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Amendamentul 1
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere convențiile OIM 
referitoare la clauzele privind condițiile de 
muncă (contractele publice) (Convenția 
nr. 94) și referitoare la negocierile 
colective (Convenția nr. 154),

eliminat

Or. de

Amendamentul 2
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere inițiativa ONU, 
intitulată „Principiile Emancipării 
Femeii” și lansată în martie 2010, care
oferă orientări cu privire la emanciparea 
femeilor la locul de muncă, pe piață și în 
cadrul comunității și care este rezultatul 
cooperării dintre Entitatea Organizației 
Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen 
și Emanciparea Femeii (UN Women) și
inițiativa „Global Compact” a 
Organizației Națiunilor Unite,

Or. en

Amendamentul 3
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere proiectul de colaborare 
„Consistency Project” desfășurat între 
organizația Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB), Inițiativa de Raportare 
Globală (Global Reporting Initiative –
GRI), Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și 
Conferința Organizației Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), 
care a fost conceput pentru a sprijini o 
abordare mai coerentă a cererii și a 
ofertei de informații furnizate de 
întreprinderi cu privire la schimbările 
climatice,

Or. en

Amendamentul 4
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul din 
octombrie 2010 realizat la cererea Comisiei 
referitor la divergențele legate de 
guvernanță dintre instrumentele și 
standardele internaționale în materie de 
răspundere socială a întreprinderilor și 
legislația europeană existentă (cunoscut 
drept „Studiul de la Edinburgh”), ale cărui 
rezultate au fost prezentate în cadrul 
Raportului anual 2011 privind drepturile 
omului,

– având în vedere studiul din 
octombrie 2010 realizat la cererea Comisiei 
referitor la divergențele legate de 
guvernanță dintre instrumentele și 
standardele internaționale în materie de 
răspundere socială a întreprinderilor și 
legislația europeană existentă (cunoscut 
drept „Studiul de la Edinburgh”), ale cărui 
rezultate au fost prezentate în cadrul 
Raportului anual 2011 privind drepturile 
omului al Parlamentului European și care 
a fost pe deplin aprobat de către Consiliul 
European,

Or. en
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Amendamentul 5
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Propunerea Comisiei 
COM(2011)0896 de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind achizițiile publice;

Or. de

Amendamentul 6
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei, 
intitulată „Strategia pentru egalitatea 
între femei și bărbați 2010-2015”
(COM(2010)0491),

Or. en

Amendamentul 7
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât reglementarea reduce 
disponibilitatea oamenilor de a face acte 
caritabile1;
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__________________
1Analiza legăturii dintre indicele mondial 
al carității și indicele de reglementare al 
Institutului de Cercetare Economică de la 
Köln; 
http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/wirt
schaft-und-ethik/archiv/beitrag/84129

Or. de

Amendamentul 8
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât într-o societate liberă 
întreprinderile nu pot fi constrânse să 
facă acte caritabile;

Or. de

Amendamentul 9
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât termenul de „voluntariat” 
trebuie să devină din nou o componentă-
cheie a RSI și trebuie să se facă mai bine 
diferența între (1) conceptul inițial RSI 
privind actele caritabile ale 
întreprinderilor, cu scopul de a fi 
responsabile din punct de vedere social, 
(2) acțiunea socială a întreprinderilor, 
bazată pe legi, reguli și norme 
internaționale, (3) acțiunea antisocială a 
întreprinderilor, care încalcă legile, 
regulile și normele internaționale și care 
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are un caracter criminal și de exploatare, 
de exemplu prin introducerea muncii în 
rândul copiilor sau a muncii forțate; 
întrucât cele trei aspecte sunt confundate 
în mod constant în dezbaterea privind 
RSI; întrucât acțiunea antisocială a 
întreprinderilor trebuie ferm condamnată; 
întrucât angajamentul caritabil și 
voluntar față de RSI trebuie susținut și 
încurajat în mod expres; 

Or. de

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată 
cu scopul de a redefini standardele minime 
aplicabile recunoscute la nivel 
internațional, ci în vederea unei mai bune 
înțelegeri și aplicări a modului în care 
aceste standarde sunt direct aplicabile 
întreprinderilor,

A. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată 
cu scopul de a redefini standardele minime 
aplicabile recunoscute la nivel 
internațional, ci în vederea evaluării
aplicării acestora și a unei mai bune 
înțelegeri a modului în care aceste 
standarde pot fi aplicate cu ușurință și în 
mod direct de către întreprinderi, 
indiferent de dimensiunea lor,

Or. fr

Amendamentul 11
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată

A. întrucât termenul „responsabilitatea 
socială a întreprinderilor (RSI)” nu trebuie 
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cu scopul de a redefini standardele 
minime aplicabile recunoscute la nivel 
internațional, ci în vederea unei mai bune 
înțelegeri și aplicări a modului în care 
aceste standarde sunt direct aplicabile 
întreprinderilor,

folosit abuziv cu scopul de a obliga 
întreprinderile la acțiuni caritabile și de a 
le supune obligațiilor de raportare,

Or. de

Amendamentul 12
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată 
cu scopul de a redefini standardele minime 
aplicabile recunoscute la nivel 
internațional, ci în vederea unei mai bune 
înțelegeri și aplicări a modului în care 
aceste standarde sunt direct aplicabile 
întreprinderilor,

A. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) nu trebuie utilizată 
cu scopul de a redefini standardele minime 
aplicabile recunoscute la nivel 
internațional, ci în vederea unei mai bune 
înțelegeri, aplicări și monitorizări a 
modului în care aceste standarde sunt 
direct aplicabile întreprinderilor,

Or. en

Amendamentul 13
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât conceptul de 
„responsabilitate socială a 
întreprinderilor” utilizat în mod obișnuit 
în cadrul instituțiilor UE ar trebui să fie 
considerat un concept imposibil de distins 
de cele mai multe ori de conceptele 
conexe de întreprinderi responsabile sau 
etice, „mediu, societate și guvernanță”, 
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dezvoltare durabilă și responsabilitatea 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât acțiunea socială a 
întreprinderilor necesită norme bazate pe 
legi și pe convenții colective; subliniază că 
promovarea acțiunilor voluntare nu poate 
în niciun caz înlocui dispozițiile privind 
protecția lucrătorilor, monitorizarea 
eficientă a respectării acestora și 
eventuala sancționare a încălcării lor, ci 
le poate doar completa;

Or. de

Amendamentul 15
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât abordarea multilaterală 
trebuie să rămână piatra de temelie a 
tuturor inițiativelor sprijinite de UE în 
materie de RSI, precum și fundamentul 
unei responsabilități sociale a 
întreprinderilor cu cel mai înalt grad de 
credibilitate în rândul întreprinderilor, 
începând de la nivel local;

Or. en
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Amendamentul 16
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât Inițiativa de Raportare 
Globală a furnizat o metodologie 
acceptată pe scară foarte largă pe plan 
internațional care asigură transparența 
întreprinderilor și întrucât înființarea 
Consiliului internațional pentru raportare 
integrată (IIRC), care include cele mai 
importante organisme globale de 
standardizare contabilă, indică faptul că 
raportarea cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor integrată în conturile 
financiare va deveni un standard global 
în cel mult zece ani;

Or. en

Amendamentul 17
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât activitatea inovatoare 
desfășurată în cadrul proiectului intitulat 
„Prince's Accounting for Sustainability 
Project”, al inițiativei „TEEB for 
Business” și al Programului pentru 
Mediu al Organizației Națiunilor Unite a 
dat, în prezent, întreprinderilor 
posibilitatea de a înțelege pe deplin și cu 
exactitate valoarea monetară a impactului 
lor extern, social și de mediu și de a o 
integra, prin urmare, în gestiunea 
financiară a societății;
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Or. en

Amendamentul 18
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât în cadrul comunității de 
investiții a avut loc o schimbare 
semnificativă ce a constat în faptul că 
1 123 de investitori care administrează 
active cu o valoare totală de 32 de 
trilioane USD au aprobat Principiile ONU 
pentru investiții responsabile (UNPRI); 
întrucât Forumul european pentru 
investiții durabile estimează faptul că 
piața globală a investițiilor responsabile 
din punct de vedere social a ajuns la 
aproximativ 7 trilioane EUR din 
septembrie 2010 și întrucât 82 de 
investitori care au ca lider Aviva Global 
Investors și care administrează active cu o 
valoare totală de 50 de trilioane USD au 
solicitat la Summitul ONU privind 
dezvoltarea durabilă ca raportarea cu 
privire la sustenabilitatea întreprinderilor 
să devină obligatorie;

Or. en

Amendamentul 19
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât constituirea platformei 
europene multilaterale privind RSI, 
desfășurarea unei serii de proiecte-pilot și 
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proiecte de cercetare, precum și 
activitățile fostei Alianțe pentru 
întreprinderi (Alliance for Business) 
reprezintă, în ansamblu, un istoric solid al 
acțiunilor europene în materie de RSI, 
alături de contribuția valoroasă adusă 
permanent de o „familie” de organizații 
europene din domeniul RSI, incluzând 
rețeaua europeană CSR Europe, 
Academia Europeană pentru Afaceri în 
Societate (European Academy of Business 
in Society – EABIS), Forumul european 
de investiții sociale (Eurosif), precum și 
Coaliția europeană pentru justiție 
corporativă (European Coalition for 
Corporate Justice – ECCJ);

Or. en

Amendamentul 20
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ag (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ag. întrucât, deși este esențial să se 
stabilească un set fundamental de 
standarde comune în materie de RSI, 
deosebirile existente în ceea ce privește 
importanța relativă a unor probleme 
sociale și de mediu diferite necesită 
abordări separate cu privire la RSI, în 
funcție de diferitele sectoare industriale;

Or. en

Amendamentul 21
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ah (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ah. întrucât codurile de conduită ale 
întreprinderilor au jucat un rol important 
în introducerea RSI și în sensibilizarea cu 
privire la aceasta, dar ele nu constituie un 
răspuns satisfăcător, având în vedere 
lipsa frecventă de specificitate, 
incompatibilitatea cu standardele 
internaționale existente, exemplele de 
evitare a aspectelor esențiale, precum și 
lipsa de comparabilitate și de transparență 
în materie de aplicare;

Or. en

Amendamentul 22
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ai (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ai. întrucât Principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului ale 
Organizației Națiunilor Unite au fost 
aprobate în unanimitate în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, cu sprijinul 
deplin al statelor membre ale UE, al 
Organizației Internaționale a 
Angajatorilor și al Camerei 
Internaționale de Comerț, care sprijină 
inclusiv conceptul de „combinație 
inteligentă” între acțiuni normative și 
voluntare;

Or. en

Amendamentul 23
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aj. întrucât fostul Reprezentant Special al 
Secretarului General al ONU, John 
Ruggie, a solicitat statelor membre ale UE 
să clarifice problema legată de jurisdicția 
extrateritorială în cazul încălcărilor
comise de către întreprinderi în țările terțe 
vulnerabile și să sprijine abordarea 
acestei probleme în cadrul Conferinței 
privind RSI convocate de către președinția 
suedeză în exercițiu în perioada 
respectivă, care a fost ulterior aprobată în 
concluziile Consiliului European, dar în 
privința căreia încă nu s-au luat măsuri 
până în prezent;

Or. en

Amendamentul 24
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ak (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ak. întrucât studiul Comisiei Europene 
referitor la divergențele legate de 
guvernanță dintre instrumentele și 
standardele internaționale în materie de 
RSI și legislația europeană existentă 
cunoscut drept „Studiul Edinburgh”, 
publicat în octombrie 2010 și ale cărui 
rezultate au fost prezentate în cadrul 
Raportului anual 2011 privind drepturile 
omului, a fost pe deplin aprobat de către 
Consiliul European și Parlamentul 
European;

Or. en
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Amendamentul 25
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Al (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Al. întrucât Orientările OCDE referitoare 
la întreprinderile multinaționale 
constituie cele mai credibile standarde 
internaționale în materie de RSI și 
întrucât actualizarea convenită în 
mai 2011 oferă o oportunitate 
semnificativă de a accelera punerea în 
aplicare a RSI;

Or. en

Amendamentul 26
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Am (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Am. întrucât numeroase inițiative 
internaționale au fost întreprinse pentru a 
garanta raportarea obligatorie de către 
întreprinderi cu privire la sustenabilitate, 
inclusiv cerința de raportare în cazul 
întreprinderilor chineze de stat, precum și 
pentru ca întreprinderile să raporteze cu 
privire la punerea în aplicare a 
orientărilor privind RSI elaborate de către 
Guvernul Indiei și pentru ca 
întreprinderile să prezinte informații cu 
privire la realizările lor în materie de 
sustenabilitate, cerință impusă pentru 
listare la bursa de valori în Brazilia, 
Africa de Sud și Malaysia și de către 
Comisia pentru valori mobiliare și burse 
de valori din Statele Unite ale Americii;

Or. en
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Amendamentul 27
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul An (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

An. întrucât Legea privind declarațiile 
financiare adoptată în Danemarca (2008), 
care face referire la raportarea cu privire 
la sustenabilitatea întreprinderilor și care 
introduce cerințe specifice suplimentare 
de raportare cu privire la schimbările 
climatice și la impactul asupra drepturilor 
omului, s-a dovedit a fi extrem de 
populară în rândul întreprinderilor 
daneze, 97 % dintre acestea optând pentru 
raportare, în ciuda faptului că dispoziția 
„conformare sau justificare” se aplică în 
primii trei ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 28
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ao (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ao. întrucât Franța și Danemarca au 
convenit să reprezinte două din cele patru 
guverne ale statelor membre ale ONU 
care au fost de acord să coordoneze 
punerea în aplicare a angajamentului 
asumat în cadrul Summitului Rio+20 al 
ONU privind raportarea cu privire la 
sustenabilitatea întreprinderilor;

