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Pozměňovací návrh 1
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zastává názor, že jednou z hlavních 
charakteristik sociální odpovědnosti 
podniků by se měla znovu stát 
dobrovolnost a že Komise by měla jasněji 
rozlišovat mezi 1) původní koncepcí 
sociální odpovědnosti podniků, jíž byla 
filantropická činnost, kterou podnik plní 
své povinnosti vůči společnosti, 2) sociální 
činností podniků, která je založena na 
právních předpisech, pravidlech a 
mezinárodních standardech, a 3) 
antisociálním jednáním podniků, jímž 
jsou porušovány právní předpisy, pravidla 
a mezinárodní standardy a které je svou 
povahou vykořisťovatelské (příkladem 
může být zaměstnávání dětí a nucená 
práce); vyjadřuje politování nad tím, že 
tyto tři aspekty se v diskusi o společné 
odpovědnosti podniků neustále míchají 
dohromady; tvrdě odsuzuje antisociální 
jednání podniků a domnívá se, že je třeba 
vyvíjet větší tlak na jednotlivé země a 
přimět je k tomu, aby převedly 
mezinárodní normy do svého práva a 
následně prosazovaly jejich dodržování;
jednoznačně chválí podniky – zejména ty 
malé a střední – za jejich dobrovolnou 
filantropickou činnost, v níž sociální 
odpovědnost podniků nachází své 
vyjádření, a bude tuto činnost bránit a 
podporovat; je toho názoru, že ve 
svobodné společnosti by podniky neměly 
být k dobročinnosti nuceny;

Or. de
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Pozměňovací návrh 2
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; rozhodně podporuje sociální 
odpovědnost podniků; poukazuje na 
skutečnost, že mnohé podniky – zejména 
ty malé a střední – poskytují v této oblasti 
vynikající příklad;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; podporuje sociální odpovědnost 
podniků; poznamenává, že převezme-li 
podnik odpovědnost za společnost, životní 
prostředí a zaměstnance, přináší to 
prospěch všem stranám, neboť vzniká 
širší důvěra nezbytná pro hospodářský 
úspěch; domnívá se, že učinit sociální 
odpovědnost podniků součástí udržitelné 
obchodní strategie je v zájmu podniků i 
společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Richard Howitt
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. zdůrazňuje, že současnou celosvětovou 
hospodářskou krizi způsobily zásadní 
chyby související s transparentností, 
odpovědností a upřednostňováním 
krátkodobých hledisek a že EU je povinna 
zajistit, aby se z těchto chyb poučily nejen 
banky, ale také všechny podniky; chválí 
Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; domnívá se, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení; vyzývá k tomu, aby se do diskuse 
o výsledcích šetření zapojily všechny 
zúčastněné strany a aby se podle toho 
zachovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že závazná, a 
tedy řádně prováděná sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro udržitelné
hospodářské oživení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně 
přispět k obnovení ztracené důvěry, 
která je naprosto nezbytná pro 
hospodářské oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět 
šetření Eurobarometru týkající se 
důvěry v podniky; zastává názor, že 
sociální odpovědnost podniků, je-li 
uplatňována všemi společnostmi, a 
nikoli pouze těmi velkými, může plně 
přispět k obnovení ztracené důvěry, 
která je naprosto nezbytná pro 
hospodářské oživení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální 
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení, a může úspěšně zmírnit sociální 
důsledky hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že sociální
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

1. chválí Komisi za záměr provádět šetření 
Eurobarometru týkající se důvěry 
v podniky; zastává názor, že společenská
odpovědnost podniků může plně přispět 
k obnovení ztracené důvěry, která je 
naprosto nezbytná pro hospodářské 
oživení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná
regulace a samoregulace podepřít 
stávající soukromé a dobrovolné iniciativy 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

2. zdůrazňuje, že sociální odpovědnost 
podniků by se měla vyvíjet především na 
základě samoregulace a sebeorganizace 
trhu; současně poznamenává, že
potřebnou podporu by měla zajistit 
veřejná správa tím, že vytvoří vhodné 
podmínky pro spolupráci v rámci sociální 
odpovědnosti podniků a poskytne vhodné 
nástroje, jako je systém pobídek;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, 
je však přesvědčen, že pokud by touto 
cestou byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít stávající 
soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

2. je přesvědčen, že společná regulace a 
samoregulace by mohla podepřít stávající 
soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků a zajistit 
soudržnost, významnost, zapojení více 
zúčastněných subjektů a transparentnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít 
stávající soukromé a dobrovolné iniciativy 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

