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Pakeitimas 1
Thomas Mann

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad savanoriškas ĮSA 
pobūdis vėl turėtų tapti esminiu 
skiriamuoju bruožu ir kad Komisija turėtų 
aiškiau skirti 1) pradinę ĮSA sampratą, 
kuri apima filantropinę veiklą, kai įmonės 
vykdo savo įsipareigojimus visuomenės 
atžvilgiu, 2) įstatymais, taisyklėmis ir 
tarptautiniais standartais pagrįstą 
socialinę įmonių veiklą ir 3) 
priešvisuomeninius įmonių veiksmus, 
kuriuos vykdant pažeidžiami įstatymai, 
taisyklės ir tarptautiniai standartai ir 
kurie savo pobūdžiu išnaudotojiški 
(vienas iš tokių pavyzdžių – vaikų ar 
priverstinis darbas); apgailestauja, kad 
diskusijose dėl ĮSA šie trys aspektai 
nuolat plakami į vieną; griežtai smerkia 
priešvisuomeninę įmonių veiklą ir mano, 
kad būtina daryti didesnį spaudimą, kad 
šalys būtų priverstos į nacionalinę teisę 
perkelti tarptautinius standartus ir jų 
laikytis; itin teigiamai vertina įmones –
ypač mažas ir vidutines įmones – už jų 
savanorišką filantropinį darbą, kuriame 
atsispindi ir ĮSA, ir šią veiklą gins ir 
puoselės; laikosi nuomonės, kad laisvoje 
visuomenėje įmonės neturėtų būti 
verčiamos daryti gerų darbų;

Or. de

Pakeitimas 2
Thomas Mann

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes 
tai neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; labai pritaria įmonių 
socialinei atsakomybei (ĮSA); pažymi, kad 
daug įmonių – ypač mažų ir vidutinių –
rodo puikų pavyzdį šioje srityje;

Or. de

Pakeitimas 3
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes 
tai neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; labai pritaria įmonių 
socialinei atsakomybei (ĮSA); pažymi, kad 
įmonė, prisiimdama atsakomybę už 
visuomenę, aplinką ir darbuotojus,
sukuria padėtį, kuri naudinga abiem 
pusėms ir yra naudinga pasitikėjimo 
pagrindui plėsti, o tai būtina ekonominei 
sėkmei užtikrinti; mano, kad ĮSA 
įtraukimas į tvaraus verslo strategiją 
naudingas įmonei ir visuomenei;

Or. de

Pakeitimas 4
Richard Howitt

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. pabrėžia, jog dabartinė pasaulinė 
ekonominė krizė kilo dėl esminių klaidų, 
susijusių su skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe ir trumpalaikiškumu, ir jog 
ES turi pareigą užtikrinti, kad iš šios 
patirties pasimokytų ne vien tik bankai, 
bet ir visos įmonės; palankiai vertina 
Komisijos ketinimą atlikti Eurobarometro 
apklausas dėl pasitikėjimo verslu; mano, 
kad įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) 
gali labai padėti atkurti prarastą 
pasitikėjimą, nes tai neabejotinai reikalinga 
norint, kad atsigautų ekonomika; ragina 
visas suinteresuotąsias šalis rezultatus
visapusiškai aptarti ir imtis atitinkamų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 5
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad privaloma 
ir atitinkamai įgyvendinama įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad tvariai 
atsigautų ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 6
Philippe Boulland
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad 
įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) –
jei ją taikytų visos, o ne tik didžiosios 
įmonės – gali labai padėti atkurti 
prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

Or. fr

Pakeitimas 7
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika, ir kad ją taikant 
galima sėkmingai sušvelninti socialinius 
ekonominės krizės padarinius;

Or. en

Pakeitimas 8
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
1 dalis



AM\920994LT.doc 7/25 PE501.898v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
socialinė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

1. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti Eurobarometro apklausas dėl 
pasitikėjimo verslu; pritaria, kad įmonių 
visuomeninė atsakomybė (ĮSA) gali labai 
padėti atkurti prarastą pasitikėjimą, nes tai 
neabejotinai reikalinga norint, kad 
atsigautų ekonomika;

Or. fr

Pakeitimas 9
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA 
apimamų sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

2. pabrėžia, kad ĮSA vystymas pirmiausia 
turėtų būti grindžiamas rinkos 
savireguliacija ir savarankišku 
organizavimu; kartu pažymi, kad viešasis 
administravimas turėtų teikti paramą 
sukurdamas atitinkamas sąlygas 
bendradarbiauti ĮSA srityje ir 
parengdamas atitinkamas priemones ir 
instrumentus, pvz., paskatų sistemą;