Or. en
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Amendamentul 29
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ap (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ap. întrucât actualizarea Orientărilor 
OCDE privind întreprinderile 
multinaționale, condusă de Țările de Jos, 
a oferit posibilitatea de a actualiza 
vizibilitatea și statutul acestora prin 
intermediul sistemului „punctelor de 
contact naționale”, a pus capăt „legăturii 
dintre investiții” care a împiedicat 
aplicarea lor deplină în cadrul lanțului de 
aprovizionare și a integrat pe deplin 
Principiile ONU privind afacerile și 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 30
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aq (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aq. întrucât în Rezoluția Parlamentului 
European referitoare la Europa 2020 se 
afirmă existența unei legături indisolubile 
între responsabilitatea întreprinderilor și 
guvernanța corporativă;

Or. en

Amendamentul 31
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ar (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ar. întrucât studiul „Green Winners” 
realizat în 2009 de 99 de întreprinderi a 
indicat faptul că, în 16 sectoare 
industriale diferite, întreprinderile care 
aplică strategii de RSI au depășit media 
specifică sectorului industrial din care fac 
parte cu cel puțin 15 %, ceea ce reprezintă 
o capitalizare de piață suplimentară de 
498 de milioane EUR (650 de milioane 
USD) per întreprindere;

Or. en

Amendamentul 32
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul As (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

As. întrucât sondajul Global CEO Survey 
realizat în 2012 indică faptul că 
întreprinderile recunosc că pentru 
obținerea unei creșteri este necesară o 
colaborare strânsă cu populațiile locale, 
de exemplu peste 60 % dintre 
întreprinderi planifică să sporească 
investițiile în următorii trei ani pentru a 
contribui la menținerea stării de sănătate 
a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 33
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că comunicarea Comisiei se 
înscrie într-o serie de declarații de politică 
datorită cărora RSI este integrată, în 
prezent, în politicile și acțiunea Uniunii 
Europene;

1. recunoaște că comunicarea Comisiei se 
înscrie într-o serie de declarații de politică 
care permit promovarea pe scară mai 
largă și integrarea pe termen mai lung a
RSI în politicile și acțiunea Uniunii 
Europene; solicită Comisiei și statelor 
membre să adopte, pe baza strategiei 
privind RSI pentru perioada 2014-2020, 
măsuri concrete care să încurajeze 
întreprinderile să își asume un 
angajament în ceea ce privește RSI;

Or. fr

Amendamentul 34
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recunoaște că comunicarea Comisiei se 
înscrie într-o serie de declarații de politică 
datorită cărora RSI este integrată, în 
prezent, în politicile și acțiunea Uniunii 
Europene;

1. recunoaște că comunicarea Comisiei se 
înscrie într-o serie de declarații de politică 
datorită cărora RSI este integrată, în 
prezent, în politicile Uniunii Europene și 
constituie un principiu consacrat de 
acțiune europeană;

Or. en

Amendamentul 35
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că prin conștientizarea 
activă a responsabilității sociale, 
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întreprinderile obțin mai multă încredere 
și acceptare socială;

Or. de

Amendamentul 36
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi;

eliminat

Or. de

Amendamentul 37
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi;

2. își însușește analiza potrivit căreia RSI 
nu reprezintă o noutate, întrucât 
întreprinderile s-au implicat dintotdeauna 
în societatea în care funcționează. 
Angajamentul social actual reprezintă o 
componentă fermă a culturii 
organizaționale care se dezvoltă și poate fi 
luat drept exemplu pentru alte 
întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 38
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi;

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi și este de 
acord cu faptul că nu s-au înregistrat 
rezultate în ceea ce privește solicitarea 
directă referitoare la adoptarea RSI de 
către un număr mai mare de 
întreprinderi, solicitare formulată de 
Comisie în comunicările sale din 2001 
și 2006; de asemenea, constată necesitatea 
de a implica IMM-urile în dezbaterea 
privind RSI, având în vedere faptul că 
multe dintre acestea și-au manifestat 
dorința în acest sens, dar au nevoie să 
recunoască că numeroase acțiuni zilnice 
pe care le întreprind sunt, de fapt, 
elemente de bază ale responsabilității 
sociale a întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 39
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi;

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi; RSI poate 
fi, totuși, introdusă în întreprinderi de 
orice mărime și din orice domeniu: în 
societăți multinaționale, precum și în 
întreprinderi mici și mijlocii. Și 
întreprinderile mici pot juca pe plan local 
un rol major în dezvoltarea regională 
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durabilă; însă acest fapt trebuie să 
necesite un volum minim de sarcină 
administrativă;

Or. de

Amendamentul 40
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi;

2. își însușește analiza expusă în 
comunicare potrivit căreia practicile RSI 
continuă să se limiteze în mare parte la o 
minoritate de mari întreprinderi; subliniază 
faptul că reglementarea tuturor entităților 
ar genera încredere și corectitudine, 
consolidând în același timp monitorizarea 
și punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 41
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă faptul că RSI se concentrează 
în continuare în mare măsură asupra 
standardelor de mediu, în detrimentul 
standardelor sociale care sunt, totuși, 
esențiale pentru restabilirea unui climat 
social favorabil creșterii economice și 
convergenței sociale;

Or. fr
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Amendamentul 42
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că criza financiară globală 
prezintă un risc real legat de faptul că 
factorii de decizie, inclusiv factorii de 
decizie din UE, se vor confrunta cu 
fatalitatea propriilor lor strategii pe 
termen scurt, concentrându-se exclusiv 
asupra unor măsuri de transparență și de 
responsabilitate definite pe termen scurt 
pe piețele financiare și neglijând 
necesitatea urgentă de a aborda într-un 
mod integrat provocările presante și 
semnificative legate de degradarea 
mediului și de dezintegrarea socială cu 
care se confruntă sectorul financiar, 
precum și toate sectoarele industriale;

Or. en

Amendamentul 43
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. avertizează cu privire la faptul că, în 
viitor, întreprinderile vor putea fi 
sustenabile numai dacă desfășoară 
activități într-o economie durabilă, 
precum și cu privire la faptul că nu poate 
exista o alternativă la tranziția către un 
nivel redus al emisiilor de dioxid de 
carbon în viitor, care presupune, de 
asemenea, menținerea capitalului social și 
natural la nivel mondial, acesta fiind un 
proces în care RSI trebuie să joace un rol 
decisiv;
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Or. en

Amendamentul 44
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de 
RSI, un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

3. consideră că acțiunea socială a 
întreprinderilor din statele terțe trebuie 
îmbunătățită prin acordarea unei atenții 
deosebite instrumentelor mondiale în 
materie de RSI, un nou elan generat de 
principalele întreprinderi în rândul 
societăților similare, utilizarea unei 
reglementări corespunzătoare, o solidă 
evaluare a impactului inițiativelor existente 
și o mai mare recunoaștere atât în cadrul 
comunității de afaceri, cât și în restul 
societății a amplorii provocărilor sociale și 
de mediu de pe plan mondial; condamnă 
extrem de dur acțiunea antisocială a 
întreprinderilor care încalcă legile, 
regulile și normele internaționale și care 
are un caracter criminal și de exploatare, 
de exemplu prin introducerea muncii în 
rândul copiilor sau a muncii forțate;

Or. de

Amendamentul 45
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 



AM\920977RO.doc 25/115 PE501.896v01-00

RO

instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unor orientări corespunzătoare, 
o solidă evaluare a impactului inițiativelor 
existente în materie de RSI și o mai mare 
recunoaștere atât în cadrul comunității de 
afaceri, cât și în restul societății a amplorii 
provocărilor sociale și de mediu de pe plan 
mondial;

Or. de

Amendamentul 46
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
o solidă evaluare a impactului inițiativelor 
existente în materie de RSI și o mai mare 
recunoaștere atât în cadrul comunității de 
afaceri, cât și în restul societății a amplorii 
provocărilor sociale și de mediu de pe plan 
mondial;

Or. en

Amendamentul 47
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei autoreglementări și 
autoorganizări a pieței, sprijinirea 
inițiativelor de către administrațiile 
publice prin crearea condițiilor 
corespunzătoare pentru cooperarea în 
materie de RSI și furnizarea 
instrumentelor și facilităților adecvate, 
precum un sistem de stimulente, o solidă 
evaluare a impactului inițiativelor existente 
în materie de RSI și o mai mare 
recunoaștere atât în cadrul comunității de 
afaceri, cât și în restul societății a amplorii 
provocărilor sociale și de mediu de pe plan 
mondial;

Or. pl

Amendamentul 48
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare,
dirijat de publicarea informațiilor sociale 
și de mediu de către întreprinderi, 
utilizarea unei reglementări obligatorii, o 
solidă evaluare a impactului inițiativelor 
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cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

existente în materie de RSI și o mai mare 
recunoaștere atât în cadrul comunității de 
afaceri, cât și în restul societății a amplorii 
provocărilor sociale și de mediu de pe plan 
mondial;

Or. en

Amendamentul 49
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii imense a
provocărilor sociale și de mediu cu care se 
confruntă Europa și întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 50
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 

3. consideră că printre viitoarele elemente 
cu rol de forță motrice care sunt 
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determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI și o mai mare recunoaștere atât în 
cadrul comunității de afaceri, cât și în 
restul societății a amplorii provocărilor 
sociale și de mediu de pe plan mondial;

determinante pentru dezvoltarea RSI vor 
figura acordarea unei atenții deosebite 
instrumentelor mondiale în materie de RSI, 
un nou elan generat de principalele 
întreprinderi în rândul societăților similare, 
utilizarea unei reglementări 
corespunzătoare, o solidă evaluare a 
impactului inițiativelor existente în materie 
de RSI, sprijinirea inițiativelor sociale noi, 
adaptarea RSI la IMM-uri și o mai mare 
recunoaștere atât în cadrul comunității de 
afaceri, cât și în restul societății a amplorii 
provocărilor sociale și de mediu de pe plan 
mondial;

Or. fr

Amendamentul 51
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. sprijină intenția Comisiei de a 
aprofunda RSI în Europa prin elaborarea 
de orientări și prin sprijinirea unor 
inițiative multilaterale pentru fiecare 
sector industrial în parte și solicită 
principalelor întreprinderi și asociații să 
adopte această inițiativă;

Or. en

Amendamentul 52
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că reprezentanții 
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lucrătorilor și participarea angajaților 
sunt elemente structurale esențiale ale 
unei strategii RSI; de aceea, 
reprezentanții lucrătorilor aleși în mod 
democratic trebuie să fie implicați în 
procesul de elaborare a strategiei RSI și
luați în considerare în planul de acțiune 
al Comisiei Europene;

Or. de

Amendamentul 53
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reafirmă faptul că RSI trebuie treacă 
de la stadiul de proces la cel de rezultat;

Or. en

Amendamentul 54
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate datorită acordului 
unanim existent cu privire la Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite;

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor sociale, etice, de 
mediu și a celor referitoare la drepturile 
omului în activitățile comerciale datorită 
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acordului unanim existent cu privire la 
Principiile directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 55
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate datorită acordului 
unanim existent cu privire la Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite;

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate datorită acordului 
unanim existent cu privire la Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite; insistă ca termenul de 
„voluntariat” să devină din nou o 
componentă-cheie a RSI și ca Comisia 
Europeană să facă mai bine diferența 
între (1) conceptul inițial RSI privind 
actele caritabile ale întreprinderilor, cu 
scopul de a fi responsabile din punct de 
vedere social, (2) acțiunea socială a 
întreprinderilor, bazată pe legi, reguli și 
norme internaționale, (3) acțiunea 
antisocială a întreprinderilor, care încalcă 
legile, regulile și normele internaționale și 
care are un caracter de exploatare, de 
exemplu prin introducerea muncii în 
rândul copiilor sau a muncii forțate; 
regretă că în dezbaterea privind RSI, cele 
trei aspecte sunt confundate în mod 
constant; condamnă ferm acțiunea 
antisocială a întreprinderilor și vede 
nevoia de a obliga statele să transpună și 
să aplice (enforcement) normele 
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internaționale în dreptul național; laudă 
în mod expres întreprinderile, mai ales pe 
cele mici și mijlocii, pentru angajamentul 
lor caritabil și voluntar față de RSI și va 
proteja și promova în mod deosebit acest 
angajament; consideră că într-o societate 
liberă întreprinderile nu pot fi obligate să 
facă acte caritabile;

Or. de

Amendamentul 56
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate datorită acordului 
unanim existent cu privire la Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite;

4. salută faptul că definiția RSI expusă în 
comunicarea Comisiei, care reflectă noua 
abordare adoptată inițial de către Comisie 
în cadrul Forumului multilateral din 2009, 
oferă o ocazie indispensabilă în ceea ce 
privește incluziunea și ajungerea la un 
consens și reflectă în mod adecvat noul 
consens la care au ajuns întreprinderile și 
alte părți interesate datorită acordului 
unanim existent cu privire la Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor Unite 
și la alte instrumente, cum ar fi 
standardul de orientare ISO 26000 
privind responsabilitatea socială;