2. zdůrazňuje, že filantropická činnost 
podniků v rámci sociální odpovědnosti 
podniků musí ze zásady zůstat činností 
dobrovolnou; podporuje a hodlá i nadále 
podporovat stávající soukromé a 
dobrovolné iniciativy v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků; je přesvědčen o 
tom, že by bylo vhodné vypracovat 
dobrovolné minimální zásady pro sociální
odpovědnost podniků k zajištění 
soudržnosti, významnosti, zapojení více 
zúčastněných subjektů a transparentnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Philippe Boulland
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti,
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít stávající 
soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou z hlediska 
sociálních a environmentálních 
požadavků, tedy dvou oblastí, jichž se týká 
sociální odpovědnost podniků, nahradit 
odpovídající regulaci, je však přesvědčen, 
že pokud by touto cestou byly stanoveny 
minimální zásady k zajištění soudržnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti a pokud by se tím 
usnadnilo vytvoření kontrolních orgánů 
se zaměřením na sociální odpovědnost 
podniků, mohla by společná regulace a 
samoregulace podepřít stávající soukromé 
a dobrovolné iniciativy v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je
však přesvědčen, že pokud by touto cestou
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít 
stávající soukromé a dobrovolné iniciativy 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace mohou v každé z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, a
je přesvědčen, že stávající soukromé a 
dobrovolné iniciativy v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků mohou stanovit
minimální zásady k zajištění soudržnosti, 
významnosti, zapojení více zúčastněných 
subjektů a transparentnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít
stávající soukromé a dobrovolné iniciativy 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, jako jsou postupy v oblasti práce 
a zaměstnávání, lidská práva a postupy v 
oblasti životního prostředí, nahradit 
odpovídající regulaci, je však přesvědčen, 
že pokud by touto cestou byly stanoveny 
minimální klíčové zásady k zajištění 
soudržnosti, významnosti, zapojení více 
zúčastněných subjektů a transparentnosti,
měly by se stát právně závaznými, čímž by 
se účinně podpořily stávající soukromé a 
dobrovolné iniciativy v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít stávající 

2. zdůrazňuje, že společná regulace a 
samoregulace nemohou v žádné z oblastí, 
jichž se týká sociální odpovědnost 
podniků, nahradit odpovídající regulaci, je 
však přesvědčen, že pokud by touto cestou 
byly stanoveny minimální zásady 
k zajištění soudržnosti, významnosti, 
zapojení více zúčastněných subjektů a 
transparentnosti, mohla by společná 
regulace a samoregulace podepřít stávající 
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soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

soukromé a dobrovolné iniciativy v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků; je 
přesvědčen, že v rámci samoregulace musí 
být v souladu s třetím pilířem obecných 
zásad Organizace spojených národů v 
oblasti podnikání a lidských práv zajištěn 
přístup k prostředkům nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je naprosto nutné 
zajistit odpovídající poskytování služeb a 
dodržování zásad spravedlivé hospodářské 
soutěže na jednotném trhu tím, že se při 
přidělování zakázek nezbytnou 
podmínkou učiní při naprosté 
transparentnosti zohledňování sociálních 
kritérií a ustanovení ILO, aby se zajistilo, 
že činnost v rámci sociální odpovědnosti 
podniků bude ze sociálního hlediska 
přínosem; takovéto opatření by mohlo 
rovněž podpořit vhodnější a účinnější 
provádění činnosti související se sociální 
odpovědností podniků v rámci 
průmyslových odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. odmítá názor, že malé podniky mají 
menší odpovědnost než podniky velké 
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jednoduše proto, že nemají samostatnou 
infrastrukturu pro sociální odpovědnost 
podniků; je přesvědčen, že v rámci 
veškerých legislativních návrhů týkajících 
se sociální odpovědnosti podniků, které 
budou předloženy, bude v zájmu 
zohlednění potřeb malých podniků 
nezbytné stanovit rozumné prahové 
hodnoty; nicméně žádá, aby byla na 
evropské úrovni přijata opatření, která 
budou vycházet ze zkušeností Itálie 
(Obchodní komora) a Francie (spořitelny 
- Cordé Initiative) a která umožní, aby 
byly malé podniky informovány o 
přínosech vyplývajících z vytváření 
seskupení podniků v rámci oblasti nebo 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální
odpovědností podniků; má za to, že ruku 
v ruce s tím musí jít vypracování kodexu 
osvědčených postupů pro společnou 
regulaci a samoregulaci, který umožní 
všem zúčastněným stranám zapojit se do 
procesu kolektivního získávání poznatků, 
aby se zvýšila účinnost a odpovědnost při 
činnostech v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků zahrnujících více zúčastněných 
subjektů;