Or. pl

Pakeitimas 10
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA 
apimamų sričių bendras reguliavimas ir 

2. yra įsitikinęs, kad bendras reguliavimas 
ir savireguliacija galėtų būti esamų 
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savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

privačių ir savanoriškų ĮSA iniciatyvų 
pagrindas, siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų indėlį ir skaidrumą;

Or. de

Pakeitimas 11
Thomas Mann

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA 
apimamų sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

2. pabrėžia, kad įmonių vykdoma 
filantropinė ĮSA veikla iš principo turi 
būti savanoriška; remia ir yra pasiryžęs 
apsaugoti esamas privačias ir savanoriškas 
ĮSA iniciatyvas; yra įsitikinęs, kad, 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų indėlį ir skaidrumą, galėtų būti 
naudingi minimalūs savanoriškai 
parengti ĮSA principai;

Or. de

Pakeitimas 12
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų 
sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 

2. pabrėžia, kad, kai tai susiję su
socialiniais ir aplinkos apsaugos 
reikalavimais – dviem iš ĮSA apimamų 
sričių – bendras reguliavimas ir 
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reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, įvairių 
suinteresuotųjų subjektų indėlį ir 
skaidrumą;

Or. fr

Pakeitimas 13
Sari Essayah

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA 
apimamų sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

2. pabrėžia, kad bendras reguliavimas ir 
savireguliacija gali pakeisti reguliavimą 
bet kurioje iš ĮSA apimamų sričių, ir
mano, kad imantis esamų privačių ir 
savanoriškų ĮSA iniciatyvų galima
nustatyti minimalius principus siekiant 
užtikrinti nuoseklumą, reikšmingumą, 
įvairių suinteresuotųjų subjektų indėlį ir 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 14
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų 
sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų 
sričių, pvz., darbo ir užimtumo praktikos, 
žmogaus teisių, aplinkos apsaugos 
praktikos, bendras reguliavimas ir 
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reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas turėtų tapti teisiškai 
privalomu ir taip veiksmingai pagerinti 
esamas privačias ir savanoriškas ĮSA 
iniciatyvas – galėtų būti nustatyti 
minimalūs principai siekiant užtikrinti 
nuoseklumą, reikšmingumą, įvairių 
suinteresuotųjų subjektų indėlį ir 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 15
Richard Howitt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų 
sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą;

2. pabrėžia, kad nė vienoje iš ĮSA apimamų 
sričių bendras reguliavimas ir 
savireguliacija negali pakeisti tinkamo 
reguliavimo, tačiau mano, kad 
reguliavimas galėtų paremti esamas 
privačias ir savanoriškas ĮSA iniciatyvas –
galėtų būti nustatyti minimalūs principai 
siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
reikšmingumą, įvairių suinteresuotųjų 
subjektų indėlį ir skaidrumą; yra įsitikinęs, 
kad savireguliacija turi apimti nuostatą 
dėl galimybės pasinaudoti teisinėmis 
gynimo priemonėmis vadovaujantis 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų trečiuoju ramsčiu;

Or. en

Pakeitimas 16
Minodora Cliveti
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad nepaprastai svarbu 
užtikrinti tinkamą paslaugų pirkimą ir 
sąžiningos konkurencijos principų 
laikymąsi bendrojoje rinkoje įtraukiant į 
sutarčių skyrimo procedūrą socialinius 
kriterijus, įskaitant kuo didesnį skaidrumą 
ir Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) nuostatas, kaip esminę sąlygą, 
siekiant užtikrinti naudingą su ĮSA 
susijusios veiklos socialinę vertę. Tai taip 
pat gali paskatinti vykdyti tinkamesnę ir 
veiksmingesnę su ĮSA susijusią veiklą 
pramonės sektoriuose;

Or. ro

Pakeitimas 17
Richard Howitt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atmeta nuomonę, kad mažos įmonės 
mažiau atsakingos negu didelės tiesiog dėl 
to, kad neturi atskiros ĮSA 
infrastruktūros; yra įsitikinęs, jog turi 
būti nustatytos optimalios ribos siekiant, 
kad bet kuriame pateikiamame naujame 
su ĮSA susijusiame pasiūlyme dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto būtų 
atsižvelgta į mažų įmonių reikmes; 
nežiūrint į tai ragina imtis Europos masto 
veiksmų, kad būtų pasinaudota Italijos 
regioninių prekybos rūmų ir Prancūzijos 
taupomųjų bankų patirtimi (Cordé 
Initiative) ir būtų skatinamas 
informavimas ir matomumas telkiant 
mažas įmones pagal vietovę arba sektorių;