Or. en

Amendamentul 57
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că „responsabilitatea 
socială” ar trebui să respecte, de 
asemenea, principiile și drepturile 
fundamentale, cum ar fi cele menționate 
de OIM, în special libertatea de asociere, 
dreptul de negociere colectivă, 
interzicerea muncii forțate, eliminarea 
muncii copiilor și eliminarea 
discriminării la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 58
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută ferm contribuția adusă de 
comisarii pentru ocuparea forței de 
muncă, întreprinderi și piața internă și 
sprijinul oferit de aceștia abordării 
constructive și de perspectivă din 
comunicarea Comisiei; recunoaște 
contribuția adusă de alte părți ale 
Comisiei prin intermediul Grupului
interservicii pentru RSI; cu toate acestea, 
solicită președintelui Comisiei să conducă 
personal acțiunile în domeniul RSI și să 
se asigure că angajamentul Comisiei față 
de RSI este pe deplin asumat în special în 
cadrul Direcției Generale Mediu și în 
cadrul departamentelor responsabile 
pentru relațiile externe;

Or. en

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. este de acord cu ideea exprimată în 
comunicarea Comisiei că o condiție 
prealabilă esențială a responsabilității 
sociale a întreprinderilor este respectarea 
legislației relevante și a contractelor 
colective semnate de partenerii sociali;

Or. it

Amendamentul 60
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o 
situație concretă sau într-o anumită 
întreprindere, acest fapt nu poate servi 
drept pretext pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității;

5. își reafirmă convingerea că RSI trebuie 
să cuprindă măsuri sociale privind, în 
special, formarea profesională, 
reconcilierea vieții de familie cu viața 
profesională și condiții de muncă 
adaptate;

Or. fr

Amendamentul 61
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
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că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității;

că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se întreprinde acțiuni 
iresponsabile;

Or. en

Amendamentul 62
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității;

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității și a acțiunii antisociale;

Or. de

Amendamentul 63
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității;

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității; consideră că există 
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cercetări suficiente pentru a dovedi 
„interesul comercial” și că ar trebui să se 
acorde prioritate diseminării cercetărilor 
respective; solicită efectuarea unor 
cercetări noi cu privire la RSI, care să fie 
dedicate evaluării impactului cumulat pe 
care schimbarea comportamentului în 
afaceri ca urmare a adoptării RSI îl are 
asupra abordării tuturor provocărilor 
europene și mondiale, cum ar fi emisiile 
de dioxid de carbon, acidificarea apei, 
sărăcia extremă, munca copiilor sau 
inegalitatea, și solicită ca învățămintele 
desprinse să fie integrate în viitoarea 
contribuție a Europei la dezvoltarea de 
inițiative globale în materie de RSI;

Or. en

Amendamentul 64
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității;

5. își reafirmă convingerea că RSI prezintă 
„interes comercial” și își reiterează opinia 
că, în cazul în care un astfel de interes nu 
este relevant pe termen scurt într-o situație 
concretă sau într-o anumită întreprindere, 
acest fapt nu poate servi drept pretext 
pentru a se opta în favoarea 
iresponsabilității și reafirmă că 
angajamentele ar trebui să fie 
monitorizate și că, în același timp, ar 
trebui să se prevadă un mecanism eficient 
de responsabilizare care permite 
abordarea cazurilor de nerespectare a 
reglementărilor;

Or. en
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Amendamentul 65
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. susține faptul că întreprinderile nu 
trebuie să utilizeze RSI ca pretext pentru 
comercializarea frauduloasă a produselor 
lor, bazându-se în special pe virtuți 
ecologice false sau care nu pot fi dovedite, 
întrucât această practică îi poate induce 
în eroare pe consumatori;

Or. es

Amendamentul 66
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este de acord cu analiza Comisiei 
potrivit căreia RSI este tot mai importantă 
pentru autorizația socială de funcționare 
a unei întreprinderi, având în vedere 
incidența unor proteste sociale, cum ar fi 
mișcările antiglobalizare și cele de tip 
„ocuppy”, a unor conflicte sociale și, 
uneori, a unor relații industriale 
conflictuale; consideră că Uniunea 
Europeană în sine trebuie să adopte RSI 
ca propria sa „autorizație socială”, să 
urmărească obținerea unor beneficii 
comerciale și economice împreună cu alte 
țări și regiuni ale lumii; în special, 
consideră că RSI trebuie să constituie o 
parte centrală a politicilor comerciale ale 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 67
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că se percepe o deficiență 
profundă în inițiativele RSI atunci când
întreprinderile evită grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor; solicită Comisiei să 
valorifice, în colaborare cu autoritățile 
financiare, activitatea întreprinsă anterior 
de către „laboratoarele” RSI, cu scopul de 
a stabili mai precis modalitățile prin care 
întreprinderile și acționarii lor pot decide în 
mod obiectiv care sunt aspectele sociale și 
de mediu esențiale pentru întreprinderea în 
cauză;

6. recunoaște că inițiativele RSI sunt 
deosebit de afectate în cazul în care
întreprinderile care pretind că aplică RSI 
reușesc să evite grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor; solicită Comisiei să 
valorifice, în colaborare cu autoritățile 
financiare și partenerii sociali, activitatea 
întreprinsă anterior de către „laboratoarele” 
RSI, cu scopul de a stabili mai precis 
modalitățile prin care întreprinderile și 
acționarii lor pot decide în mod obiectiv 
care sunt aspectele sociale și de mediu 
esențiale pentru întreprinderea în cauză;

Or. fr

Amendamentul 68
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că se percepe o deficiență 
profundă în inițiativele RSI atunci când 
întreprinderile evită grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor; solicită Comisiei să 
valorifice, în colaborare cu autoritățile 
financiare, activitatea întreprinsă anterior 
de către „laboratoarele” RSI, cu scopul de 
a stabili mai precis modalitățile prin care 

6. recunoaște că inițiativele RSI sunt 
deosebit de afectate atunci când 
întreprinderile evită grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor și pentru lanțul de 
aprovizionare a acestora de la nivel 
mondial; solicită Comisiei să valorifice, în 
colaborare cu autoritățile financiare, 
activitatea întreprinsă anterior de către 
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întreprinderile și acționarii lor pot decide în 
mod obiectiv care sunt aspectele sociale și 
de mediu esențiale pentru întreprinderea în 
cauză;

„laboratoarele” RSI, cu scopul de a stabili 
mai precis modalitățile prin care 
întreprinderile și acționarii lor pot decide în 
mod obiectiv care sunt aspectele sociale și 
de mediu esențiale pentru întreprinderea în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 69
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște că se percepe o deficiență 
profundă în inițiativele RSI atunci când 
întreprinderile evită grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor; solicită Comisiei să 
valorifice, în colaborare cu autoritățile 
financiare, activitatea întreprinsă anterior 
de către „laboratoarele” RSI, cu scopul de 
a stabili mai precis modalitățile prin care 
întreprinderile și acționarii lor pot decide în 
mod obiectiv care sunt aspectele sociale și 
de mediu esențiale pentru întreprinderea în 
cauză;

6. recunoaște că inițiativele RSI sunt 
deosebit de afectate atunci când 
întreprinderile evită grupurile de interese 
deosebit de importante sau eludează 
chestiunile sensibile care prezintă interes 
pentru activitățile lor; solicită Comisiei să 
valorifice, în colaborare cu autoritățile 
financiare, activitatea întreprinsă anterior 
de către „laboratoarele” RSI, cu scopul de 
a stabili mai precis modalitățile prin care 
întreprinderile și acționarii lor pot decide în 
mod obiectiv care sunt aspectele sociale și 
de mediu esențiale pentru întreprinderea în 
cauză și cu scopul de a include în 
inițiativele de RSI ale întreprinderilor o 
selecție echitabilă și echilibrată a părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 70
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că atenția consumatorilor 
este îndreptată din ce în ce mai mult 
asupra activităților de RSI ale 
companiilor și, prin urmare, îndeamnă 
întreprinderile să adopte o abordare 
transparentă, în special în ceea ce privește 
operațiunile legate de probleme etice, 
sociale și de mediu;

Or. es

Amendamentul 71
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că se poate vorbi de 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor doar dacă sunt respectate 
și dispozițiile în vigoare și regimurile 
tarifare existente ale partenerilor sociali;

Or. de

Amendamentul 72
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. reafirmă că reprezentanții lucrătorilor 
aleși în mod democratic trebuie implicați 
mai îndeaproape în strategia RSI;

Or. de
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Amendamentul 73
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. recunoaște faptul că acțiunile RSI nu 
fac parte din activitatea obișnuită a 
întreprinderilor, însă reprezintă o sursă 
suplimentară de valoare adăugată pentru 
societate și, prin urmare, trebuie să fie 
voluntare;

Or. es

Amendamentul 74
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului 
că „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor presupune și eforturile 
acestora de a atenua efectele sociale ale 
crizei actuale”; invită întreprinderile să 
adopte inițiative în favoarea creării de 
locuri de muncă pentru tineri, oferind în 
acest mod o dovadă palpabilă a 
angajamentului lor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 75
Sari Essayah
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului 
că „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor presupune și eforturile 
acestora de a atenua efectele sociale ale 
crizei actuale”; invită întreprinderile să 
adopte inițiative în favoarea creării de 
locuri de muncă pentru tineri, oferind în 
acest mod o dovadă palpabilă a 
angajamentului lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului 
că „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor presupune și eforturile 
acestora de a atenua efectele sociale ale 
crizei actuale”; invită întreprinderile să 
adopte inițiative în favoarea creării de 
locuri de muncă pentru tineri, oferind în 
acest mod o dovadă palpabilă a 
angajamentului lor;

7. invită întreprinderile să ia în calcul
inițiative în favoarea creării de locuri de 
muncă pentru tineri, oferind în acest mod o 
dovadă palpabilă a angajamentului lor;

Or. de

Amendamentul 77
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
Comisia și statele membre să sprijine
întreprinderile să se implice în RSI și să 
adopte inițiative în favoarea menținerii și a
creării de locuri de muncă îndeosebi pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

Or. fr

Amendamentul 78
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor și 
instituind, de exemplu, un sistem care ar 
permite absolvenților de universități să 
lucreze în cadrul unor stagii pentru a 
acumula experiența de muncă de care 
angajatorii din sectorul privat au nevoie;

Or. en

Amendamentul 79
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
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în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
femei și tineri, oferind în acest mod o 
dovadă palpabilă a angajamentului lor;

Or. en

Amendamentul 80
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte, în colaborare cu 
reprezentanții lucrătorilor, inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

Or. de

Amendamentul 81
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în toate 
domeniile de activitate (de exemplu,
management și formare, piețe, personal, 
mediu, societate) în favoarea creării de 
locuri de muncă pentru tineri, oferind în 
acest mod o dovadă palpabilă a 
angajamentului lor; 

Or. de

Amendamentul 82
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale” și de a 
identifica modele de afaceri durabile; 
invită întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

Or. en

Amendamentul 83
Kinga Göncz
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, acordând o atenție deosebită 
tinerilor care se confruntă cu dezavantaje 
multiple, cum ar fi romii și persoanele cu 
handicap, și oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

Or. en

Amendamentul 84
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă pentru 
tineri, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

7. sprijină cu fermitate recunoașterea, în 
cadrul comunicării Comisiei, a faptului că 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor 
presupune și eforturile acestora de a atenua 
efectele sociale ale crizei actuale”; invită 
întreprinderile să adopte inițiative în 
favoarea creării de locuri de muncă și a 
ocupării profesionale pentru tineri, nu 
numai pentru lucrătorii cu un nivel 
limitat de calificare, ci și pentru 
personalul cu funcții superioare de 
conducere de pe piață locală a forței de 
muncă, oferind în acest mod o dovadă 
palpabilă a angajamentului lor;

Or. pl
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Amendamentul 85
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că întreprinderile ar trebui
să se implice în soluționarea problemelor 
sociale agravate de criza economică, cum 
ar fi lipsa de locuințe și sărăcia, precum și 
în dezvoltarea comunităților în care 
acestea desfășoară activități;

Or. en

Amendamentul 86
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să 
examineze diferitele linii posibile de 
acțiune în semn de răspuns la creșterea 
gradului de precaritate a locurilor de 
muncă, a numărului locurilor de muncă 
ai căror ocupanți sunt obligați să accepte 
să lucreze cu fracțiune de normă, deși ar 
dori să lucreze cu normă întreagă, a 
practicilor de exploatare în domeniul 
muncii printr-o utilizare mai intensă a 
subcontractării și a reapariției sectorului 
informal, toate aceste fenomene fiind 
consecințe ale crizei economice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să 
examineze diferitele linii posibile de 
acțiune în semn de răspuns la creșterea 
gradului de precaritate a locurilor de 
muncă, a numărului locurilor de muncă ai 
căror ocupanți sunt obligați să accepte să 
lucreze cu fracțiune de normă, deși ar dori
să lucreze cu normă întreagă, a practicilor 
de exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice;

8. recunoaște faptul că criza economică a 
fost însoțită de o creștere a gradului de 
precaritate a locurilor de muncă și a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși mulți dintre 
aceștia aspiră să lucreze cu normă 
întreagă, precum și de o creștere 
ocazională a numărului practicilor de 
exploatare în domeniul muncii în special
printr-o utilizare mai intensă a 
subcontractării și de reapariția sectorului 
informal; solicită Comisiei Europene și 
Forumului multilateral european să 
examineze în mod special utilizarea mai 
intensă a subcontractării ca răspuns la 
criza economică și să prezinte 
recomandări întreprinderilor 
responsabile; îndeamnă ca această 
activitate să se bazeze pe faptul că 
principiile directoare ale ONU sunt 
aplicabile lanțului de aprovizionare și, în 
special, conceptului de „evaluare a 
impactului”, indiferent de diferitele 
niveluri de furnizori;

Or. en

Amendamentul 88
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să 
examineze diferitele linii posibile de 
acțiune în semn de răspuns la creșterea
gradului de precaritate a locurilor de 
muncă, a numărului locurilor de muncă 