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální činností
podniků; má za to, že ruku v ruce s tím 
musí jít vypracování kodexu osvědčených 
postupů pro společnou regulaci a 
samoregulaci, který umožní všem 
zúčastněným stranám zapojit se do procesu 
kolektivního získávání poznatků, aby se 
zvýšila účinnost a odpovědnost při 
činnostech zahrnujících více zúčastněných 
subjektů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální 
odpovědností podniků; má za to, že ruku 
v ruce s tím musí jít vypracování kodexu 
osvědčených postupů pro společnou 
regulaci a samoregulaci, který umožní 
všem zúčastněným stranám zapojit se do 
procesu kolektivního získávání poznatků, 
aby se zvýšila účinnost a odpovědnost při 
činnostech v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků zahrnujících více zúčastněných 
subjektů;

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální 
odpovědností podniků; má za to, že ruku 
v ruce s tím (a nad rámec toho) musí jít 
vypracování kodexu osvědčených postupů 
pro společnou regulaci a samoregulaci, 
který umožní všem zúčastněným stranám 
zapojit se do procesu kolektivního 
získávání poznatků, aby se zvýšila účinnost 
a odpovědnost při činnostech v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků zahrnujících 
více zúčastněných subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální 
odpovědností podniků; má za to, že ruku 
v ruce s tím musí jít vypracování kodexu 
osvědčených postupů pro společnou 
regulaci a samoregulaci, který umožní 
všem zúčastněným stranám zapojit se do 
procesu kolektivního získávání poznatků, 
aby se zvýšila účinnost a odpovědnost při 
činnostech v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků zahrnujících více zúčastněných 
subjektů;

3. vítá záměr Komise zřídit „podpůrnou 
skupinu“ zabývající se sociální 
odpovědností podniků; má za to, že ruku 
v ruce s tím musí jít vypracování kodexu 
osvědčených postupů pro společnou 
regulaci a samoregulaci, který umožní 
všem zúčastněným stranám zapojit se do 
procesu společného získávání poznatků, 
aby se zvýšila účinnost při činnostech 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků 
zahrnujících více zúčastněných subjektů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že transparentnost a 
důvěryhodnost činnosti vykonávané v 
rámci sociální odpovědnosti podniků by se 
zajistila, pokud by byly stanoveny 
minimální standardy; poznamenává, že na 
minimálních standardech v této oblasti by 
se měli v každém případě podílet zástupci 
zaměstnanců a odbory společně s dalšími 
zúčastněnými stranami, a to pokud jde o 
obsah, prosazování i sledování, měly by 
zahrnovat hodnotový řetězec a nezávislou 
kontrolu dodržování dobrovolně přijatých 
povinností;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků; 
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen 
ambiciózní návrh, který Evropské unii 
v kontextu mnoha současných 
mezinárodních iniciativ ve věci povinného 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti 

4. zaujímá kritické stanovisko k záměru
Komise předložit legislativní návrh týkající 
se „zveřejňování nefinančních informací“ 
ze strany podniků; pokládá za 
nepřijatelné, aby dobrovolná filantropická 
činnost podniků byla předmětem 
povinného podávání zpráv, neboť se to 
příčí zásadám svobodné společnosti a 
vedlo by to ke vzniku administrativní 
zátěže a nákladů, které by vážným 
způsobem ohrožovaly dobrovolný závazek 
– zejména v podnicích, které mají méně 
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zajistí čelné místo a který bude plně 
v souladu s cílem pozvednout do konce 
desetiletí integrované podávání zpráv, jak 
jej v současné době rozvíjí Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv, na 
pozici celosvětového standardu;

