a (novo)

31a. poziva Komisijo, naj uvede posebne raziskave tega vpliva in predloži predloge za 
povečanje odgovornega vlaganja podjetij in njihove odgovornosti;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 181
Odstavek 32

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 182
Odstavek 34

34. Poziva Komisijo, naj gradi na uspehu čezatlantskega poslovnega dialoga o CSR v  90-
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ih letih, tako da pravočasno  organizira kaj podobnega;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jacek Protasiewicz

Predlog spremembe 183
Odstavek 34

34. poziva Komisijo, naj posnema zgled uspešnega čezatlantskega poslovnega dialoga o 
družbeni odgovornosti podjetij iz leta 1990, tako da organizira podoben dialog 
(črtano);

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 184
Odstavek 34 a (novo)

34a. spodbuja nadaljnji razvoj mednarodnih pobud za popolno preglednost nad prihodki 
evropskih podjetij iz njihovih dejavnosti v tretjih državah, za popolno spoštovanje 
človekovih pravic pri njihovem delovanju na območjih sporov in za zavračanje 
lobiranja, vključno s "sporazumi z državo gostiteljico", ki jih podjetja sklepajo, da bi 
omilila zakonodajne zahteve v teh državah oziroma se jim izognila;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 185
Odstavek 34 b (novo)

34b. poziva Komisijo in države članice, naj pripomorejo k podpiranju in krepitvi smernic 
OECD, zlasti z izvajanjem pregleda učinkovitosti evropskih nacionalnih kontaktnih 
točk in njihove vloge pri učinkovitem posredovanju pri reševanju sporov med 
zainteresiranimi stranmi; poziva k razvoju modela za evropske kontaktne točke z 
najboljšo prakso glede njihove  zakonske uredite, prepoznavnosti, dostopnosti za vse 
zainteresirane strani in obravnave pritožb; poziva k širši razlagi opredelitve naložb 
pri uporabi smernic OECD, da se zagotovi vključitev vprašanj dobavne verige v 
izvedbene postopke;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 186
Odstavek 34 a (novo)

34a. spodbuja pobude na ravni EU in držav članic za izboljšanje poučevanja 
odgovornega podjetništva in proizvodnje v evropskih poslovnih šolah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 187
Odstavek 35

35. poziva, da se oblikovanje pobude za globalno poročanje podpre tako, da se vodilna 
podjetja EU povabi k sodelovanju v novih sektorskih pristopih, ki pokrivajo 
področja, kot so gradbeništvo, kemična industrija in kmetijstvo; da se spodbudi 
raziskave o sodelovanju malih in srednjih  podjetij, terensko delo s ciljnimi 
skupinami zlasti v srednje- in vzhodnoevropskih državah in oblikuje trajnostne 
indekse v povezavi z borzami na razvijajočih se trgih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 188
Odstavek 35 a (novo)

35a. poziva Komisijo, naj v prihodnje sporazume o sodelovanju z državami v razvoju 
vključi poglavja o raziskavah, spremljanju in pomoči za odpravljanje družbenih, 
človeških in okoljskih problemov pri delovanju podjetij s sedežem v EU v tretjih 
državah in pri njihovi dobavni verigi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 189
Odstavek 36

36. načeloma pozdravlja načrte Mednarodne organizacije za standardizacijo, da oblikuje 
standarde družbene odgovornosti;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 190
Odstavek 36

36. je seznanjen z razpravami o standardih družbene odgovornosti v Mednarodni 
organizaciji za standardizacijo in poziva k evropskemu zastopanju, da se zagotovi 
skladnost vseh rezultatov z mednarodnimi standardi in sporazumi, in s priložnostjo 
za zagotavljanje vzporednih načinov zunanjega ocenjevanja in certificiranja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Howitt

Predlog spremembe 191
Odstavek 37

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vsem 
ustanovam in organizacijam, ki so v njej imenovane.

Or. en
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