8. invită Forumul multilateral să se 
concentreze asupra creșterii gradului de 
precaritate a locurilor de muncă și 
diferențele din condițiile de lucru, care 
apar parțial prin subcontractare; 
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ai căror ocupanți sunt obligați să accepte 
să lucreze cu fracțiune de normă, deși ar 
dori să lucreze cu normă întreagă, a 
practicilor de exploatare în domeniul 
muncii printr-o utilizare mai intensă a 
subcontractării și a reapariției sectorului 
informal, toate aceste fenomene fiind 
consecințe ale crizei economice;

Or. de

Amendamentul 89
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune în semn 
de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși ar dori să 
lucreze cu normă întreagă, a practicilor de 
exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice;

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune în semn 
de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, acordând 
o atenție deosebită încadrării în muncă a 
femeilor, a numărului locurilor de muncă 
ai căror ocupanți sunt obligați să accepte să 
lucreze cu fracțiune de normă, deși ar dori 
să lucreze cu normă întreagă, a practicilor 
de exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice;

Or. en

Amendamentul 90
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune în semn 
de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși ar dori să
lucreze cu normă întreagă, a practicilor de 
exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice;

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune în semn 
de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși ar dori să 
lucreze cu normă întreagă, a practicilor de 
exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice persistente care afectează în 
principal țările din partea de sud a 
Europei care se confruntă cu cele mai 
mari provocări;

Or. en

Amendamentul 91
Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune în semn 
de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși ar dori să 
lucreze cu normă întreagă, a practicilor de 
exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
economice;

8. invită Forumul multilateral să examineze 
diferitele linii posibile de acțiune, cum ar 
fi integrarea în continuare a RSI în 
educație și în formarea profesională sau 
efectuarea de investiții în cercetarea și 
dezvoltarea de inițiative în materie de RSI,
în semn de răspuns la creșterea gradului de 
precaritate a locurilor de muncă, a 
numărului locurilor de muncă ai căror 
ocupanți sunt obligați să accepte să lucreze 
cu fracțiune de normă, deși ar dori să 
lucreze cu normă întreagă, a practicilor de 
exploatare în domeniul muncii printr-o 
utilizare mai intensă a subcontractării și a 
reapariției sectorului informal, toate aceste 
fenomene fiind consecințe ale crizei 
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economice;

Or. en

Amendamentul 92
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. observă că RSI include și 
conformitatea cu legislația privind 
condițiile efective de muncă, stabilirea 
procedurilor și a politicii de recrutare și 
concediere, protecția și confidențialitatea 
datelor referitoare la lucrători și plata la 
timp a remunerației și a altor beneficii și 
solicită respectarea acestei legislații;

Or. pl

Amendamentul 93
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre 
succesele obținute prin intermediul RSI în 
ceea ce privește ocuparea profesională a 
grupurilor sociale marginalizate; solicită 
Comisiei să efectueze o analiză 
aprofundată a impactului social al crizei 
asupra unor astfel de inițiative;

9. recunoaște că această criză influențează 
edificiul social și salută faptul că 
întreprinderile au luat măsuri multiple de 
integrare a grupurilor marginalizate și a 
grupurilor defavorizate în viața 
profesională; 

Or. de
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Amendamentul 94
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI, cum ar fi 
ocuparea profesională a grupurilor sociale 
marginalizate, îmbunătățirea formării și a 
statului acestor lucrători, promovarea 
unui „salariu minim vital”, introducerea 
unor forme noi de producție și de servicii 
utile din punct de vedere social, de 
exemplu prin intermediul cooperativelor 
de credit, promovarea unor modele noi de 
ocupare a forței de muncă prin 
intermediul întreprinderilor sociale, al 
cooperativelor și al comerțului echitabil; 
solicită Comisiei Europene să efectueze o 
analiză aprofundată a impactului social al 
crizei asupra acestor inițiative și să 
consulte pe deplin partenerii sociali și 
părțile interesate din domeniul RSI cu 
privire la rezultatul acestei analize;

Or. en

Amendamentul 95
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale vulnerabile, cum ar fi persoanele 
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efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

cu handicap; solicită Comisiei să efectueze 
o analiză aprofundată a impactului social al 
crizei asupra unor astfel de inițiative;

Or. en

Amendamentul 96
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale vulnerabile, cum ar fi persoanele 
cu handicap; solicită Comisiei să efectueze 
o analiză aprofundată a impactului social al 
crizei asupra unor astfel de inițiative;

Or. en

Amendamentul 97
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunere de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale vulnerabile, în special a 
persoanelor cu handicap; solicită 
Comisiei să efectueze o analiză 
aprofundată a impactului social al crizei
asupra unor astfel de inițiative;
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Or. es

Amendamentul 98
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate, ceea ce, prin 
urmare, face esențială definirea unor 
criterii de referință privind măsurile 
sociale; solicită Comisiei să efectueze o 
analiză aprofundată a impactului social al 
crizei asupra unor astfel de inițiative;

Or. fr

Amendamentul 99
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate, în special în țările 
din partea de sud a Europei în care 
politicile legate de măsurile de austeritate 
au condus la reduceri suplimentare ale 
drepturilor angajaților acordate cu mult 
timp în urmă; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 



PE501.896v01-00 54/115 AM\920977RO.doc

RO

impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

Or. en

Amendamentul 100
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative, inclusiv asupra unei 
abordări bazate pe gen;

Or. en

Amendamentul 101
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative;

9. recunoaște că încetarea activităților 
întreprinderilor și reducerea personalului 
acestora periclitează unele dintre succesele 
obținute prin intermediul RSI în ceea ce 
privește ocuparea profesională a grupurilor 
sociale marginalizate; solicită Comisiei să 
efectueze o analiză aprofundată a 
impactului social al crizei asupra unor 
astfel de inițiative; solicită întreprinderilor 
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să continue aceste tipuri de inițiative, 
întrucât ele pot atenua consecințele 
negative ale crizei; solicită Comisiei și 
statelor membre să reducă sarcinile 
administrative și să ofere stimulente 
întreprinderilor care desfășoară aceste 
activități;

Or. en

Amendamentul 102
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că acțiunile RSI nu numai 
că aduc beneficii societății în ansamblu, 
ci contribuie și la îmbunătățirea imaginii 
și a statutului unei companii în ochii 
potențialilor consumatori, permițându-i 
să devină viabilă pe termen lung din 
punct de vedere economic;

Or. es

Amendamentul 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că stabilirea programelor de 
dezvoltare a competențelor și de învățare 
pe tot parcursul vieții pentru lucrători, 
evaluările individuale regulate ale 
lucrătorilor și un program de gestionare a 
performanțelor, precum și stabilirea de 
obiective de afaceri și de dezvoltare pentru 
lucrători sporesc motivarea și 
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angajamentul acestora și reprezintă o 
componentă esențială a RSI;

Or. pl

Amendamentul 104
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază faptul că, în special în 
perioadele de criză, companiile care 
funcționează în conformitate cu RSI ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea 
capacităților inovatoare în propria 
regiune prin introducerea unor soluții 
tehnologice inovatoare și ecologice în 
unitățile de producție și prin investiții noi 
și modernizare;

Or. pl

Amendamentul 105
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că criza financiară a erodat
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată;
solicită întreprinderilor să ia măsuri de 
reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care 
consideră că drepturile lor la pensie au 
suferit o reduse în mod disproporționat;

10. consideră că criza financiară este 
posibil să fi erodat în unele cazuri
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată, deși 
trebuie ținut cont de diferențele dintre 
sistemele de pensie din Uniunea 
Europeană; 
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Or. de

Amendamentul 106
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată; 
solicită întreprinderilor să ia măsuri de 
reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care 
consideră că drepturile lor la pensie au 
suferit o reduse în mod disproporționat;

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată;

Or. en

Amendamentul 107
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată; 
solicită întreprinderilor să ia măsuri de 
reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care 
consideră că drepturile lor la pensie au 
suferit o reduse în mod disproporționat;

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată; 
consideră că întreprinderile trebuie să fie 
pe deplin responsabile pentru investițiile 
realizate de fondurile de pensii, inclusiv 
pentru acordarea periodică și permanentă 
a plăților; solicită întreprinderilor să ia 
măsuri de reajustare a dezechilibrelor 
existente în opinia unui mare număr de 
salariați, care consideră că drepturile lor la 
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pensie au fost reduse în mod 
disproporționat ca urmare a crizei; invită 
întreprinderile responsabile să abordeze 
această problemă în colaborare cu 
Comisia și cu partenerii sociali, inclusiv 
prin crearea unor mecanisme deschise, 
favorabile incluziunii și bazate pe norme 
de gestionare a investițiilor realizate de 
fondurile de pensii, și să abordeze, ca 
parte a unei provocării mai ample în 
cadrul RSI, îmbătrânirea activă într-o 
perioadă caracterizată de schimbări 
demografice;

Or. en

Amendamentul 108
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată; 
solicită întreprinderilor să ia măsuri de 
reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care 
consideră că drepturile lor la pensie au 
suferit o reduse în mod disproporționat;

10. consideră că criza financiară a erodat 
încrederea angajaților în obligațiile 
întreprinderilor de a-și respecta 
angajamentele asumate pe termen lung cu 
privire la drepturile la pensie privată; 
solicită întreprinderilor să ia măsuri de 
reajustare a dezechilibrelor existente în 
opinia unui mare număr de salariați, care 
consideră că drepturile lor la pensie au fost
reduse în mod disproporționat; consideră 
că restabilirea încrederii dintre angajați și 
întreprinderi este esențială pentru o 
redresare economică durabilă;

Or. en

Amendamentul 109
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să considere 
sindicatele și reprezentanții personalului, 
care sunt actori esențiali,drept parteneri 
de dialog în contextul subiectelor privind 
RSI, alături de întreprinderi și alte părți 
interesate;

Or. de

Amendamentul 110
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că integrarea în 
activitățile comerciale a preocupărilor 
legate de mediu existente în domeniul 
RSI, cum ar fi biodiversitatea, schimbările 
climatice, utilizarea eficientă a resurselor 
și sănătatea mediului, prezintă un 
potențial de promovare a unei redresări 
durabile;

Or. en

Amendamentul 111
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. își exprimă acordul cu accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 
și punerii în aplicare a standardelor 

11. salută ferm accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 
și punerii în aplicare a standardelor 
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internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra punerii în 
aplicare pe deplin a respectivelor orientări 
și principii;

internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra punerii în 
aplicare pe deplin a respectivelor orientări 
și principii în rândul întreprinderilor 
europene;

Or. en

Amendamentul 112
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. își exprimă acordul cu accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 
și punerii în aplicare a standardelor 
internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra punerii în 
aplicare pe deplin a respectivelor orientări 
și principii;

11. își exprimă acordul cu accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 
și punerii în aplicare a standardelor 
internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra sprijinirii
respectivelor orientări și principii;

Or. en

Amendamentul 113
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. își exprimă acordul cu accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 

11. își exprimă acordul cu accentul pus în 
comunicarea Comisiei asupra consolidării 
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și punerii în aplicare a standardelor 
internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra punerii în 
aplicare pe deplin a respectivelor orientări 
și principii;

și punerii în aplicare a standardelor 
internaționale și consideră, prin prisma 
actualizării, în 2011, a orientărilor OCDE 
și din perspectiva acordului privind 
Principiile directoare ale ONU, că acțiunea 
Uniunii Europene trebuie să se concentreze 
într-o mai mare măsură asupra punerii în 
aplicare pe deplin a respectivelor orientări 
și principii; subliniază faptul că 
orientările OCDE au fost formulate și 
recunoscute la nivel internațional, în 
scopul de a stabili și de a menține condiții 
de concurență echitabile, promovând în 
același timp practici comerciale deschise, 
corecte și responsabile în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 114
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei și statelor membre 
să analizeze dacă este fezabilă și posibilă 
dezvoltarea unei etichete sociale europene 
pentru toate întreprinderile implicate în 
RSI, în scopul de a asigura o vizibilitate 
mai bună a eforturilor lor în acest 
domeniu în fața consumatorilor și a 
investitorilor; sugerează că întreprinderile 
care dețin o astfel de etichetă ar trebui să 
fie monitorizate în mod regulat cu privire 
la respectarea dispozițiilor sociale în 
materie de RSI stabilite în etichetă;

Or. fr

Amendamentul 115
Milan Cabrnoch
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. recomandă Comisiei să prezinte, atât 
Parlamentului European, cât și 
Consiliului, rapoarte anuale privind 
punerea în aplicare a acestor orientări ale 
OCDE;

Or. en

Amendamentul 116
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să introducă 
obligativitatea respectării orientărilor 
OCDE pentru marile întreprinderi 
europene;

Or. de

Amendamentul 117
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută în special includerea 
sectorului TIC în vederea furnizării de 
orientări europene specifice privind 
afacerile și drepturile omului; recunoaște 
dilemele veritabile create, pe de o parte, de 
necesitatea de a proteja confidențialitatea 
și de a combate conținutul infracțional și, 
pe de altă parte, de obiectivul de a apăra 
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libertatea de exprimare, astfel cum a 
demonstrat controversa recentă creată de 
filmul antiislamic postat pe YouTube; în 
acest sens, solicită implicarea mai multor 
societăți europene în principala inițiativă 
multilaterală, Inițiativa Rețeaua Globală 
(IRG), ai cărei membri sunt, în prezent, în 
mare parte întreprinderi cu sediul în 
SUA;

