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Módosítás 1
Thomas Mann

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. fenntartja, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás önkéntes jellegének újra 
meghatározó fontosságúvá kell válnia, 
valamint hogy a Bizottságnak jobban el 
kellene különítenie egymástól (1) a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
eredeti fogalmát, amely szerint az karitatív 
tevékenység, amellyel a vállalkozások 
kifejezik a társadalom iránt érzett 
felelősségüket, (2) a vállalkozások 
törvényeken, szabályokon, valamint 
nemzetközi normákon alapuló szociális 
intézkedéseit, valamint (3) a vállalkozások 
törvényeket, szabályokat és nemzetközi 
normákat sértő antiszociális intézkedéseit, 
amelyek eredendően kizsákmányoló 
jellegűek, amelyek egyik példája a 
kiskorúak foglalkoztatása és a 
kényszermunka; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy e három szempontot újra 
meg újra összemossák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos vitákban; határozottan elítéli 
a vállalatok antiszociális fellépéseit, és 
úgy gondolja, hogy nagyobb nyomást kell 
gyakorolni az államokra, hogy azok 
átültessék a nemzetközi normákat a 
nemzeti jogba, és érvényre is juttassák 
azokat; kifejezetten elismeréssel szól az –
elsősorban kis- és középméretű –
vállalkozások önkéntes karitatív 
munkájáról, amely a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás kifejeződése, továbbá 
védeni és támogatni fogja ezt a munkát;
úgy véli, hogy egy szabad társadalomban 
a vállalatokat nem kellene jótettek 
végrehajtására kényszeríteni;

Or. de
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Módosítás 2
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; határozottan támogatja a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást;
kiemeli, hogy sok – elsősorban kis- és 
középméretű – vállalkozás kiemelkedő 
példát mutat ezen a területen;

Or. de

Módosítás 3
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági
fellendüléshez;

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; támogatja a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást; kiemeli, 
hogy a vállalatoknak a társadalom, a 
környezet és a munkavállalók iránti 
felelősségvállalása egy mindenki számára 
nyertes helyzetet teremt, amely növeli a 
gazdasági sikerhez szükséges bizalmat; 
úgy véli, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás bevonása a fenntartható 
üzleti stratégiába mind az üzleti világ, 
mind a társadalom érdeke;

Or. de
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Módosítás 4
Richard Howitt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi globális 
gazdasági válság az átláthatósággal, 
elszámoltathatósággal, 
felelősségvállalással és rövidlátó 
hozzáállással kapcsolatos alapvető 
hibákból alakult ki; valamint hogy az 
Unió feladata annak biztosítása, hogy 
nemcsak a bankok, hanem valamennyi 
vállalat vonja le ezeket a tanulságokat; 
elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; úgy véli, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez; felszólít az eredmények 
alapos megvitatására és arra, hogy 
valamennyi érdekelt fél azok alapján 
járjon el;

Or. en

Módosítás 5
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a kötelező 
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társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

erejű és ennek megfelelően kialakított 
vállalati társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a fenntartható
gazdasági fellendüléshez;

Or. en

Módosítás 6
Philippe Boulland

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás –
amennyiben valamennyi vállalat, és nem 
csak a nagyobbak gyakorolják – teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

Or. fr

Módosítás 7
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
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mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez, ugyanakkor sikeresen 
enyhítheti a gazdasági válság társadalmi 
következményeit;

Or. en

Módosítás 8
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

1. elismerően nyilatkozik a Bizottság azon 
szándékáról, amely szerint Eurobarométer-
felméréseket végezne a vállalkozások iránti 
bizalomról; egyetért azzal, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
mértékben hozzájárulhat az elvesztett 
bizalom visszaállításához, hiszen ez 
feltétlenül szükséges a gazdasági 
fellendüléshez;