než 500 zaměstnanců; vyzývá k mnohem 
větší diferenciaci a k tomu, aby se s 
pojmem „sociální odpovědnost podniků“, 
jenž v zásadě znamená neformální, 
intuitivní podpora filantropických 
záležitostí v rámci sociální odpovědnosti 
podniků, zacházelo s větší uvážlivostí; 
jednoznačně vítá záměr odhalovat 
porušování lidských práv a protiprávní 
chování a naléhavě žádá jednotlivé státy, 
aby je nekompromisně trestaly; domnívá 
se, že kvůli prohřešků několika podniků je 
pranýřován celý podnikatelský svět, který 
může být trestán tím, že bude stanoveno 
povinné podávání zpráv, které je spojeno s 
prací navíc a dalšími náklady;  žádá 
Komisi, aby předložila diferenciované 
návrhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen 
ambiciózní návrh, který Evropské unii 
v kontextu mnoha současných 
mezinárodních iniciativ ve věci povinného 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti 
zajistí čelné místo a který bude plně 
v souladu s cílem pozvednout do konce 
desetiletí integrované podávání zpráv, jak 
jej v současné době rozvíjí Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv, na 

4. souhlasí s tím, že otázku „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků
je nutné ještě prodiskutovat; zdůrazňuje 
však, že výsledkem žádného řešení nesmí 
být nadměrná administrativní zátěž, 
zejména pro malé a střední podniky; 
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky;
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pozici celosvětového standardu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen 
ambiciózní návrh, který Evropské unii 
v kontextu mnoha současných 
mezinárodních iniciativ ve věci povinného 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti 
zajistí čelné místo a který bude plně 
v souladu s cílem pozvednout do konce 
desetiletí integrované podávání zpráv, jak 
jej v současné době rozvíjí Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv, na 
pozici celosvětového standardu;

4. schvaluje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků, 
který EU umožní vybízet evropské podniky 
k tomu, aby uplatňovaly obecné zásady 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv1

a iniciativu OSN nazvanou Global 
Compact; domnívá se, že výše uvedný 
návrh by měl být v souladu s 
integrovaným podáváním zpráv, jak jej 
v současné době připravuje Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv; 
kromě toho upozorňuje na to, že dopad 
obchodní činnosti a sociálního zapojení 
lze vyjádřit také z hlediska finančního;  

__________________
1Zpráva Johna Ruggieho, zvláštního 
zástupce generálního tajemníka OSN, 
k otázce lidských práv a nadnárodních 
společností a jiných forem podnikání:
obecné zásady OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv, jimiž se provádí rámcový 
program Organizace spojených národů 
nazvaný„Chránit, dodržovat a 
napravovat“, 21. března 2011.

Or. xm

Pozměňovací návrh 25
Sari Essayah
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje záměr Komise předložit
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen
ambiciózní návrh, který Evropské unii 
v kontextu mnoha současných 
mezinárodních iniciativ ve věci povinného
podávání zpráv podniků o udržitelnosti
zajistí čelné místo a který bude plně
v souladu s cílem pozvednout do konce 
desetiletí integrované podávání zpráv, jak 
jej v současné době rozvíjí Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv, na 
pozici celosvětového standardu;

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen návrh
týkající se dobrovolného podávání zpráv 
podniků o udržitelnosti v souladu s cílem 
pozvednout do konce desetiletí integrované 
podávání zpráv, jak jej v současné době 
rozvíjí Mezinárodní výbor pro integrované 
podávání zpráv, na pozici celosvětového 
standardu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
varuje, že užívání pojmu „nefinanční“ by 
mohlo zastřít skutečnost, že sociální, 
environmentální a lidskoprávní dopady 
mají pro podniky velmi reálné finanční 
důsledky; žádá, aby byl předložen 
ambiciózní návrh, který Evropské unii 
v kontextu mnoha současných 
mezinárodních iniciativ ve věci povinného 

4. plně podporuje záměr Komise předložit 
legislativní návrh týkající se „zveřejňování 
nefinančních informací“ ze strany podniků;
vyzdvihuje skutečnost, že tento návrh 
vychází ze široké veřejné diskuse a řady 
seminářů, jichž se zúčastnily příslušné 
zainteresované osoby; varuje, že užívání 
pojmu „nefinanční“ by mohlo zastřít 
skutečnost, že sociální, environmentální a 
lidskoprávní dopady mají pro podniky 
velmi reálné finanční důsledky; žádá, aby 
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podávání zpráv podniků o udržitelnosti 
zajistí čelné místo a který bude plně 
v souladu s cílem pozvednout do konce 
desetiletí integrované podávání zpráv, jak 
jej v současné době rozvíjí Mezinárodní 
výbor pro integrované podávání zpráv, na 
pozici celosvětového standardu;