Or. en

Amendamentul 118
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că toate posibilitățile de 
„finanțare a comerțului și a dezvoltării” 
oferite actorilor sectorului privat de 
mecanismele investiționale ale UE, de 
Banca Europeană de Investiții și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare ar trebui să includă clauze 
contractuale care să stipuleze obligația de a 
respecta orientările OCDE și Principiile 
directoare ale ONU;

12. subliniază că toate posibilitățile de 
„finanțare a comerțului și a dezvoltării” 
oferite actorilor sectorului privat de 
mecanismele investiționale ale UE, de 
Banca Europeană de Investiții și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare ar trebui să includă clauze 
contractuale care să stipuleze obligația de a 
respecta orientările OCDE privind 
întreprinderile multinaționale și 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului și care să 
prevadă un mecanism clar de soluționare 
a plângerilor și o capacitate suficientă 
pentru a evalua în mod independent 
presupusele încălcări; solicită din nou 
statelor membre să procedeze în același 
mod în ceea ce privește emiterea de 
credite la export pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 119
Malika Benarab-Attou
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că toate posibilitățile de 
„finanțare a comerțului și a dezvoltării” 
oferite actorilor sectorului privat de 
mecanismele investiționale ale UE, de 
Banca Europeană de Investiții și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare ar trebui să includă clauze 
contractuale care să stipuleze obligația de a 
respecta orientările OCDE și Principiile 
directoare ale ONU;

12. subliniază că toate posibilitățile de 
„finanțare a comerțului și a dezvoltării” 
oferite actorilor sectorului privat de 
mecanismele investiționale ale UE, de 
Banca Europeană de Investiții și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare ar trebui să includă clauze 
contractuale care să stipuleze obligația de a 
respecta orientările OCDE și Principiile 
directoare ale ONU și subliniază faptul că 
ar trebui să se prevadă mecanisme de 
monitorizare și de răspundere proprii care 
să abordeze cazurile de nerespectare a 
reglementărilor;

Or. en

Amendamentul 120
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa Comisiei referitoare la 
planurile naționale de acțiune pentru 
punerea în aplicare a Principiilor directoare 
ale ONU; solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) să exercite un rol 
mult mai important în ceea ce privește 
contribuția adusă la coordonarea punerii în 
aplicare la nivel înalt; face apel la inițierea 
unui proces de evaluare inter pares între 
statele membre, care să impulsioneze 
punerea în aplicare;

13. salută inițiativa Comisiei referitoare la 
planurile naționale de acțiune pentru 
punerea în aplicare a Principiilor directoare 
ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului; solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) să exercite un rol 
mult mai important în ceea ce privește 
contribuția adusă la coordonarea punerii în 
aplicare la nivel înalt; solicită inițierea unui 
proces de evaluare inter pares între statele 
membre, care să impulsioneze punerea în 
aplicare; solicită Comisiei Europene și 
SEAE să realizeze o evaluare a punerii în 
aplicare a planurilor de acțiune, precum 
și o evaluare a acțiunilor întreprinse la 
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nivelul UE și să prezinte Consiliului 
European și Parlamentului European un 
raport până la sfârșitul anului 2014;

Or. en

Amendamentul 121
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa Comisiei referitoare la 
planurile naționale de acțiune pentru 
punerea în aplicare a Principiilor directoare 
ale ONU; solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) să exercite un rol 
mult mai important în ceea ce privește 
contribuția adusă la coordonarea punerii în 
aplicare la nivel înalt; face apel la inițierea 
unui proces de evaluare inter pares între 
statele membre, care să impulsioneze 
punerea în aplicare;

13. salută inițiativa Comisiei referitoare la 
planurile naționale de acțiune pentru 
punerea în aplicare a Principiilor directoare 
ale ONU; solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) să exercite un rol 
mult mai important în ceea ce privește 
contribuția adusă la coordonarea punerii în 
aplicare la nivel înalt și în ceea ce privește 
încurajarea unei monitorizări și raportări 
eficiente; solicită inițierea unui proces de 
evaluare inter pares între statele membre, 
care să impulsioneze punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 122
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște faptul că, din ce în ce mai 
frecvent, societățile desfășoară activități 
în state fragile și că acestea au obligația 
de a-și proteja personalul împotriva 
conflictelor, a terorismului și a 
criminalității organizate; cu toate acestea, 
insistă ca întreprinderile să aibă o 



PE501.896v01-00 66/115 AM\920977RO.doc

RO

obligație asemănătoare de a garanta că 
regimul de securitate nu aduce atingere 
securității altor persoane sau păcii în 
zonele în care aceste întreprinderi 
desfășoară activități și care le poate 
expune unor acuzații de complicitate la 
încălcarea drepturilor omului; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
adoptarea pe o scară mult mai largă a 
principiilor voluntare internaționale de 
securitate și să ajungă la un acord cu 
privire la un cadru normativ internațional 
privind reglementarea, monitorizarea și 
supravegherea activităților 
întreprinderilor militare private și ale 
întreprinderilor de securitate private;

Or. en

Amendamentul 123
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită întreprinderilor și altor părți 
interesate să se implice în mod constructiv 
în procesul de elaborare a unor orientări 
sectoriale privind drepturile omului 
desfășurat de Comisie și să utilizeze 
orientările rezultate după finalizarea 
procesului;

Or. en

Amendamentul 124
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei, în special DG 
Justiție din cadrul acestei instituții, să 
prezinte propuneri prin care să se 
faciliteze într-o mai mare măsură 
jurisdicția extrateritorială a instanțelor 
UE pentru cazurile flagrante de încălcare 
a drepturilor omului comise de 
întreprinderi stabilite în UE sau de filiale 
sau parteneri de afaceri ai acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei, în special DG Justiție 
din cadrul acestei instituții, să prezinte 
propuneri prin care să se faciliteze într-o 
mai mare măsură jurisdicția 
extrateritorială a instanțelor UE pentru 
cazurile flagrante de încălcare a drepturilor 
omului comise de întreprinderi stabilite în 
UE sau de filiale sau parteneri de afaceri ai 
acestora;

14. solicită Comisiei, în special DG Justiție 
din cadrul acestei instituții, să prezinte 
propuneri prin care să se faciliteze într-o 
mai mare măsură accesul la justiție în 
instanțele din UE pentru cazurile cele mai 
grave și mai flagrante de încălcare a 
drepturilor omului sau a drepturilor 
lucrătorilor comise de întreprinderi 
stabilite în Europa, de filiale sau de
parteneri de afaceri ai acestora, dacă în 
țara terță în care a fost comisă presupusa 
încălcare nu există un acces satisfăcător 
la căi de atac, astfel cum a recomandat 
Reprezentantul Special pentru afaceri și 
drepturile omului al Secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite; 

Or. en

Amendamentul 126
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei, în special DG Justiție 
din cadrul acestei instituții, să prezinte 
propuneri prin care să se faciliteze într-o 
mai mare măsură jurisdicția extrateritorială 
a instanțelor UE pentru cazurile flagrante 
de încălcare a drepturilor omului comise de 
întreprinderi stabilite în UE sau de filiale 
sau parteneri de afaceri ai acestora;

14. solicită Comisiei, în special DG Justiție 
din cadrul acestei instituții, să prezinte 
propuneri prin care să se faciliteze într-o 
mai mare măsură jurisdicția extrateritorială 
a instanțelor UE pentru cazurile flagrante 
de încălcare a drepturilor omului comise de 
întreprinderi stabilite în UE sau de filiale,
subcontractanți sau parteneri de afaceri ai 
acestora;

Or. it

Amendamentul 127
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază, de asemenea, necesitatea 
de a dezvolta și de a stabili mecanisme de 
raportare a încălcării drepturilor omului 
în cadrul fiecărei întreprinderi;

Or. pl

Amendamentul 128
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că studiul „Green 
Matters” indică în mod explicit legătura 
pozitivă dintre întreprinderile care adoptă 
RSI și obținerea unor rezultate financiare 
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mai bune pe măsură ce acestea ies din 
criză; susține conceptul de 
„competitivitate responsabilă” și 
subliniază faptul că potențiala piață a 
bunurilor și a serviciilor utile din punct de 
vedere social și ecologic rămâne o 
oportunitate de piață esențială pentru 
întreprinderi, pe lângă faptul că răspunde 
necesității societale;

Or. en

Amendamentul 129
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. împărtășește punctul de vedere al 
întreprinderilor identificat în sondajul 
„Global CEO Survey” realizat în 2012, 
potrivit căruia o creștere durabilă a 
întreprinderilor necesită o colaborare 
strânsă cu populațiile, administrațiile și 
partenerii de afaceri de la nivel local, 
precum și investiții în comunitățile locale; 
sprijină și solicită intensificarea 
inițiativelor desfășurate de întreprinderi 
în ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă, formarea profesională, 
contribuția la gestionarea resurselor 
limitate și contribuția la soluții în 
domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 130
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 15



PE501.896v01-00 70/115 AM\920977RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei, în special DG 
Comerț din cadrul acesteia, să adopte o 
abordare „activă” cu privire la orientările 
OCDE, urmărind promovarea și susținerea 
continuă a orientărilor respective prin 
intermediul delegațiilor UE;

15. solicită Comisiei Europene, în special 
DG Comerț, să treacă de la o abordare 
„pasivă” la o abordare „activă” cu privire 
la orientările OCDE, inclusiv prin 
intermediul unei aderări exprese la 
acestea similară cu angajamentul asumat 
deja față de principiile de investiții,
urmărind promovarea și susținerea 
continuă a orientărilor OCDE prin 
intermediul delegațiilor UE în țările terțe, 
finanțând, împreună cu întreprinderile, 
sindicatele și societatea civilă din țările 
terțe, inițiativele de consolidare a 
capacităților în ceea ce privește punerea 
în aplicare a orientărilor respective, 
asigurându-se că orientările sunt 
menționate în mod expres în toate noile 
acorduri încheiate între UE și țările terțe, 
inclusiv în toate tratatele comerciale și de 
investiții, pentru ca Uniunea Europeană 
să depună eforturi diplomatice 
considerabile pentru a convinge mai 
multe țări la nivel internațional să devină 
țări semnatare și furnizând sprijin concret 
grupurilor societății civile pentru 
soluționarea, în cooperare cu statele 
membre, a „cazurilor specifice” de 
presupuse încălcări;

Or. en

Amendamentul 131
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; sprijină 

16. consideră că RSI poate constitui un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM;
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punerea la dispoziția sindicatelor 
europene a unor fonduri capabile să le 
permită să realizeze proiecte-pilot legate 
de orientările OCDE și de orice alte 
standarde RSI internaționale în vederea 
consolidării capacităților din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 132
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; sprijină 
punerea la dispoziția sindicatelor europene 
a unor fonduri capabile să le permită să 
realizeze proiecte-pilot legate de orientările 
OCDE și de orice alte standarde RSI 
internaționale în vederea consolidării 
capacităților din țări terțe;

16. consideră RSI drept un instrument 
important care permite Uniunii Europene
să sprijine punerea în aplicare la nivel
internațional a convențiilor Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM); sprijină 
punerea la dispoziția sindicatelor europene 
a unor fonduri capabile să le permită să 
realizeze proiecte-pilot legate de orientările 
OCDE și de orice alte standarde RSI 
internaționale în scopul consolidării 
capacităților împreună cu sindicatele din 
țări terțe; solicită Comisiei Europene să 
stabilească un obiectiv specific pentru 
negocierea și consensul cu privire la noile 
acorduri-cadru privind problemele legate 
de RSI și să invite partenerii sociali să 
încheie aceste acorduri în contextul noii 
abordări sectoriale bazate pe RSI; invită 
Comisia Europeană, în special DG 
Ocuparea forței de muncă, să integreze 
standardele de muncă în RSI prin 
desfășurarea unor proiecte-pilot privind 
„munca decentă” împreună cu guvernele 
țărilor terțe;

Or. en
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Amendamentul 133
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; sprijină 
punerea la dispoziția sindicatelor 
europene a unor fonduri capabile să le
permită să realizeze proiecte-pilot legate 
de orientările OCDE și de orice alte 
standarde RSI internaționale în vederea 
consolidării capacităților din țări terțe;

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; solicită 
Comisiei să sprijine organizațiile și 
sindicatele europene care doresc să 
realizeze proiecte-pilot legate de orientările 
OCDE și de orice alte standarde RSI 
internaționale în vederea consolidării 
capacităților din țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 134
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; sprijină 
punerea la dispoziția sindicatelor europene
a unor fonduri capabile să le permită să 
realizeze proiecte-pilot legate de orientările 
OCDE și de orice alte standarde RSI 
internaționale în vederea consolidării 
capacităților din țări terțe;

16. consideră că RSI constituie un 
instrument important la care se poate apela 
pentru a permite UE să sprijine punerea în 
aplicare a convențiilor OIM; sprijină 
punerea la dispoziția partenerilor sociali
europeni a unor fonduri capabile să le 
permită să realizeze proiecte-pilot legate de 
orientările OCDE și de orice alte standarde 
RSI internaționale în vederea consolidării 
capacităților din țări terțe;

Or. de

Amendamentul 135
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este de acord cu comunicarea 
Comisiei, potrivit căreia „respectarea 
legislației în vigoare și a contractelor 
colective încheiate între partenerii sociali 
constituie o condiție esențială pentru 
îndeplinirea acestei responsabilități”; 
consideră că RSI ar trebui să completeze, 
și nu să înlocuiască legislația, negocierea 
colectivă sau dialogul cu lucrătorii 
organizați în sindicate și că 
întreprinderile ar trebui să își asume 
angajamentul de a discuta cu angajații și 
cu reprezentanții acestora despre politica 
lor în materie de RSI și despre anumite 
elemente, cum ar fi raportul anual al unei 
întreprinderi privind impactul social și de 
mediu al activităților acesteia; consideră 
că un cadru opțional de norme pentru 
acordurile-cadru europene ar trebui să fie 
adoptat în funcție de eventualul conținut 
al acestuia, astfel cum este descris în 
documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei pe această temă;