Or. fr

Módosítás 9
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 

2. kihangsúlyozza, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás 
kialakításának mindenekelőtt a piacok 
önszabályozásán és önszerveződésén kell 
alapulnia; megjegyzi ugyanakkor, hogy a 
közigazgatásnak támogatást kell nyújtania 
azzal, hogy megfelelő feltételeket teremt a 
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kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terén való együttműködéshez, valamint 
megfelelő eszközöket és intézkedéseket –
így például ösztönzőrendszert – biztosít;

Or. pl

Módosítás 10
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

2. úgy gondolja, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás 
támogatni tudják a létező magán- és 
önkéntes kezdeményezéseket a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás terén és így 
biztosíthatják a következetességet, a 
lényegességet, a több érdekelt fél 
bevonását és az átláthatóságot;

Or. de

Módosítás 11
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 

2. kihangsúlyozza, hogy a vállalatok 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos karitatív tevékenységeinek az 
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tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

alapelvek értelmében önkénteseknek kell 
lenniük; támogatja és eltökélten megóvja 
a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén; úgy véli, hogy a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó, önkéntes alapon kidolgozott 
minimumelvek hasznosak lehetnek a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében;

Or. de

Módosítás 12
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás 
nem helyettesíthetik a megfelelő 
szabályozást a vállalati társadalmi 
felelősségvállaláshoz tartozó két területen, 
a szociális és környezetvédelmi 
követelmények terén, azonban reméli, 
hogy ezek támogatni tudják a létező 
magán- és önkéntes kezdeményezéseket a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás terén 
azáltal, hogy a következetesség, a 
lényegesség, a több érdekelt fél bevonása 
és az átláthatóság biztosítása érdekében 
minimumelveket állapítanak meg, 
valamint hogy elősegítik a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra 
szakosodott ellenőrző szervek létrehozását;

Or. fr

Módosítás 13
Sari Essayah
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó bármilyen területen helyettesítheti 
a megfelelő szabályozást, és reméli, hogy 
létező magán- és önkéntes 
kezdeményezések minimumelveket 
állapíthatnak meg a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén a következetesség, 
a lényegesség, a több érdekelt fél bevonása 
és az átláthatóság biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen –például a 
munkaügyi és foglalkoztatási gyakorlatok, 
az emberi jogok, a környezetvédelmi 
gyakorlatok terén – nem helyettesítheti a 
megfelelő szabályozást, azonban úgy véli, 
hogy kötelező érvényűnek kellene lennie, 
és ezáltal ténylegesen megtámogatja a 
létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében alapvető
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minimumelveket állapítanak meg;

Or. en

Módosítás 15
Richard Howitt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg;

2. kihangsúlyozza, hogy az 
együttszabályozás és az önszabályozás a 
vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz 
tartozó semmilyen területen nem 
helyettesítheti a megfelelő szabályozást, 
azonban reméli, hogy ezek támogatni 
tudják a létező magán- és önkéntes 
kezdeményezéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén azáltal, hogy a 
következetesség, a lényegesség, a több 
érdekelt fél bevonása és az átláthatóság 
biztosítása érdekében minimumelveket 
állapítanak meg; úgy véli, hogy az 
önszabályozásnak rendelkeznie kell „a 
jogorvoslathoz való hozzáférésről” az 
ENSZ-nek az üzleti vállalkozásokra és az 
emberi jogokra vonatkozó alapelveiben 
foglalt „harmadik pillérrel” összhangban;

Or. en

Módosítás 16
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy alapvető fontosságú 
biztosítani a megfelelő szolgáltatási 
közbeszerzéseket és azt, hogy teljesüljenek 
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a tisztességes verseny elvei az egységes 
piacon azáltal, hogy a szerződések 
odaítélésekor a lehető legátláthatóbb 
módon figyelembe veszik a társadalmi 
kritériumokat és alapvető feltételként 
kezelik az ILO-záradékokat a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos tevékenységek hasznos 
társadalmi értékének biztosítása 
érdekében Ez azt is ösztönözheti, hogy az 
ipari ágazatokban megfelelőbb és 
hatékonyabb vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos 
tevékenységet folytassanak.