Or. en
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Pakeitimas 18
Thomas Mann

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo 
iniciatyvą; mano, kad ji turi papildyti 
bendro reguliavimo ir savireguliacijos 
gerosios praktikos kodeksą ir sudaryti 
galimybes visiems suinteresuotiesiems 
subjektams įsitraukti į kolektyvinio 
mokymosi procesą siekiant pagerinti 
įvairių suinteresuotųjų subjektų su ĮSA
susijusių veiksmų efektyvumą ir 
atskaitomybę;

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
pradėti praktinio įmonių socialinės veiklos
įgyvendinimo iniciatyvą; mano, kad ji turi 
papildyti bendro reguliavimo ir 
savireguliacijos gerosios praktikos kodeksą 
ir sudaryti galimybes visiems 
suinteresuotiesiems subjektams įsitraukti į 
kolektyvinio mokymosi procesą siekiant 
pagerinti įvairių suinteresuotųjų subjektų 
veiksmų efektyvumą ir atskaitomybę;

Or. de

Pakeitimas 19
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo 
iniciatyvą; mano, kad ji turi papildyti 
bendro reguliavimo ir savireguliacijos 
gerosios praktikos kodeksą ir sudaryti 
galimybes visiems suinteresuotiesiems 
subjektams įsitraukti į kolektyvinio 
mokymosi procesą siekiant pagerinti 
įvairių suinteresuotųjų subjektų su ĮSA 
susijusių veiksmų efektyvumą ir 
atskaitomybę;

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo 
iniciatyvą; mano, kad ji turi papildyti 
bendro reguliavimo ir savireguliacijos 
gerosios praktikos kodeksą ir apimti 
daugiau negu pagal jį numatyta ir 
sudaryti galimybes visiems 
suinteresuotiesiems subjektams įsitraukti į 
kolektyvinio mokymosi procesą siekiant 
pagerinti įvairių suinteresuotųjų subjektų 
su ĮSA susijusių veiksmų efektyvumą ir 
atskaitomybę;

Or. en
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Pakeitimas 20
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą
pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo 
iniciatyvą; mano, kad ji turi papildyti 
bendro reguliavimo ir savireguliacijos 
gerosios praktikos kodeksą ir sudaryti 
galimybes visiems suinteresuotiesiems 
subjektams įsitraukti į kolektyvinio
mokymosi procesą siekiant pagerinti
įvairių suinteresuotųjų subjektų su ĮSA 
susijusių veiksmų efektyvumą ir 
atskaitomybę;

3. teigiamai vertina Komisijos ketinimą 
pradėti praktinio ĮSA įgyvendinimo 
iniciatyvą; mano, kad ji turi papildyti 
bendro reguliavimo ir savireguliacijos 
gerosios praktikos kodeksą ir sudaryti 
galimybes visiems suinteresuotiesiems 
subjektams įsitraukti į bendrą mokymosi 
procesą siekiant stiprinti įvairių 
suinteresuotųjų subjektų su ĮSA susijusių 
veiksmų efektyvumą;

Or. de

Pakeitimas 21
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. tvirtina, kad nustačius minimalius 
standartus būtų galima užtikrinti su ĮSA 
susijusių veiksmų skaidrumą ir 
patikimumą; pažymi, kad minimalūs 
standartai šioje srityje turėtų bet kuriuo 
atveju apimti darbuotojų atstovų ir 
profesinių sąjungų bei kitų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą su 
turiniu, vykdymu ir stebėjimu susijusioje 
veikloje, vertės grandinės įtraukimą ir 
nepriklausomą nusistatytų įsipareigojimų 
laikymosi peržiūrą;

Or. de
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Pakeitimas 22
Thomas Mann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; perspėja, kad 
terminas „nefinansinis“ neturėtų 
maskuoti tikrųjų finansinių verslo 
poveikio visuomenei, aplinkai ir žmogaus 
teisėms padarinių; ragina pateikti plataus 
užmojo pasiūlymą, kuris padėtų ES 
visapusiškai įsitraukti į daugelį kitų 
esamų tarptautinių iniciatyvų dėl 
privalomų įmonių tvarumo ataskaitų ir 
kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos integruotų 
ataskaitų teikimas, kaip dabar numatyta 
Tarptautinio integruotų ataskaitų teikimo 
tarybos, taptų pasauliniu standartu;

