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Grozījums Nr. 1
Marian Harkin

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā korporatīvā sociālā atbildība (CSR)
ir jēdziens, ar ko uzņēmumi iekļauj 
sociālos un vides jautājumus savā 
uzņēmējdarbībā un sadarbībā ar
ieinteresētajām pusēm;

A. tā kā korporatīvā sociālā atbildība (CSR) 
ir jēdziens, ar ko uzņēmumi brīvprātīgi 
iekļauj sociālos un vides jautājumus savā 
uzņēmējdarbībā ieinteresēto pušu 
vispārējai labklājībai, aktīvi iesaistoties 
valstu politikā, kas ir svarīgs sociālo 
pārmaiņu aspekts, ko nosaka vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cecilia Wikström & Martin Kastler

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā korporatīvā sociālā atbildība (CSR) 
ir jēdziens, ar ko uzņēmumi iekļauj 
sociālos un vides jautājumus savā 
uzņēmējdarbībā un sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm;

A. tā kā korporatīvā sociālā atbildība (CSR) 
ir jēdziens, ar ko uzņēmumi brīvprātīgi 
iekļauj sociālos un vides jautājumus savā 
uzņēmējdarbībā un sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā CRS ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa;

B. tā kā CSR ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa, kas nostiprināta ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
stāšanos spēkā un jo īpaši ar tā 
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horizontālo sociālo klauzulu;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Richard Howitt

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā CRS ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa;

B. tā kā CSR ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa un tā kā Eiropas 
Komisija savā ES stratēģijā 2020. gadam 
nepieciešamību veicināt CSR atzina par 
būtisku elementu, lai nodrošinātu 
ilgtermiņa darba ņēmēju un patērētāju 
uzticību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā CRS ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa;

B. tā kā CSR ir būtiska Eiropas sociālā 
modeļa sastāvdaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Richard Howitt

Atzinuma projekts
C apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā CSR var palīdzēt uzlabot 
cilvēktiesības jaunattīstības valstīs;

C. tā kā ANO Cilvēktiesību padomes 
mandāta attiecībā uz cilvēktiesību un 
uzņēmumu jautājumu un tā ietvara 
„Aizsargāt, respektēt un labot”, ko šobrīd 
īsteno profesors John Ruggie un kā gala 
ziņojuma iznākšana paredzēta 2011. gadā, 
mērķis ir sniegt valstīm, uzņēmumiem un 
citām sociālajām pusēm konkrētu 
orientāciju attiecībā uz cilvēktiesību 
ievērošanu to darbībās;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marian Harkin

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā CSR var palīdzēt uzlabot 
cilvēktiesības jaunattīstības valstīs;

C. tā kā CSR var atbalstīt centienus 
cilvēktiesību pārkāpumu izskaušanai
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā CSR var palīdzēt uzlabot
cilvēktiesības jaunattīstības valstīs;

C. tā kā CSR ir liela ietekme uz 
cilvēktiesību ievērošanu jaunattīstības 
valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Marian Harkin

Atzinuma projekts
D.a apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

D.a tā kā CSR neaizstāj valsti tās pamata 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marian Harkin

Atzinuma projekts
D.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D.b tā kā CSR var būt nozīmīga loma 
dzīves līmeņa uzlabošanā sliktos apstākļos 
dzīvojošajās kopienās;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Cecilia Wikström & Martin Kastler

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā arodbiedrībām ir galvenā loma 
CSR;

E. tā kā arodbiedrībām ir būtiska loma 
CSR veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā arodbiedrībām ir galvenā loma E. tā kā arodbiedrībām ir galvenā loma 
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CSR; CSR, jo darba ņēmēju stāvoklis ļauj tiem 
labāk apzināties situāciju savā 
uzņēmumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
E.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.a tā kā CSR jāskata paralēli un 
mijiedarbībā ar uzņēmumu vadības 
reformām;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
E.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.a. tā kā MVU ir nozīme Eiropas 
vienotajā tirgū un ņemot vērā Komisijas 
finansēto projektu rezultātus, lai veicinātu 
korporatīvās sociālās atbildības (CSR) 
prakses izmantošanu, jo īpaši MVU;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Joe Higgins

Atzinuma projekts
E.a apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

E.a Tā kā neatkarīgi no CSR vadošo 
uzņēmumu prioritāte joprojām ir peļņas 
maksimizācija, kas kaitē darba ņēmējiem 
un videi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Joe Higgins

Atzinuma projekts
E.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.b tā kā uzņēmumi izteikumus par CSR 
bieži nepārvērš darbībā, un tā kā CSR 
bieži tiek vienkārši izmantota kā 
starptautisko uzņēmumu mārketinga 
instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Joe Higgins

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā;

1. uzskata CSR par neefektīvu instrumentu 
darba ņēmēju tiesību, vietējo un 
pamatiedzīvotāju kopienu tiesību
aizsardzībai un vides aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
1. punkts



AM\810192LV.doc 9/22 PE439.985v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā;

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā, protams, neaizstājot ne 
nodarbinātības tiesību aktus, ne 
koplīgumus, vispārējos līgumus vai 
nozaru līgumus, bet attiecībā uz tiem 
darbojoties kā palīglīdzeklis;