Or. ro

Módosítás 17
Richard Howitt

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. Elítéli azt a nézetet, miszerint a 
kisvállalkozások kevésbé 
felelősségteljesek, mint a nagyobbak 
egyszerűen csak azért, mert nincsen külön 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó infrastruktúrájuk; úgy véli, 
hogy ésszerű küszöböket kell bevezetni 
azért, hogy figyelembe vegyék a 
kisvállalkozások igényeit bármely új 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos jogalkotási javaslat 
előterjesztésekor; ugyanakkor európai 
fellépést sürget Olaszország regionális 
kereskedelmi kamarái, és Franciaország 
takarékpénztárai (Cordé Initiative) révén 
szerzett tapasztalatokra alapozva annak 
érdekében, hogy növelje a 
kisvállalkozások hozzájárulásával 
kapcsolatos tudatosságot és átláthatóságot 
azok helységenkénti vagy körzetenkénti 
csoportosítása révén;
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Or. en

Módosítás 18
Thomas Mann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás 
gyakorlatával foglalkozó közösség 
létrehozására vonatkozó szándékát; úgy 
tekinti, hogy ennek ki kell egészítenie az 
önszabályozási és együttszabályozási 
gyakorlatokra vonatkozó helyes módszerek 
kódexét, valamennyi érdekelt félnek 
megadva a lehetőséget arra, hogy részt 
vehessen egy kollektív tanulási 
folyamatban, növelve ezáltal a több 
érdekelt felet tömörítő vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó
tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalatok 
szociális intézkedéseivel foglalkozó 
közösség létrehozására vonatkozó 
szándékát; úgy tekinti, hogy ennek ki kell 
egészítenie az önszabályozási és 
együttszabályozási gyakorlatokra 
vonatkozó helyes módszerek kódexét, 
valamennyi érdekelt félnek megadva a 
lehetőséget arra, hogy részt vehessen egy 
kollektív tanulási folyamatban, növelve 
ezáltal a több érdekelt felet tömörítő 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

Or. de

Módosítás 19
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás gyakorlatával 
foglalkozó közösség létrehozására 
vonatkozó szándékát; úgy tekinti, hogy 
ennek ki kell egészítenie az önszabályozási 
és együttszabályozási gyakorlatokra 
vonatkozó helyes módszerek kódexét, 
valamennyi érdekelt félnek megadva a 

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás gyakorlatával 
foglalkozó közösség létrehozására 
vonatkozó szándékát; úgy tekinti, hogy 
ennek ki kell egészítenie az önszabályozási 
és együttszabályozási gyakorlatokra 
vonatkozó helyes módszerek kódexét, és 
ezen túl is kell mutatnia, valamennyi 
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lehetőséget arra, hogy részt vehessen egy 
kollektív tanulási folyamatban, növelve 
ezáltal a több érdekelt felet tömörítő 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

érdekelt félnek megadva a lehetőséget arra, 
hogy részt vehessen egy kollektív tanulási 
folyamatban, növelve ezáltal a több 
érdekelt felet tömörítő vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó 
tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

Or. en

Módosítás 20
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás gyakorlatával 
foglalkozó közösség létrehozására 
vonatkozó szándékát; úgy tekinti, hogy 
ennek ki kell egészítenie az önszabályozási 
és együttszabályozási gyakorlatokra 
vonatkozó helyes módszerek kódexét, 
valamennyi érdekelt félnek megadva a 
lehetőséget arra, hogy részt vehessen egy 
kollektív tanulási folyamatban, növelve
ezáltal a több érdekelt felet tömörítő 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó tevékenységek hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát;

3. üdvözli a Bizottságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás gyakorlatával 
foglalkozó közösség létrehozására 
vonatkozó szándékát; úgy tekinti, hogy 
ennek ki kell egészítenie az önszabályozási 
és együttszabályozási gyakorlatokra
vonatkozó helyes módszerek kódexét, 
valamennyi érdekelt félnek megadva a 
lehetőséget arra, hogy részt vehessen egy 
közös tanulási folyamatban, erősítve ezáltal 
a több érdekelt felet tömörítő vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
tevékenységek hatékonyságát;