byl předložen ambiciózní návrh, který 
Evropské unii v kontextu mnoha 
současných mezinárodních iniciativ ve věci 
povinného podávání zpráv podniků o 
udržitelnosti zajistí čelné místo a který 
bude plně v souladu s cílem pozvednout do 
konce desetiletí integrované podávání 
zpráv, jak jej v současné době rozvíjí 
Mezinárodní výbor pro integrované 
podávání zpráv, na pozici celosvětového 
standardu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby se s ohledem na 
směrnici o nekalých obchodních 
praktikách zabývala otázkou zavádějících 
marketingových praktik souvisejících s 
environmentálními a sociálními dopady 
působení podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
jasného legislativního rámce, který uloží 
velkým evropským společnostem 
povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace a stanoví minimální množství 
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informací, jež musí být poskytnuty (včetně 
informací o životním prostředí při 
zohlednění nákladů na životní cyklus, 
sociálních aspektů – zejména dodržování 
lidských práv – a správy), a metodologii;
poznamenává, že poskytnuty by měly být 
také informace o subdodavatelích a 
dodavatelských řetězcích; vyzývá k tomu, 
aby byla navržena zjednodušená rámcová 
ustanovení, která by mohla být přijata 
malými a středními podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k okamžitému přijetí opatření 
na evropské úrovni, která by potírala 
nepřípustné šíření nepravdivých 
informací o vlastní environmentální 
odpovědnosti (tzv.greenwashing), které 
nejen klame a mate spotřebitele, orgány a 
investory, ale také podkopává důvěru v 
odpovědnost podniků jako účinného 
nástroje udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;  

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a 
daňové úniky; vyzývá Komisi, aby na tyto 
otázky opětovně zdůraznila v diskusi o 
sociální odpovědnosti podniků v rámci 
tematického okruhu „řádná správa“;

5. co nejostřeji odsuzuje korupci 
v korporátní sféře a daňové úniky; odmítá 
však spojovat tyto dva druhy trestního 
jednání s koncepcí sociální odpovědnosti 
podniků, neboť sociální odpovědnost 
podniků označuje filantropické jednání 
podniků; kategoricky odmítá paušální 
odsuzování všech podniků; nepokládá za 
správné, že se zneužívá skutečnosti, že 
několik podniků porušuje právní předpisy 
(což je třeba otevřeně v každém směru 
odsoudit), jako záminky pro zavedení 
všeobecné povinnosti uplatňovat sociální 
odpovědnost podniků; vyzývá k 
objektivnějšímu a diferenciovanějšímu 
přístupu k diskusi na toto téma;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a 
daňové úniky; vyzývá Komisi, aby na tyto 
otázky opětovně zdůraznila v diskusi o 
sociální odpovědnosti podniků v rámci 
tematického okruhu „řádná správa“;

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a 
daňové úniky; je přesvědčen, že 
transparentnost podniků musí vést k 
otevřeným a odpovědným vztahům 
podniků v Evropě i mimo ni a že 
odpovědné podniky musí zaujmout rázný 
postoj proti korupci na všech úrovních a 
za všech okolností; odsuzuje veškeré 
pokusy vyhnout se spravedlivému zdanění 
ve všech zemích, kde podniky působí; 
ačkoliv podniky mají povinnost vyjadřovat 
se k důležitým otázkám, které zajímají 
veřejnost, včetně lidských práv, jejich 
lobbování musí být plně transparentní a 
respektovat v plné míře demokratické 
zásady; vyzývá Komisi, aby na tyto otázky 
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opětovně zdůraznila v diskusi o sociální 
odpovědnosti podniků v rámci tematického 
okruhu „řádná správa“;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a 
daňové úniky; vyzývá Komisi, aby na 
tyto otázky opětovně zdůraznila 
v diskusi o sociální odpovědnosti 
podniků v rámci tematického okruhu 
„řádná správa“;

»;