Or. en

Amendamentul 136
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că Serviciul de asistență 
pentru afaceri și standarde internaționale 
de muncă al OIM, în calitate de ghișeu 
unic pentru manageri, ar putea servi drept 
indicator de referință pentru o raportare 
eficientă cu privire la RSI;
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Or. en

Amendamentul 137
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută utilizarea de către mediul
antreprenorial a summitului Rio+20 al 
ONU cu scopul de a pleda în favoarea unei 
noi convenții mondiale privind 
responsabilitatea întreprinderilor;

17. salută reprezentanții mediului
antreprenorial care au utilizat Summitul 
Rio+20 al ONU pentru a pleda în favoarea 
unei noi convenții mondiale privind 
responsabilitatea întreprinderilor în 
sistemul ONU; consideră că, deși o astfel 
de convenție va fi adoptată, probabil, 
peste câțiva ani, Europa ar trebui să se 
implice în mod constructiv în dezbatere; 
cu toate acestea, consideră că astfel de 
discuții nu trebuie să distragă atenția 
factorilor de decizie din mediul 
antreprenorial și din administrație de la 
punerea imediată în aplicare a 
instrumentelor de RSI existente; atrage 
atenția asupra faptului că există modele 
diferite în ceea ce privește modul de 
apariție a unor noi forme de guvernanță 
globală privind RSI, inclusiv prin 
intermediul sistemului ONU, de exemplu, 
prin promovarea dezvoltării orientărilor 
OCDE în rândul țărilor care nu sunt 
membre sau printr-o inițiativă de sine 
stătătoare elaborată de guverne cu o 
gândire similară; solicită Uniunii 
Europene, Comisiei Europene și statelor 
membre să elaboreze și să susțină 
propuneri specifice referitoare la 
contribuția concretă și ușor de verificat 
adusă de întreprinderi care urmează să fie 
convenită ca parte a obiectivelor propuse 
de ONU în materie de dezvoltare durabilă 
după 2015;

Or. en
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Amendamentul 138
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subscrie la opinia formulată în raportul
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare și 
invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

18. subscrie la opinia formulată în primul
raport din iunie 2004 al Forumului 
multilateral potrivit căreia autoritățile 
publice pot juca un rol important în
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, de stimulare, precum și de
reglementare și invită statele membre să 
imprime în mod energic un nou elan 
acestor eforturi prin intermediul Grupului 
la nivel înalt și prin orice altă modalitate;

Or. en

Amendamentul 139
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare și 
invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare și de stimulare și invită statele 
membre să imprime în mod energic un nou 
elan acestor eforturi;

Or. en

Amendamentul 140
Thomas Mann
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare și 
invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare și stimulare și invită statele 
membre să imprime în mod energic un nou 
elan acestor eforturi;

Or. de

Amendamentul 141
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare și 
invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI și invită statele membre să 
imprime în mod energic un nou elan 
acestor eforturi;

Or. es

Amendamentul 142
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare și 
invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

18. subscrie la opinia formulată în raportul 
din iunie 2004 al Forumului multilateral 
potrivit căreia autoritățile publice își pot 
aduce o contribuție importantă la 
promovarea RSI exercitându-și rolurile de 
convocare, stimulare și reglementare, 
inclusiv în cadrul ofertelor depuse pentru 
atribuirea contractelor de achiziții publice
și invită statele membre să imprime în mod 
energic un nou elan acestor eforturi;

Or. fr

Amendamentul 143
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că statele membre ar trebui 
să considere întreprinderile responsabile 
pentru adoptarea unor principii și politici 
proactive în scopul de a combate 
discriminarea și excluziunea socială, de a 
promova egalitatea de gen și de a respecta 
drepturile fundamentale ale tuturor;

Or. en

Amendamentul 144
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. având în vedere abordarea 
multilaterală privind RSI, invită Comisia 
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și statele membre să ia în considerare 
creșterea numărului observatorilor care 
participă la reuniunile semestriale ale 
Grupului la nivel înalt pentru a include 
reprezentanți care au calitatea de 
observatori printre care să se numere cei 
doi raportori din comisiile relevante ale 
Parlamentului European, reprezentanți ai 
Programului de mediu al Organizației 
Națiunilor Unite, ai Consiliului pentru
Drepturile Omului al Organizației 
Națiunilor Unite și ai Organizației 
Internaționale a Muncii, precum și câte 
un candidat din partea fiecărei 
întreprinderi europene, a sindicatelor și a 
societății civile, care a fost acceptat de 
comitetul de coordonare al Forumului 
multilateral;

Or. en

Amendamentul 145
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. susține examinarea formală a 
propunerii „Solidarité” vizând crearea 
unui program interinstituțional de resurse 
umane în instituțiile UE care să faciliteze 
implicarea personalului și a stagiarilor 
instituțiilor în activități de voluntariat, 
umanitare și sociale, atât ca parte a 
formării profesionale, cât și ca voluntariat 
în timpul lor liber, ținând seama de faptul 
că programul propus va genera economii 
și o valoare adăugată ridicată și va 
contribui la promovarea, precum și la 
implementarea politicilor și a 
programelor UE;

Or. en
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Amendamentul 146
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. consideră că statele membre ar trebui 
să încurajeze întreprinderile să elaboreze 
politici și să adopte măsuri privind 
necesitatea de a respecta viața privată și 
de familie a tuturor angajaților; consideră 
că aceste politici și măsuri ar trebui să 
respecte principiul egalității și ar trebui să 
se extindă la negocieri privind durata și 
organizarea timpului de lucru, nivelul de 
salarizare, punerea la dispoziția 
lucrătorilor a unor facilități practice și 
stabilirea unor condiții de muncă 
flexibile, inclusiv natura contractelor de 
muncă și posibilitatea de a întrerupe 
activitatea profesională;

Or. en

Amendamentul 147
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. recunoaște faptul că indicatorii 
sociali nu corespund indicilor de mediu în 
ceea ce privește evaluarea economică și 
specificitatea generală în cadrul a 
numeroase inițiative de RSI; deși există 
un manual privind achizițiile publice 
sociale, consideră că Uniunea Europeană 
în sine a fost prea limitată în acest 
domeniu; solicită realizarea unui studiu 
cu privire la „valorificarea capitalului 
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social” care să conducă la o dezbatere 
europeană amplă privind îmbunătățirea 
integrării impactului social în gestionarea 
durabilă a întreprinderilor; sprijină 
finanțarea proiectelor-pilot pentru 
dezvoltarea indicilor sociali, a agențiilor 
de rating social și a practicii de audit 
social în unele state membre precum și în 
sectoarele antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 148
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. consideră că Tratatul de la Lisabona 
declară solidaritatea drept una dintre 
valorile fundamentale ale UE și că 
aceasta are drept scop să asigure 
apartenența, cooperarea și cetățenia 
activă în întreaga Uniune; totuși, 
consideră totodată că necesitatea 
subliniată în Declarația de la Laeken 
din 2001 cu privire la apropierea
instituțiilor UE de cetățenii Uniunii este o 
solicitare la care încă nu s-a primit 
răspuns și că, în contextul provocărilor 
actuale, oficialii Uniunii Europene 
trebuie să mențină un contact permanent 
cu societatea și realitatea;

Or. en

Amendamentul 149
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. consideră că rămân incerte măsura 
în care modificările succesive aduse 
normelor UE privind achizițiile au fost 
adoptate, de fapt, de către autoritățile 
publice și impactul global al îmbunătățirii 
performanțelor de mediu sau sociale ale 
întreprinderilor, precum și impactul 
acordării de stimulente pentru RSI; 
solicită efectuarea unor studii și evaluări 
suplimentare ale impactului care să 
conducă, în consecință, la formularea 
unor recomandări clare referitoare la 
acordarea de stimulente ușor de înțeles 
pentru întreprinderi; solicită ca acest 
lucru să includă un studiu cu privire la 
practicile tot mai numeroase ale 
întreprinderilor de a integra clauze 
privind RSI în propriile lor contracte de 
cumpărare, și anume în contractele 
încheiate între întreprinderi, și solicită 
identificarea bunelor practici în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 150
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. felicită Comisia pentru desfășurarea 
de proiecte-pilot privind RSI în scopul de 
a sprijini sistemele de voluntariat al 
angajaților; îndeamnă toate statele 
membre să includă voluntariatul 
angajaților în planurile lor naționale de 
acțiune; solicită semnarea unui „pact”, 
prin intermediul Centrului European 
pentru Voluntariat (CEV), în scopul de a 
implica organizațiile societății civile din 
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întreaga Europă, precum și 
întreprinderile, în atingerea acestui 
obiectiv; subliniază faptul că sistemele 
practice, cum ar fi sistemele de mentorat 
sau adevăratele sisteme de schimb de 
experiență, pot elimina barierele existente 
în calea șomerilor și a persoanelor 
excluse și pot contribui la atingerea 
obiectivelor sociale și economice; susține 
examinarea formală a propunerii 
„Solidarité” vizând crearea unui program 
interinstituțional de resurse umane în 
instituțiile UE care să faciliteze 
implicarea personalului și a stagiarilor 
instituțiilor în activități de voluntariat, 
umanitare și sociale, atât ca parte a 
formării profesionale, cât și ca voluntariat 
în timpul lor liber;

Or. en

Amendamentul 151
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. sprijină utilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor și a mass-
mediei sociale pentru a încuraja părțile 
interesate de la nivel mondial să joace un 
rol mai activ în consultările multilaterale;

Or. en

Amendamentul 152
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. felicită numeroase state membre 
pentru eforturile depuse în vederea 
elaborării și punerii în aplicare a unor 
planuri naționale de acțiune în materie de 
RSI, purtând consultări cu forumurile 
multilaterale naționale; își exprimă totuși
îngrijorarea cu privire la faptul că 
numeroase măsuri de politică publică nu 
au obținut rezultatele scontate în ceea ce 
privește progresele în materie de RSI;

19. felicită statele membre pentru eforturile 
considerabile depuse în vederea elaborării 
și punerii în aplicare a unor planuri 
naționale de acțiune în materie de RSI, 
purtând consultări cu forumurile 
multilaterale naționale din numeroase 
state membre ale UE; totuși, își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că foarte 
multe măsuri de politică publică nu au 
înregistrat încă rezultate semnificative 
vizibile în ceea ce privește progresele în 
materie de RSI; solicită efectuarea mai 
multor studii și evaluări referitoare la 
măsurile de politică publică privind RSI 
la nivel european; solicită Comisiei 
Europene să ofere un exemplu în calitate 
de angajator responsabil, prin publicarea 
propriului său raport privind RSI, în 
conformitate cu suplimentul pentru 
sectorul public al Inițiativei de Raportare 
Globală, prin acordarea de timp liber 
„corespunzător” personalului Comisiei 
pentru ca acesta să participe la inițiative 
de voluntariat al angajaților și prin 
revizuirea utilizării investițiilor realizate 
de fondurile de pensii pe baza unor 
criterii etice;

Or. en

Amendamentul 153
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută dorința Comisiei de a formula 
noile directive privind achizițiile publice 
într-un mod mai durabil din punct de 
vedere social și ecologic; sugerează că 
contractele colective de muncă obligatorii 
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sunt deosebit de importante în acest 
context; subliniază că criteriile sociale de 
acordare a contractelor, precum accesul 
la formare, egalitatea, comerțul echitabil 
și integrarea socială a lucrătorilor 
defavorizați și a persoanelor cu handicap 
pot stimula întreprinderile să își sporească 
responsabilitatea socială;

Or. de

Amendamentul 154
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă statele membre să 
stabilească scenarii favorabile pentru a 
sprijini companiile în realizarea 
activităților de RSI;

Or. es

Amendamentul 155
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită ca Anul european al 
cetățeniei 2013 să includă o secțiune 
specială privind cetățenia întreprinderilor, 
care să invite antreprenorii și oamenii de 
afaceri să se implice în inițiativele de RSI 
derulate în statele membre și să 
promoveze și să dezvolte, la nivelul UE, 
conceptul de „bun cetățean corporativ”;

Or. en
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Amendamentul 156
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută recunoașterea rolului pe care 
trebuie să îl joace achizițiile publice în 
promovarea în practică a RSI; în 
consecință, consideră că este important să 
se adopte măsuri în temeiul noii directive, 
cu scopul de a include factorii sociali și de 
mediu, de a depăși tendința de atribuire a 
contractelor ofertanților care oferă prețul 
cel mai mic și de a impune obligativitatea 
respectării dispozițiilor legislative 
internaționale, europene și naționale și a 
contractelor colective aplicabile la locul în 
care se desfășoară lucrările sau se 
furnizează bunurile sau serviciile;

Or. it

Amendamentul 157
Jim Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. susține examinarea formală a 
propunerii „Solidarité” vizând crearea 
unui program interinstituțional de resurse 
umane în instituțiile UE care să faciliteze 
implicarea personalului și a stagiarilor 
instituțiilor în activități de voluntariat, 
umanitare și sociale, atât ca parte a 
formării profesionale, cât și ca voluntariat 
în timpul lor liber;
subliniază faptul că programul propus va 
genera economii și o valoare adăugată 
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ridicată și va contribui la implementarea 
politicilor și a programelor UE;