Or. de

Módosítás 21
Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. fenntartja, hogy minimumszabályok 
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kidolgozásával biztosítani lehetne a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó tevékenységek átláthatóságát és 
hitelességét; megjegyzi, hogy ezen a 
területen a minimumszabályoknak 
mindenképpen ki kell terjedniük – más 
érintett szereplőkkel együtt – a 
munkavállalók képviselőinek és a 
szakszervezeteknek a bevonására a 
tartalmat, végrehajtást és ellenőrzést 
illetően, valamint az értéklánc 
bevonására, és a saját maga által 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés független ellenőrzésére;

Or. de

Módosítás 22
Thomas Mann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra 
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó 
javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót 
helyezi a kötelező vállalati 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó, 
aktuális nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, 
hogy az integrált jelentéstétel – amelyen 
jelenleg a Nemzetközi Integrált 
Beszámolási Tanács dolgozik – váljon 
globális standarddá az évtized végére;

4. kritikusan tekint a Bizottság arra 
irányuló szándékára, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
nem tudja elfogadni a vállalatok önkéntes 
karitatív tevékenységeire vonatkozó 
jelentési kötelezettséget, hiszen ez 
ellentétes a szabad társadalommal, 
ugyanakkor adminisztratív terheket és 
költségeket vonna maga után, ami 
jelentősen veszélyeztetné az önkéntes 
kötelezettségvállalást – különösen az 500 
főnél kevesebbet foglalkoztató vállalatok 
esetében; nagyobb differenciálásra és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
kifejezés – amely alapvetően a karitatív 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos ügyek informális, intuitív 
támogatását jelenti –körültekintőbb 
használatára szólít fel; különösen üdvözli 
a bűncselekmények és az emberi jogok 
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megsértésének leleplezésére irányuló 
célkitűzést és sürgeti az államokat, hogy a 
legszigorúbban büntessék ezeket; úgy véli, 
hogy a kevesek által elkövetett jogellenes 
tevékenységekért az üzleti szféra egészét 
pellengérre állítják, és jelentési 
követelményekkel büntethetik, amelyek 
többletmunkát és többletköltségeket 
jelentenek;  felkéri a Bizottságot, hogy 
differenciált javaslatokat dolgozzon ki;

Or. de

Módosítás 23
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”;
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra 
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó 
javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót 
helyezi a kötelező vállalati 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó, 
aktuális nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, 
hogy az integrált jelentéstétel – amelyen 
jelenleg a Nemzetközi Integrált 
Beszámolási Tanács dolgozik – váljon 
globális standarddá az évtized végére;

4. egyetért abban, hogy a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételének” 
kérdése további megfontolást igényel;
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 
semmilyen megoldásnak nem szabad 
túlzott mértékű adminisztrációs terhekkel 
járnia, főleg a kis- és középvállalkozások 
számára nem; figyelmeztet arra, hogy a 
„nem pénzügyi” kifejezés használatának 
nem szabad elrejtenie a társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogi hatások 
vállalatokra gyakorolt nagyon is valós 
pénzügyi következményeit;

Or. pl



AM\920994HU.doc 17/27 PE501.898v01-00

HU

Módosítás 24
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó 
javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót 
helyezi a kötelező vállalati 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó, 
aktuális nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, hogy
az integrált jelentéstétel – amelyen jelenleg 
a Nemzetközi Integrált Beszámolási 
Tanács dolgozik – váljon globális 
standarddá az évtized végére;

4. helyesli a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy jogalkotási javaslatot 
terjesszen elő a vállalatok „nem pénzügyi 
információinak közzétételéről”, amely 
lehetővé teszi az Európai Unió számára, 
hogy ösztönözze az európai vállalatokat az 
üzleti vállalkozásokra és az emberi 
jogokra vonatkozó ENSZ-alapelvek1 és az 
ENSZ Globális Megállapodás 
alkalmazására; úgy véli, hogy a fenti 
javaslatnak összhangban kell állnia az 
integrált jelentéstétellel, amelyen jelenleg a 
Nemzetközi Integrált Beszámolási Tanács 
dolgozik; rámutat ezen túlmenően arra, 
hogy a vállalkozások tevékenységeinek és 
társadalmi részvételüknek hatása 
pénzügyi szempontból is mérhető;  