Or. el

Grozījums Nr. 19
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā;

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā un aicina uz labākās 
prakses apmaiņu vietējā, valstu, Eiropas 
un pasaules līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā;

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā, kā arī ilgtspējīgas vides 
politikas veicināšanā;

Or. de
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Grozījums Nr. 21
Marian Harkin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, darba drošības un darba 
vides uzlabošanā;

1. uzskata CSR par efektīvu instrumentu 
konkurētspējas, iemaņu un apmācības 
iespēju, darba drošības un darba vides 
uzlabošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības;

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības, 
uzsver, ka CSR jāiekļauj, piemēram, 
nodarbinātības kvalitāte, atalgojuma un 
karjeras perspektīvu vienlīdzība, cīņa pret 
diskrimināciju un mūžizglītības 
veicināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības; 



AM\810192LV.doc 11/22 PE439.985v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības; uzsver nozīmi, kāda ir šādas prakses 
izplatīšanas atbalstīšanai un sekmēšanai 
MVU, ierobežojot izmaksu slogu un 
birokrātijas slogu;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Pascale Gruny

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības;

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības, 
lai izvairītos no diskriminācijas darba 
ņēmēju vidū;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu savu darbinieku fizisko 
veselību, drošību, fizisko un garīgo 
labklājību, darba tiesības un cilvēktiesības;

2. aicina mudināt uzņēmumus piemērot 
CSR, lai aizsargātu gan savu darbinieku, 
gan darba ņēmēju vispār fizisko veselību, 
drošību, fizisko un garīgo labklājību, darba 
tiesības un cilvēktiesības, ietekmējot viņu 
plašo līdzstrādnieku loku;

Or. el
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Grozījums Nr. 26
Joe Higgins

Atzinuma projekts
2.a punkts(jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina pieņemt stingrus tiesību aktus, 
lai garantētu darba ņēmēju tiesības un 
vides aizsardzību nevis paļautos uz 
nesaistošu uzņēmumu iesaistīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija;

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija, 
lai dotu ieguldījumu virzībā uz ilgtspējīgu 
ekonomiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Pascale Gruny

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija;

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija, 
cīņa pret diskrimināciju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 29
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija;

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas, sociālā integrācija un 
mūžizglītības un apmācības mūža garumā 
attīstīšana;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija;

3. norāda, ka CSR būtu jāattiecina uz tādām 
jaunām jomām kā darba organizācija, 
vienlīdzīgas iespējas un sociālā integrācija, 
kā arī mērķtiecīga novatorisku un 
ilgtspējīgu projektu veicināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a noteikti iesaka dalībvalstīm un 
Eiropas Savienībai sekmēt labākās CSR
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prakses ieviešanu visos uzņēmumos visur, 
kur tie darbojas, un veicināt tās labākās 
prakses izplatīšanu, kas nāk no CSR
iniciatīvām, jo īpaši labāk iepazīstinot ar 
to rezultātiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka CSR programmai jābūt 
piemērotai katra reģiona un katras valsts 
konkrētajām vajadzībām, lai sniegtu 
ieguldījumu ilgtspējīgas ekonomikas un 
sociālās attīstības uzlabošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina izstrādāt iniciatīvas, kas paredz 
pilnībā integrēt Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) kā CSR ieinteresētās 
puses pienācīgu darbu un programmu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 34
Cecilia Wikström & Martin Kastler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina ar tiesību aktu apstiprināt CSR
pasākumus pēc tam, kad vairāki 
uzņēmumi būs tos piemērojuši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina ar tiesību aktu apstiprināt CSR
pasākumus pēc tam, kad vairāki 
uzņēmumi būs tos piemērojuši;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 36
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina ar tiesību aktu apstiprināt CSR 
pasākumus pēc tam, kad vairāki uzņēmumi 
būs tos piemērojuši;

4. aicina ar tiesību aktu apstiprināt CSR
pasākumus pēc tam, kad vairāki uzņēmumi 
būs tos piemērojuši, lai veicinātu aktīvu 
uzņēmumu rīcību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 37
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ļoti iesaka visām dalībvalstīm ratificēt 
SDO konvencijas un aicina Komisiju 
nopietni ņemt vērā Eiropas Savienības 
spēju būt par SDO pusi;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka pēc konsultēšanās ar 
visām iesaistītajām pusēm jāizstrādā 
kopēji minimālie kritēriji attiecībā uz CSR 
politikas pieņemšanu saskaņā ar EMSF
(Eiropas Ieinteresēto personu forums 
CSR jomā) norādījumiem;

Or. xm

Grozījums Nr. 39
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē CSR sekmēšanu 
starptautiskā mērogā; aicina Komisiju 
stiprināt CSR, izstrādājot vēl vairāk 
saistošu noteikumu Eiropas 
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uzņēmumiem, kas tieši vai izmantojot 
apakšuzņēmējus darbojas attīstības 
valstīs, un to darīt, balstoties uz SDO 
standartiem un ievērojot galvenos ESAO 
principus;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzskata, ka brīvprātīgu CSR iniciatīvu 
ticamība ir atkarīga no starptautiski atzītu 
standartu un principu iekļaušanas, 
piemēram, Globālās ziņošanas 
iniciatīvas III iekļaušanas, un no 
pārredzamas un neatkarīgas uzņēmumu 
pušu uzraudzības un pārbaudes 
ieviešanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka uzsvars būtu jāliek uz visu 
uzņēmumā ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un patērētāju informētības palielināšanu;