Or. en

Amendamentul 158
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. salută intenția Comisiei Europene de 
a pune bazele noului său sistem de premii 
prin utilizarea practicilor existente în 
acest domeniu; consideră că premiile pot 
stimula RSI, dar numai în cazul în care 
câștigătorii reprezintă cea mai bună 
practică reală la nivel național, european 
și global; invită Comisia Europeană să 
înființeze un grup independent de experți 
care să evalueze acest lucru și care să 
„verifice” în permanență sistemul în anii 
următori; solicită ca publicitatea din jurul 
premiilor să reflecte complexitatea reală a 
provocărilor existente și să evidențieze 
învățămintele desprinse pentru toate 
întreprinderile nu numai pentru 
câștigători;

Or. en

Amendamentul 159
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. consideră că este esențială 
dezvoltarea cât mai curând posibil de 
către Comisie a metodologiei comune 
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anunțate pentru evaluarea activităților în 
materie de protecție a mediului pe baza 
costului ciclului de viață; o astfel de 
metodologie ar fi utilă în ceea ce privește 
atât transparența informațiilor despre 
companii, cât și evaluarea de către 
autorități a activităților desfășurate de 
companii în materie de protecție a 
mediului;

Or. it

Amendamentul 160
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei să-și intensifice 
eforturile vizând prezentarea de noi
propuneri vizând remedierea lacunelor în 
materie de guvernanță legate de 
standardele RSI internaționale, dând curs 
recomandării formulate în „Studiul de la 
Edinburgh” realizat la comanda sa;

20. solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile vizând prezentarea, în cadrul 
programului său de lucru, a unor 
propuneri noi care să remedieze lacunele
în materie de guvernanță legate de 
standardele RSI internaționale, dând curs 
recomandării formulate în „Studiul de la 
Edinburgh” realizat la comanda sa;

Or. en

Amendamentul 161
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută planurile Comisiei Europene 
de a promova inițiative în domeniul 
producției și al consumului responsabil; 
consideră că UE se poate baza pe 
experiența acumulată din inițiative de RSI 
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în cadrul cărora s-au întreprins activități 
specifice de formare profesională și de 
consolidare a capacităților cumpărătorilor 
în cadrul întreprinderilor; consideră că 
inițiativa planificată privind transparența 
poate fi un element esențial cu rol de forță 
motrice pentru consumerismul etic; 
rămâne sceptic în ceea ce privește noile 
inițiative privind etichetele sociale și 
ecologice de la nivel sectorial, național 
sau de la nivelul UE, preferând, în 
schimb, sprijinirea inițiativelor de 
etichetare existente pentru a promova în 
permanență o colaborare ascendentă sub 
auspiciile Alianței internaționale pentru 
acreditare și etichetare socială și de mediu 
(ISEAL);

Or. en

Amendamentul 162
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită statelor membre să ia măsuri 
în vederea sporirii eficienței politicilor de 
promovare a responsabilității sociale a 
întreprinderilor prin, de exemplu, 
introducerea unor recompense pentru un 
comportament responsabil al mediului de 
afaceri sub formă de stimulente pentru 
investiții și acces la investiția publică;

Or. el

Amendamentul 163
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)



AM\920977RO.doc 89/115 PE501.896v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. îndeamnă Comisia să contribuie în 
mod efectiv la îndrumarea și coordonarea 
politicilor din statele membre ale UE, 
reducând astfel riscul ca întreprinderile 
care funcționează în mai mult de un stat 
membru să suporte costuri suplimentare 
din cauza divergenței dispozițiilor;

Or. el

Amendamentul 164
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. subliniază faptul că majoritatea 
întreprinderilor mici, mijlocii și a 
microîntreprinderilor adoptă în 
continuare o abordare mai informală și 
mai intuitivă în ceea ce privește 
responsabilitatea socială și că probabil ar 
fi adecvat să se adopte măsuri în 
conformitate dimensiunea 
întreprinderilor și cu natura activității lor, 
astfel încât să se stimuleze conștientizarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
fără a determina creșterea costurilor sau 
a sarcinilor administrative;

Or. el

Amendamentul 165
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 21



PE501.896v01-00 90/115 AM\920977RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali; 
constată, în acest sens, că divulgarea
menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii;

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali, dar 
consideră că aceasta nu trebuie se 
concentreze numai asupra aspectelor de 
mediu; constată, în acest sens, că 
publicarea informațiilor pentru investitori 
și consumatori este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii sociale și de mediu ușor de 
aplicat și de măsurat;

Or. fr

Amendamentul 166
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali; 
constată, în acest sens, că divulgarea
menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii;

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social și durabil îl constituie, în 
continuare, cererea investitorilor 
instituționali; constată, în acest sens, că 
publicarea menționată a informaților este 
unul dintre elementele determinante cu rol 
de forță motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii;

Or. en

Amendamentul 167
Thomas Mann
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali;
constată, în acest sens, că divulgarea 
menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii;

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali;
constată, în acest sens, că divulgarea 
menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii care se bazează pe voluntariat;

Or. de

Amendamentul 168
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali; 
constată, în acest sens, că divulgarea
menționată este unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
RSI și că trebuie să se întemeieze pe 
principii;

21. constată că unul dintre elementele 
determinante cu rol de forță motrice ale 
investițiilor responsabile din punct de 
vedere social îl constituie, în continuare, 
cererea investitorilor instituționali; 
constată, în acest sens, că publicarea
menționată a informațiilor este unul dintre 
elementele determinante cu rol de forță 
motrice ale RSI și că trebuie să se 
întemeieze pe principii; salută demersurile 
Comisiei de a se implica alături de 
comunitatea investitorilor în aspecte 
legate de RSI; solicită ca această 
implicare să se bazeze ferm pe sprijinul 
acordat Principiilor ONU pentru investiții 
responsabile și principiului raportării 
integrate (RI);

Or. en
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Amendamentul 169
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că publicitatea referitoare 
la activitățile companiilor este foarte 
importantă întrucât aceasta le permite 
consumatorilor să evalueze obiectiv 
companiile care merită cel mai mult 
atenția lor în calitate de clienți și/sau 
investitori;

Or. es

Amendamentul 170
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că beneficiarii investitorilor 
pe termen lung, cum ar fi fondurile de 
pensii, manifestă interes pentru obținerea 
unei rentabilități durabile și pentru 
comportamentul responsabil al 
întreprinderilor; consideră că este 
important ca stimulentele agenților de 
investiții să fie în mod efectiv aliniate cu 
interesele beneficiarilor și ca acestea să 
nu se limiteze la o interpretare restrictivă 
a acestor interese care se concentrează 
exclusiv pe creșterea la maximum a 
rentabilității pe termen scurt; susține un 
cadru juridic care sprijină acest obiectiv; 
salută elaborarea de către Comisie a unor 
propuneri referitoare la investiții pe 
termen lung și la guvernanța corporativă, 
care vor contribui la abordarea acestor 
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probleme;

Or. en

Amendamentul 171
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind „divulgarea 
fără caracter financiar” de către 
întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 
totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitului acestui 
deceniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 22



PE501.896v01-00 94/115 AM\920977RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind „divulgarea 
fără caracter financiar” de către 
întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 
totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitului acestui 
deceniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 173
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de
intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind „divulgarea 
fără caracter financiar” de către 
întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 

22. sprijină Comisia să prezinte o 
propunere de orientări privind „divulgarea 
fără caracter financiar” de către 
întreprinderi, care oferă UE ocazia de a 
recomanda întreprinderilor europene 
aplicarea Principiilor directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului1 și 
Pactul mondial al ONU; această 
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reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 
totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitul acestui deceniu;

propunere trebuie să fie în conformitate 
cu raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC); în plus, trebuie subliniat că 
efectele acțiunii antreprenoriale și ale 
angajamentului social pot fi măsurate și 
în materie de sume de bani;

__________________
1Raportul Reprezentantului Special al 
Secretarului General privind drepturile 
omului și societățile transnaționale și alte 
întreprinderi, John Ruggie: Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului: Implementarea 
cadrului „protecție, respect și remedii” 
din 21 martie 2011

Or. xm

Amendamentul 174
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără caracter 
financiar” de către întreprinderi;
avertizează cu privire la utilizarea 
sintagmei „fără caracter financiar”, care 
nu trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru 
întreprinderi ale impactului social, de 
mediu și legat de drepturile omului;

22. are un punct de vedere critic față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără caracter 
financiar” de către întreprinderi; nu poate 
fi de acord cu introducerea raportării 
obligatorii privind actele caritabile 
voluntare ale întreprinderilor, deoarece 
acest fapt contrazice ideea de societate 
liberă și duce la creșterea sarcinii 
administrative și a costurilor, ceea ce ar 
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lansează un apel la prezentarea unei 
propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 
totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitului acestui 
deceniu;

periclita angajamentul voluntar, mai ales 
în întreprinderile cu mai puțin de 500 de 
angajați; solicită o diferențiere mai 
aprofundată și o utilizare mai atentă a 
termenului de RSI, care înseamnă în 
primul rând angajament RSI caritabil, 
informal și intuitiv; salută cu fermitate 
obiectivul de a identifica actele de 
încălcare a drepturilor omului și 
activitățile criminale și solicită 
sancționarea dură a acestora de către 
state; consideră că conduita neadecvată a 
câtorva întreprinderi a dus la denunțarea 
întreprinderilor în general și la pedepsirea 
acestora cu sarcină suplimentară și 
costuri sporite prin posibilele obligații de 
raportare; solicită Comisiei Europene 
propuneri diferențiate;

Or. de

Amendamentul 175
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind „divulgarea
fără caracter financiar” de către 
întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 

22. este de acord că problema privind 
„cerințele de publicare a informațiilor fără 
caracter financiar” de către întreprinderi 
trebuie aprofundată; avertizează cu privire 
la utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; cu toate acestea, subliniază faptul 
că potențialele soluții nu trebuie să creeze 
o povară administrativă excesivă, în 
special pentru IMM-uri;
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totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitului acestui 
deceniu;

Or. pl

Amendamentul 176
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără 
caracter financiar” de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la utilizarea 
sintagmei „fără caracter financiar”, care 
nu trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru 
întreprinderi ale impactului social, de 
mediu și legat de drepturile omului;
lansează un apel la prezentarea unei 
propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în 
rândul numeroaselor inițiative întreprinse 
în prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în 
totalitate obiectivului de a transforma 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), în norma generală la nivel 
mondial până la sfârșitului acestui 
deceniu;

22. salută intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind „cerințele de 
publicare a informațiilor fără caracter 
financiar” de către întreprinderi; totuși, 
consideră că raportarea cu privire la 
„aspectele fără caracter financiar” ar trebui 
să fie flexibilă și opțională pentru fiecare 
întreprindere, în funcție de strategia și de 
nevoile sale;

Or. en
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Amendamentul 177
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără 
caracter financiar” de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la utilizarea 
sintagmei „fără caracter financiar”, care nu 
trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru 
întreprinderi ale impactului social, de 
mediu și legat de drepturile omului; 
lansează un apel la prezentarea unei 
propuneri cu aspirații înalte, care să înscrie 
dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu;

22. salută introducerea de către 
numeroase state membre a cerințelor 
privind publicarea informațiilor fără 
caracter financiar, dar reamintește faptul 
că diferitele cerințe naționale privind 
publicarea informațiilor ar putea crea 
costuri suplimentare pentru 
întreprinderile care desfășoară activități 
în mai multe state membre; prin urmare,
își exprimă sprijinul deplin față de intenția 
Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „cerințele de publicare a 
informațiilor fără caracter financiar” de 
către întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu;

Or. en

Amendamentul 178
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără 
caracter financiar” de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la utilizarea 
sintagmei „fără caracter financiar”, care nu 
trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru 
întreprinderi ale impactului social, de 
mediu și legat de drepturile omului; 
lansează un apel la prezentarea unei 
propuneri cu aspirații înalte, care să înscrie 
dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu;

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „cerințele de publicare a 
informațiilor fără caracter financiar” de 
către întreprinderi; salută faptul că această 
propunere se bazează pe o amplă 
consultare publică și pe o serie de ateliere 
organizate împreună cu părțile interesate 
relevante; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu;

Or. en

Amendamentul 179
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „divulgarea fără 

22. își exprimă sprijinul deplin față de 
intenția Comisiei de a prezenta o propunere 
legislativă privind „cerințele de publicare a 
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caracter financiar” de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la utilizarea 
sintagmei „fără caracter financiar”, care nu 
trebuie să disimuleze consecințele 
financiare cât se poate de reale pentru 
întreprinderi ale impactului social, de 
mediu și legat de drepturile omului; 
lansează un apel la prezentarea unei 
propuneri cu aspirații înalte, care să înscrie 
dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu;

informațiilor fără caracter financiar” de 
către întreprinderi; avertizează cu privire la 
utilizarea sintagmei „fără caracter 
financiar”, care nu trebuie să disimuleze 
consecințele financiare cât se poate de 
reale pentru întreprinderi ale impactului 
social, de mediu și legat de drepturile 
omului; lansează un apel la prezentarea 
unei propuneri cu aspirații înalte, care să 
înscrie dreptul Uniunii Europene în rândul 
numeroaselor inițiative întreprinse în 
prezent în legătură cu raportarea 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor și să răspundă în totalitate 
obiectivului de a transforma raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC), în norma 
generală la nivel mondial până la 
sfârșitului acestui deceniu; consideră că 
sistemul „conformare sau justificare” este 
un instrument util în cadrul RSI; este în 
favoarea introducerii unei politici privind 
RSI în cadrul întreprinderilor și consideră 
că orice abatere de la politica privind RSI 
ar trebui să fie justificată în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 180
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază faptul că RSI este condusă 
de mediul de afaceri și că întreprinderile 
trebuie să fie în măsură să raporteze într-
un mod adecvat și relevant pentru situația 
lor specifică;