__________________
1az emberi jogok,a transznacionális 
vállalatok és más üzleti vállalkozások 
területéért felelős főtitkár különleges 
képviselője, John Ruggie jelentése: Az 
üzleti vállalkozásokra és az emberi 
jogokra vonatkozó alapelvek:  az ENSZ-
nek a jogok védelmére, tiszteletben 
tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
keretrendszere végrehajtása, 2011. 
március 21.

Or. xm

Módosítás 25
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés



PE501.898v01-00 18/27 AM\920994HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra 
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó
javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót 
helyezi a kötelező vállalati fenntarthatósági 
jelentésekre vonatkozó, aktuális 
nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, hogy 
az integrált jelentéstétel – amelyen jelenleg 
a Nemzetközi Integrált Beszámolási 
Tanács dolgozik – váljon globális 
standarddá az évtized végére;

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy javaslatot 
terjesszen elő a vállalatok „nem pénzügyi 
információinak közzétételéről”; 
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra 
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan önkéntes
vállalati fenntarthatósági jelentésre 
vonatkozó javaslatot szorgalmaz, amely 
maradéktalanul összhangban áll azzal a 
célkitűzéssel, hogy az integrált jelentéstétel 
– amelyen jelenleg a Nemzetközi Integrált 
Beszámolási Tanács dolgozik – váljon 
globális standarddá az évtized végére;

Or. en

Módosítás 26
Richard Howitt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
figyelmeztet arra, hogy a „nem pénzügyi” 
kifejezés használatának nem szabad 
elrejtenie a társadalmi, környezetvédelmi 
és emberi jogi hatások vállalatokra 
gyakorolt nagyon is valós pénzügyi 
következményeit; egy olyan nagyralátó 
javaslatot szorgalmaz, amely az Uniót 
helyezi a kötelező vállalati fenntarthatósági 

4. teljes mértékben támogatja a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a vállalatok „nem 
pénzügyi információinak közzétételéről”; 
elismerően nyilatkozik arról, hogy ez a 
javaslat széles körű nyilvános 
konzultáción és az érdekelt felek 
részvételével tartott munkaértekezlet-
sorozaton alapul; figyelmeztet arra, hogy a 
„nem pénzügyi” kifejezés használatának 
nem szabad elrejtenie a társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogi hatások 
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jelentésekre vonatkozó, aktuális 
nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, hogy 
az integrált jelentéstétel – amelyen jelenleg 
a Nemzetközi Integrált Beszámolási 
Tanács dolgozik – váljon globális 
standarddá az évtized végére;

vállalatokra gyakorolt nagyon is valós 
pénzügyi következményeit; egy olyan 
nagyralátó javaslatot szorgalmaz, amely az 
Uniót helyezi a kötelező vállalati 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó, 
aktuális nemzetközi kezdeményezések 
középpontjába, és amely maradéktalanul 
összhangban áll azzal a célkitűzéssel, hogy 
az integrált jelentéstétel – amelyen jelenleg 
a Nemzetközi Integrált Beszámolási 
Tanács dolgozik – váljon globális 
standarddá az évtized végére;

Or. en

Módosítás 27
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felkéri a Bizottságot, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv értelmében 
találjon megoldást a vállalatok 
működésének környezeti és társadalmi 
hatásaira vonatkozó megtévesztő 
marketing leküzdésére;