5. odsuzuje korupci v korporátní sféře a 
daňové úniky; vyzývá Komisi, aby na tyto 
otázky opětovně zdůraznila v diskusi o 
sociální odpovědnosti podniků v rámci 
tematického okruhu „řádná správa“;
zdůrazňuje, že je důležité nabízet speciální 
vzdělávací kursy věnované sociální 
odpovědnosti podniků na univerzitách a 
školách se zaměřením na podnikání a 
management;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá diskusi v Komisi zaměřenou na 
nebezpečí tzv. greenwashingu a záměr 
Komise zamyslet se nad tím, zda v 
některých případech sociální odpovědnost 
podniků nemůže vést k zavádějící 
reklamě; naléhavě žádá Komisi o zajištění 
toho, aby byly zavedeny nezbytné 
mechanismy pro řešení stížností, aby 
mohly externí zúčastněné strany 
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napadnout (případně i soudní cestou) 
zavádějící nebo nepravdivou reklamu a 
žádat účinné sankce včetně nápravy a 
pokut; je přesvědčen, že takovýto 
inkluzivní a vyvážený přístup povede mezi 
všemi zúčastněnými stranami a občany k 
větší důvěře ve skutečnost, že iniciativy 
EU v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků jsou objektivní, spravedlivé a 
spolehlivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podporuje návrh Komise, aby 
investiční fondy a finanční instituce měly 
povinnost informovat všechny své 
zákazníky o veškerých etických kritériích 
a kritériích odpovědného investování, 
které uplatňují, či o veškerých 
standardech a kodexech, které dodržují;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. v zájmu zajištění odpovědnosti v rámci 
dodavatelského řetězce, zjišťování 
udržitelné stopy evropských podniků a 
boje proti daňovým únikům a 
nezákonným peněžním tokům je zapotřebí 
zejména bedlivého sledování v oblasti 
lidských práv a transparentnost;
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probíhající parlamentní diskuse o návrhu 
právního rámce EU týkajícího se 
transparentnosti těžebního průmyslu a 
odvětví těžby dřeva (2011/0307(COD)), o 
přezkumu směrnice o praní špinavých 
peněz a o očekávaném návrhu právního 
předpisu o podávání nefinančních zpráv 
poskytují příležitost ke zlepšení 
transparentnosti podniků v tomto směru;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční 
strategii; domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev;

6. zdůrazňuje, že odpovědnost podniků
nesmí být zredukována pouze na 
marketingový nástroj, avšak jediný 
způsob, jak sociální odpovědnost podniků
plně rozvinout, je začlenit ji do celkové 
obchodní strategie a následně ji v praxi 
uplatňovat při každodenní práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li

6. uvítal by, kdyby vazby mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou bylo možné dosáhnout takovým 
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sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii;
domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků
přijímána na úrovni představenstev;

způsobem, aby se sociální odpovědnost 
podniků stala hlavní zásadou společnosti a 
projevovala by se na její každodenní 
finanční strategii; domnívá se, že by mohlo 
být přijímáno více strategií týkajících se
sociální odpovědnosti podniků na úrovni 
představenstev.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii;
domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev;

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout mimo jiné tehdy, je-
li sociální odpovědnost podniků zásadou 
fungování společnosti, která ovlivňuje její 
každodenní finanční strategii; domnívá se, 
že by Komise měla prozkoumat 
příležitosti, jak zajistit, aby byla sociální 
odpovědnost podniků přijímána na úrovni 
představenstev;

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii;
domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků pro podniky 
povinná a je-li hlavní zásadou fungování 
společnosti, která ovlivňuje její každodenní 
finanční strategii; domnívá se, že by 
Komise měla prozkoumat příležitosti, jak 
zajistit, aby byla sociální odpovědnost 
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přijímána na úrovni představenstev; podniků přijímána na úrovni 
představenstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii;
domnívá se, že by Komise měla
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev;

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii;
domnívá se, že by Komise měla vybízet k 
tomu, aby byla sociální odpovědnost 
podniků přijímána na úrovni 
představenstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii; 
domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev;

6. zdůrazňuje, že vazeb mezi řádnou 
odpovědností podniků a jejich řádnou 
správou lze dosáhnout pouze tehdy, je-li 
sociální odpovědnost podniků hlavní 
zásadou fungování společnosti, která 
ovlivňuje její každodenní finanční strategii; 
domnívá se, že by Komise měla 
prozkoumat příležitosti, jak zajistit, aby 
byla sociální odpovědnost podniků 
přijímána na úrovni představenstev 
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jednotlivých podniků; vyzývá Komisi a 
členské státy k tomu, aby zavedly kodexy 
týkající se správy podniků (corporate 
stewardship codes), které by odrážely 
význam odpovědnosti pro všechny osoby 
působící v daném podniku a které by 
vytvořily pevnou vazbu mezi výkonností 
podniku v oblasti životního prostředí, v 
sociální oblasti a v oblasti lidských práv a 
jeho finančními výsledky;

Or. en