Or. en
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Amendamentul 181
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. în consecință, solicită Comisiei să 
propună un cadru legislativ clar care să 
impună companiilor europene 
obligativitatea publicării informațiilor 
fără caracter financiar și să specifice 
cantitatea minimă de informații care 
trebuie furnizate (inclusiv date privind 
mediul, costuri avute în vedere pentru 
ciclurile de viață, aspecte sociale, în 
special respectarea drepturilor omului și 
guvernanța), precum și metodologia; 
observă că ar trebui să se pună la 
dispoziție și informații referitoare la 
subcontractare și lanțurile de 
aprovizionare; recomandă propunerea 
unor dispoziții-cadru simplificate care să 
poată fi adoptate de IMM-uri;

Or. it

Amendamentul 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. observă că raportul social ar trebui 
să fie verificat de un organism extern, 
pentru a se spori credibilitatea acțiunii 
unei întreprinderi;

Or. pl
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Amendamentul 183
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. se declară în favoarea menținerii unui 
rol de lider pentru Forumul multilateral 
european în ceea ce privește sprijinul 
acordat în vederea punerii în aplicare a 
propunerilor prezentate în cadrul 
comunicării Comisiei;

23. se declară în favoarea menținerii unui 
rol de lider pentru Forumul multilateral 
european în ceea ce privește sprijinul 
acordat în vederea punerii în aplicare a 
propunerilor prezentate în cadrul 
comunicării Comisiei; reamintește faptul 
că o adaptare mai eficientă a RSI la 
IMM-uri va asigura răspândirea acesteia 
pe scară mai largă la nivel european;

Or. fr

Amendamentul 184
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. se declară în favoarea menținerii unui 
rol de lider pentru Forumul multilateral 
european în ceea ce privește sprijinul 
acordat în vederea punerii în aplicare a 
propunerilor prezentate în cadrul 
comunicării Comisiei;

23. se declară în favoarea menținerii unui 
rol de lider pentru Forumul multilateral 
european în ceea ce privește sprijinul 
acordat în vederea punerii în aplicare a 
propunerilor prezentate în cadrul 
comunicării Comisiei; solicită tuturor 
participanților să se implice în activitatea 
forumului prin adoptarea unei abordări 
flexibile, cu orizont larg și care vizează 
obținerea unui consens în adevăratul 
spirit al RSI;

Or. en

Amendamentul 185
Richard Howitt, Stephen Hughes
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. insistă ca drepturile și libertățile 
sindicale să se afle în centrul oricărei 
strategii de RSI; salută amplul cadru 
structural al UE pentru dialog social 
sectorial și intersectorial și solicită ca 
organizațiile și sindicatele reprezentative 
să fie consultate și implicate pe deplin și 
în mod activ în special în dezvoltarea, 
funcționarea și monitorizarea proceselor 
și structurilor de RSI ale companiilor și să 
se colaboreze cu angajatorii în cadrul 
unei abordări bazate cu adevărat pe 
parteneriat;

Or. en

Amendamentul 186
Richard Howitt, Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită ca politicile privind RSI să 
cuprindă măsuri specifice pentru 
combaterea practicii ilegale de interzicere 
a lucrătorilor și de refuzare a accesului 
acestora la locuri de muncă, deseori din 
cauza apartenenței lor la un sindicat și a 
activităților sindicale desfășurate sau din 
cauza rolului reprezentativ pe care îl dețin 
în domeniul sănătății și al siguranței;

Or. en

Amendamentul 187
Richard Howitt, Stephen Hughes
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. insistă asupra faptului că orice 
întreprindere care interzice lucrători sau 
încalcă drepturile omului și standardele 
de muncă ar trebui să fie exclusă de la 
primirea de subvenții și finanțare din 
partea UE și de la participarea la cereri 
de ofertă pentru alte contracte de achiziții 
publice la nivelul UE, la nivel național 
sau la nivelul autorităților publice;

Or. en

Amendamentul 188
Richard Howitt, Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. solicită Comisiei să introducă o 
procedură mai deschisă și mai clară de 
depunere și de examinare a plângerilor 
legate de nerespectarea principiilor în 
materie de RSI, inclusiv mecanisme de 
punere în aplicare, și să deschidă anchete, 
dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 189
Richard Howitt, Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 23 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23e. observă că politicile privind RSI 
trebuie să fie respectate atât de către 
întreprinderea principală sau 
contractantul principal, cât și de către 
subcontractanți sau lanțurile de 
aprovizionare utilizate eventual de cei 
dintâi fie pentru furnizarea de bunuri și 
de forță de muncă, fie pentru furnizarea 
de servicii și indiferent dacă sediul lor se 
află în UE sau într-o țară terță, asigurând 
astfel condiții de concurență echitabile 
bazate pe o remunerare echitabilă și 
condiții de muncă decente și garantând 
drepturile și libertățile sindicale;

Or. en

Amendamentul 190
Richard Howitt, Stephen Hughes

Propunere de rezoluție
Punctul 23 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23f. susține Directiva privind normele 
minime pentru victime a Comisiei și 
solicită ca politicile privind RSI ale 
întreprinderilor din sectoarele relevante 
(cum ar fi sectorul călătoriilor, al 
asigurărilor, al cazării și al 
telecomunicațiilor) să cuprindă strategii și 
structuri pozitive și practice de sprijinire a 
victimelor criminalității și a familiilor 
acestora într-o situație de criză și să 
elaboreze politici specifice pentru orice 
angajat care devine victimă a unei 
infracțiuni la locul de muncă sau în afara 
acestuia;

Or. en
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Amendamentul 191
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o 
abordare de tipul „aceeași măsură pentru 
toți” cu privire la RSI, dar, deși 
recunoaște că abundența de inițiative 
private și voluntare poate crea costuri 
suplimentare și ridica obstacole în calea 
punerii în aplicare, invită Comisia ca, 
împreună cu alte organisme 
internaționale, să-și asume angajamentul 
de a sprijini obiectivul „convergenței” pe 
termen lung a inițiativelor RSI;

eliminat

Or. de

Amendamentul 192
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și 
voluntare poate crea costuri suplimentare 
și ridica obstacole în calea punerii în 
aplicare, invită Comisia ca, împreună cu 
alte organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul
„convergenței” pe termen lung a
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, ci că aplicarea orientărilor 
RSI trebuie să se desfășoare într-un cadru 
suficient de flexibil pentru cerințele 
specifice ale fiecărui stat membru și ale 
regiunilor și mai ales pentru capacitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii ; salută, 
totuși, colaborarea Comisiei cu alte 
organisme internaționale pentru a realiza 
pe termen lung o „convergență”
fundamentală a inițiativelor RSI;

Or. de
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Amendamentul 193
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și ridica 
obstacole în calea punerii în aplicare,
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI; recunoaște că numeroase
inițiative publice, private și voluntare pot
spori gradul de sensibilizare cu privire la 
importanța politicilor privind RSI; invită 
Comisia ca, împreună cu alte organisme 
internaționale, să își asume angajamentul 
de a sprijini obiectivul „internalizării” pe 
termen lung a inițiativelor RSI în cadrul 
comunității de afaceri;

Or. en

Amendamentul 194
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și ridica 
obstacole în calea punerii în aplicare,
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI și recunoaște că abundența 
de inițiative private și voluntare 
demonstrează valoarea abordării 
voluntare, deși se mai pot face încă 
îmbunătățiri în acest sens; invită Comisia 
ca, împreună cu alte organisme 
internaționale, să își asume angajamentul 
de a sprijini schimbul și promovarea de 
bune practici ale întreprinderilor în 
materie de RSI;

Or. es
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Amendamentul 195
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și 
voluntare poate crea costuri suplimentare 
și ridica obstacole în calea punerii în 
aplicare, invită Comisia ca, împreună cu 
alte organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI; invită Comisia ca, împreună 
cu alte organisme internaționale, să își
asume angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

Or. en

Amendamentul 196
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative în domeniul RSI
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să își asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

Or. fr
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Amendamentul 197
Malika Benarab-Attou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
subminând încrederea și corectitudinea,
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să își asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI obligatorii;

Or. en

Amendamentul 198
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și ridica 
obstacole în calea punerii în aplicare, invită 
Comisia ca, împreună cu alte organisme 
internaționale, să-și asume angajamentul de 
a sprijini obiectivul „convergenței” pe 
termen lung a inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și ridica 
obstacole în calea punerii în aplicare, invită 
Comisia ca, împreună cu alte organisme 
internaționale și cu participarea 
Parlamentului și a Consiliului, să-și 
asume angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

Or. de
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Amendamentul 199
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare, 
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să joace un rol 
mult mai activ pentru a-și asuma 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

Or. en

Amendamentul 200
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în aplicare,
invită Comisia ca, împreună cu alte 
organisme internaționale, să-și asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI;

24. admite că nu se poate aplica o abordare 
de tipul „aceeași măsură pentru toți” cu 
privire la RSI, dar, deși recunoaște că 
abundența de inițiative private și voluntare 
poate crea costuri suplimentare și poate
ridica obstacole în calea punerii în 
aplicare; invită Comisia ca, împreună cu 
alte organisme internaționale, să își asume 
angajamentul de a sprijini obiectivul 
„convergenței” pe termen lung a 
inițiativelor RSI, precum și angajamentul 
de a asigura progresul orientărilor 
formulate în cadrul standardului 
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internațional ISO 26000, în scopul de a 
garanta o definiție unică, globală, 
coerentă și transparentă a RSI;

Or. en

Amendamentul 201
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că ideea potrivit căreia RSI 
constituie un „bun de lux” sprijinit de 
întreprinderi numai în perioade 
economice favorabile a fost în mod decisiv 
infirmată de faptul că tot mai multe 
întreprinderi își asumă în continuare un 
angajament față de RSI; consideră că 
aceasta a fost o presupunere învechită 
care ignoră importanța reputației și a 
nivelului de risc extern pentru 
profitabilitatea întreprinderilor moderne; 
solicită ca toți factorii de decizie europeni 
să integreze RSI în toate nivelurile de 
politică economică, inclusiv să 
consolideze RSI în cadrul 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 202
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită statelor membre să 
promoveze, în cooperare cu Comisia și, 
după caz, cu universitățile, 



PE501.896v01-00 112/115 AM\920977RO.doc

RO

responsabilitatea socială a 
întreprinderilor prin intermediul 
includerii materialelor relevante în 
contextul educației și al formării 
profesionale, sporind astfel rolul RSI în 
domeniul afacerilor și gradul de 
conștientizare a consumului durabil;

Or. el

Amendamentul 203
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră că partenerii sociali pot 
juca un rol esențial în promovarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
care, ar trebui menționat, contribuie la 
dialogul social și facilitează realizarea 
acestuia;

Or. el

Amendamentul 204
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 
dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI în educația managerială pentru toți;

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 
dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI, a gestionării și a cetățeniei 
responsabile în educația managerială 
pentru toți; solicită Comisiei să ofere 
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sprijin financiar suplimentar pentru 
proiecte de educație și de formare 
profesională cu privire la RSI în cadrul 
programului UE de învățare pe tot 
parcursul vieții și al programului 
„Tineretul în acțiune”;

Or. en

Amendamentul 205
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 
dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI în educația managerială pentru toți;

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 
dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI în educația managerială pentru toți 
viitorii directori de întreprinderi;
consideră că acest lucru trebuie să 
înceapă cu educația în materie de RSI a 
copiilor de vârstă școlară care sunt 
implicați în sisteme de antreprenoriat 
pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 206
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 

25. adresează felicitări pentru activitatea 
întreprinsă în cadrul anumitor școli de 
management în vederea promovării RSI, 
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dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI în educația managerială pentru toți;

dar recunoaște că aceste școli reprezintă 
doar o minoritate; invită Grupul la nivel 
înalt să studieze modalități de integrare a 
RSI în educația managerială pentru toți, 
pentru ca RSI să poată deveni o piatră de 
temelie în guvernanța corporativă 
strategică;

Or. de

Amendamentul 207
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încredințează Președintelui sarcina de 
a transmite prezenta rezoluție Consiliului 
și Comisiei, precum și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre.

26. solicită Comisiei să garanteze 
inițiative de RSI recunoscute și 
funcționale, prin introducerea unui test în 
materie de RSI, care să evalueze impactul 
viitoarelor inițiative legislative și
administrative asupra măsurilor de RSI și 
să țină seama de rezultatele relevante la 
elaborarea de propuneri;

Or. en

Amendamentul 208
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută obligațiile impuse operatorilor 
în vederea menținerii sustenabilității și 
solicită Comisiei să monitorizeze și să 
evalueze inițiativele RSI.

Or. de
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Amendamentul 209
Marian Harkin, Jean Lambert, Sari Essayah, Malika Benarab-Attou, Edward 
McMillan-Scott

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. recunoaște faptul că Declarația de la 
Laeken din 2001 subliniază necesitatea 
apropierii dintre instituțiile UE și cetățenii 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 210
Marian Harkin, Jean Lambert, Sari Essayah, Malika Benarab-Attou, Edward 
McMillan-Scott

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. sprijină dezvoltarea propunerii 
„Solidarité” vizând crearea unui program 
interinstituțional de resurse umane în 
instituțiile UE care să faciliteze 
implicarea personalului și a stagiarilor 
instituțiilor în angajamentele comunitare 
prin intermediul unor activități de 
voluntariat, umanitare și sociale, atât ca 
parte a formării profesionale, cât și ca 
voluntariat în timpul lor liber;

Or. en