Or. en

Módosítás 28
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ennek megfelelően felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy 
átlátható jogszabályi keretre, amely 
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kötelezővé tenné a legjelentősebb európai 
vállalatok nem pénzügyi információinak 
közzétételét, meghatározva a közzéteendő 
minimális adatmennyiséget (köztük a 
környezeti információkat az életciklus-
költségek figyelembevételével, a szociális 
tényezőket, különösen az emberi jogok 
tiszteletben tartását és a kormányzást) és 
módszereket; megjegyzi, hogy az 
alvállalkozókkal és a beszállítói lánccal 
kapcsolatos információkat is közzé kellene 
tenni; felszólít olyan egyszerűsített 
keretrendelkezések kidolgozására, 
amelyeket a kis- és középvállalkozások 
alkalmazhatnának;

Or. it

Módosítás 29
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. azonnali európai szintű intézkedésekre 
szólít fel a „greenwashing”, vagyis a 
„zöldre mosás” elfogadhatatlan 
gyakorlatának visszaszorítására, amely 
nemcsak megtéveszti és félrevezeti a 
fogyasztókat, a hatóságokat és a 
befektetőket, hanem aláássa a vállalati 
felelősségvállalásba – mint az inkluzív és 
fenntartható növekedés hatékony 
eszközébe – vetett bizalmat is;  

Or. it

Módosítás 30
Thomas Mann
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adócsalást; felhívja a Bizottságot, hogy 
újra hangsúlyozza ezeket a kérdéseket a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos vitában, a „jó 
kormányzás”címszó alatt;

5. mélységesen elítéli a vállalati korrupciót 
és az adócsalást; elutasítja ugyanakkor e 
két bűncselekmény összekapcsolását a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
fogalmával, hiszen ez utóbbi a 
vállalkozások karitatív tevékenységeit 
jelenti; kategorikusan elutasítja a 
vállalkozások elítélésének elterjedését; 
tisztességtelen stratégiának tartja, hogy 
néhány vállalat ürügyként használ fel 
jogsértéseket – ami minden szempontból 
határozottan elítélendő – a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
általános kötelezettségek alkalmazására; 
objektívebb és differenciáltabb 
megközelítésre szólít fel a vitában;

Or. de

Módosítás 31
Richard Howitt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adócsalást; felhívja a Bizottságot, hogy 
újra hangsúlyozza ezeket a kérdéseket a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos vitában, a „jó 
kormányzás”címszó alatt;

5. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adócsalást; úgy véli, hogy a vállalati 
átláthatóságot ki kell bővíteni nyílt és 
elszámoltatható kapcsolatokra az európai 
és Európán kívüli vállalatok számára; 
valamint hogy a felelős vállalkozásoknak 
mindenkor határozottan és nyilvánosan ki 
kell állniuk a korrupcióval szemben 
minden szinten; elítél a tisztességes adózás 
megkerülésére irányuló mindennemű 
próbálkozást azokban az országokban, 
amelyekben a vállalatok működnek; és 
bár a vállalatok kötelessége, hogy jelezzék 
a közszférát érintő, aggodalomra okot adó 
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– például az emberi jogokat érintő –
problémákat, lobbitevékenységüknek 
teljesen átláthatónak kell lennie, és a 
demokratikus elveket teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania; felhívja a 
Bizottságot, hogy újra hangsúlyozza ezeket 
a kérdéseket a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos vitában, a 
„jó kormányzás”címszó alatt;

Or. en

Módosítás 32
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adócsalást; felhívja a Bizottságot, hogy 
újra hangsúlyozza ezeket a kérdéseket a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos vitában, a „jó 
kormányzás”címszó alatt;

5. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adócsalást; felhívja a Bizottságot, hogy 
újra hangsúlyozza ezeket a kérdéseket a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos vitában, a „jó 
kormányzás”címszó alatt; hangsúlyozza a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos különleges képzés 
biztosításának fontosságát az egyetemeken 
és az üzleti iskolákban;