5. uzskata, ka uzsvars būtu jāliek uz visu 
uzņēmumā ieinteresēto pušu iesaistīšanu, 
vadītāju izglītošanu un pilsoniskas 
sabiedrības veidošanu, un jo īpaši
patērētāju informētības palielināšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 42
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka uzsvars būtu jāliek uz visu 
uzņēmumā ieinteresēto pušu iesaistīšanu 
un patērētāju informētības palielināšanu;

5. uzskata, ka uzsvars būtu jāliek uz visu 
uzņēmumā ieinteresēto pušu aktīvu 
iesaistīšanu un patērētāju informētības 
palielināšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 43
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka būtu jāizkopj un jāizplata 
CSR kultūra, izmantojot izglītošanu un 
informētības palielināšanu, gan 
uzņēmumos, gan izglītības ziņā (augstākā 
un universitātes izglītība) nozarēs, kas 
visvairāk saistītas ar vadības zinātni;

Or. el

Grozījums Nr. 44
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka sociālajam dialogam un 
Eiropas uzņēmumu padomēm ir bijusi 
konstruktīva nozīme labākās prakses 
attīstībā attiecībā uz CSR;

6. uzskata, ka sociālajam dialogam un 
Eiropas uzņēmumu padomēm ir bijusi 
konstruktīva nozīme labākās prakses 
attīstībā attiecībā uz CSR, uzskata, ka 
arodbiedrībām jābūt galvenajai 
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ieinteresētajai pusei sarunās par CSR 
nolīgumiem un to kontrolē;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Cecilia Wikström & Martin Kastler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā, mēģinot rast iespēju ieviest 
klauzulas visos divpusējos, reģionālajos 
un daudzpusējos nolīgumos saskaņā ar 
starptautiski atzītiem CSR standartiem, un 
izstrādāt daudz saistošākas prasības tiem 
Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas 
jaunattīstības valstīs tieši vai izmantojot 
apakšuzņēmējus, par kuru rīcību jāatbild 
ārzemju uzņēmumiem; aicina Komisiju 
skaidri uzraudzīt šo klauzulu īstenošanu 
un par to informēt Eiropas Parlamentu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 47
Pascale Gruny

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus, jo īpaši 
uzsverot darba ņēmēju pārstāvju nozīmi 
šajā jomā un sociālā dialoga svarīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Richard Howitt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības vides, sociālās un vadības 
informācijas standartu jomā, lai sekmētu 
labāku un plašāku informācijas paušanu 
no to Eiropas uzņēmumu puses, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot savas piegādes ķēdes;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Marian Harkin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz saistošākas 
prasības tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

7. atzinīgi vērtē CSR ieviešanu 
starptautiskā līmenī un aicina Komisiju 
labāk integrēt CSR savā tirdzniecības 
politikā un izstrādāt daudz stingrākas 
vadlīnijas tiem Eiropas uzņēmumiem, kas 
darbojas jaunattīstības valstīs tieši vai 
izmantojot apakšuzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Richard Howitt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina, lai ES tirdzniecības sarunās 
tiktu uzsvērti ieguldītāju un uzņēmēju 
pienākumi, kā arī tiesības, ko izstrādāja 
Heiligendammes procesā, kuru ierosināja 
Vācijas prezidentūra kopā ar SDO, ESAO 
un ANO; un aicina, lai visos tirdzniecības 
nolīgumos tiktu ievērotas ESAO 
vadlīnijas par starptautiskiem 
uzņēmumiem, SDO trīspusējā deklarācija 
par starptautiskiem uzņēmumiem un 
sociālo politiku, ANO Globālais līgums 
un ANO īpašā pārstāvja uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību jautājumos ieteikumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Richard Howitt

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzīmē ESAO vadlīniju par 
starptautiskiem uzņēmumiem būtisko 
nozīmi attiecībā uz tirdzniecības 
nolīgumiem; ņemot vērā ES papildu 
atbildību tirdzniecības jomā pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā, 
uzskata, ka ikviens saņēmējs no ES 
ieguldījumu mehānisma jāaicina ievērot 
ESAO vadlīnijas; atbalsta pašreizējo 
procedūru, kuras mērķis ir atjaunināt 
ESAO vadlīnijas, un uzskata, ka 
pārskatīšanai jābūt vērstai ārēji un jābūt 
daļai no CSR standartu ieviešanas 
pasaules mērogā; šai atjaunināšanai 
jābūt detalizētākas orientācijas pamatā 
attiecībā uz vadlīniju par cilvēktiesībām 
ieviešanu, ieskaitot atsevišķu vadlīniju 
nodaļu, kas sevišķi attiecas uz ANO īpašā 
pārstāvja uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību jautājumos darbību;

Or. en