Or. fr

Módosítás 33
Richard Howitt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a „zöldre mosás” veszélyeiről 
szóló bizottsági eszmecserét és a Bizottság 
annak megvizsgálására irányuló 
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szándékát, hogy bizonyos esetekben a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
félrevezető reklámozáshoz vezet; sürgeti a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a szükséges 
panaszkezelési mechanizmusok 
alkalmazását, azaz hogy a külső érdekelt 
felek kifogásolhassák a félrevezető vagy 
megtévesztő reklámozást, és akár 
jogorvoslattal is élhessenek, ha szükséges, 
valamint hogy hatékony szankciókat –
korrekciókat és bírságokat–
rendelhessenek el; úgy véli, hogy az ilyen 
inkluzív és kiegyensúlyozott megközelítés 
bizalmat fog ébreszteni valamennyi 
érdekelt félben és állampolgárban azt 
illetően, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás területére vonatkozó 
uniós kezdeményezések objektívek, 
tisztességesek és hitelesek;

Or. en

Módosítás 34
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. támogatja a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a befektetetési alapok és 
pénzügyi intézmények számára kötelezővé 
tegye azon követelmény bevezetését, hogy 
ügyfeleiket tájékoztatniuk kell az általuk 
alkalmazott bármely etikus vagy felelős 
befektetési kritériumról, illetve az általuk 
betartott bármely normáról vagy 
magatartási kódexről;

Or. it

Módosítás 35
Richard Howitt
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. az ellátási lánc felelősségének 
biztosítása és az európai vállalkozások 
„fenntarthatósági lábnyomának” mérése 
érdekében, valamint az adókikerülés és az 
illegális pénzáramlások elleni 
küzdelemben különösen szükséges az 
emberi jogokra vonatkozó szigorú 
átvilágítás és az átláthatóság; a fa- és 
nyersanyag-kitermelő iparágakra 
vonatkozó európai uniós átláthatósági 
jogszabálytervezetről (2011/0307(COD)) 
szóló jelenlegi parlamenti viták, a 
pénzmosási irányelv felülvizsgálata, 
valamint a nem pénzügyi jelentéstételről 
szóló bejelentett jogszabálytervezet 
lehetőséget teremtenek e téren a 
vállalkozások átláthatóságának 
növelésére;

Or. en

Módosítás 36
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat;
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. hangsúlyozza, hogy a vállalati 
felelősségvállalást nem válhat pusztán 
marketingeszközzé, és hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás teljes 
kiaknázásának egyetlen módja az lenne, 
ha bekerülne az általános üzleti 
stratégiába, és ennek megfelelően 
alakítanák ki és valósítanák meg a 
mindennapi tevékenységek során;
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Or. de

Módosítás 37
Thomas Mann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. örömmel fogadná, ha a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
össze lehetne kapcsolni olyan módon, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás a vállalatok szerves 
részévé válna, ugyanakkor befolyásolná
napi pénzügyi stratégiájukat; úgy véli, 
hogy több vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
lehetne vezetőségi szinten egyeztetni.

Or. de

Módosítás 38
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat;
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
össze lehet kapcsolni, – többek között – ha 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat;
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

Or. pl
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Módosítás 39
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
kötelező a vállalatok számára, és azok
szerves részévé válik, amely befolyásolja 
napi pénzügyi stratégiájukat; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak fel kell tárnia a 
lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó stratégiát vezetőségi szinten 
egyeztessék.

Or. en

Módosítás 40
Sari Essayah

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak támogatnia 
kell, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

Or. en
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Módosítás 41
Richard Howitt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék.

6. hangsúlyozza, hogy a jó vállalati 
felelősségvállalást és a jó vállalatirányítást 
csak úgy lehet összekapcsolni, ha a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
vállalatok szerves részévé válik, amely 
befolyásolja napi pénzügyi stratégiájukat; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell 
tárnia a lehetőségeket arra vonatkozóan, 
hogy a vállalatoknál a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó stratégiát 
vezetőségi szinten egyeztessék; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan 
vállalati gazdálkodási kódexeket 
vezessenek be, amelyek a vállalaton belül 
mindenkire kiterjedő felelősséget tükrözik, 
és amelyek szoros kapcsolatot hoznak 
létre a vállalat környezeti, társadalmi és 
emberi jogi teljesítménye, valamint 
pénzügyi eredményei között;

Or. en