4. kritiškai vertina Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; negali sutikti, 
kad būtų įvesta privaloma atskaitomybė už 
savanorišką filantropinę įmonių veiklą, 
kadangi tai prieštarautų laisvos 
visuomenės principams ir paskatintų 
biurokratijos ir išlaidų atsiradimą, o dėl to 
būtų labai rizikuojama savanoriškais 
įsipareigojimais, ypač įmonėse, kuriose 
dirba mažiau negu 500 darbuotojų; 
ragina užtikrinti kur kas didesnę 
diferenciaciją ir atsargiau naudoti ĮSA 
sąvoką, kuri iš esmės reiškia neformalią 
intuityvią paramą filantropiniams 
veiksmams ĮSA srityje; itin teigiamai 
vertina tikslą atskleisti žmogaus teisių 
pažeidimus ir baudžiamąsias schemas ir 
ragina valstybes kuo griežčiau bausti už 
šiuos nusižengimus; mano, kad dėl kelių 
asmenų nusižengimų gėda tenka visai 
įmonei ir jai gali būti pritaikyta bausmė 
atskaitomybės reikalavimų forma, 
įskaitant visą su tuo susijusį papildomą 
darbą ir išlaidas; ragina Komisiją rengti 
diferencijuotus pasiūlymus;

Or. de

Pakeitimas 23
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl įmonių 
nefinansinės informacijos atskleidimo;
perspėja, kad terminas „nefinansinis“ 
neturėtų maskuoti tikrųjų finansinių verslo 
poveikio visuomenei, aplinkai ir žmogaus 
teisėms padarinių; ragina pateikti plataus 
užmojo pasiūlymą, kuris padėtų ES 
visapusiškai įsitraukti į daugelį kitų 
esamų tarptautinių iniciatyvų dėl 
privalomų įmonių tvarumo ataskaitų ir 
kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos integruotų 
ataskaitų teikimas, kaip dabar numatyta 
Tarptautinio integruotų ataskaitų teikimo 
tarybos, taptų pasauliniu standartu;

4. sutinka, kad būtina toliau svarstyti 
įmonių nefinansinės informacijos 
atskleidimo problemą; tačiau pabrėžia, 
kad jokie sprendimai neturi tapti pernelyg 
didelės administracinės naštos atsiradimo 
priežastimi, ypač kai tai susiję su MVĮ; 
perspėja, kad terminas „nefinansinis“ 
neturėtų maskuoti tikrųjų finansinių verslo 
poveikio visuomenei, aplinkai ir žmogaus 
teisėms padarinių;

Or. pl

Pakeitimas 24
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; perspėja, kad 
terminas „nefinansinis“ neturėtų 
maskuoti tikrųjų finansinių verslo 
poveikio visuomenei, aplinkai ir žmogaus 
teisėms padarinių; ragina pateikti plataus 
užmojo pasiūlymą, kuris padėtų ES 
visapusiškai įsitraukti į daugelį kitų 
esamų tarptautinių iniciatyvų dėl
privalomų įmonių tvarumo ataskaitų ir 
kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos integruotų ataskaitų 
teikimas, kaip dabar numatyta Tarptautinio 

4. pritaria Komisijos ketinimui pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo – taip ES galės 
skatinti Europos įmones taikyti JT verslo 
ir žmogaus teisių pagrindinius principus1

ir JT Pasaulinį susitarimą; mano, kad 
minėtasis pasiūlymas turėtų būti 
suderinamas su integruotų ataskaitų 
teikimu, kaip dabar numatyta Tarptautinio 
integruotų ataskaitų teikimo tarybos; be to, 
pažymi, kad įmonių veiksmų ir socialinės 
veiklos poveikis taip pat gali būti 
vertinamas finansiniu požiūriu;
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integruotų ataskaitų teikimo tarybos, taptų 
pasauliniu standartu;

__________________

Generalinio Sekretoriaus specialiojo 
atstovo Johno Ruggie pranešimas 
žmogaus teisių ir tarptautinių korporacijų 
bei kitų verslo įmonių klausimu „Verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniai principai: 
Jungtinių Tautų programos „Saugok, 
gerbk ir gink“ įgyvendinimas“ (angl. 
Implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” 
Framework), 2011 m. kovo 21 d.;

Or. xm

Pakeitimas 25
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; perspėja, kad 
terminas „nefinansinis“ neturėtų maskuoti 
tikrųjų finansinių verslo poveikio 
visuomenei, aplinkai ir žmogaus teisėms 
padarinių; ragina pateikti plataus užmojo
pasiūlymą, kuris padėtų ES visapusiškai 
įsitraukti į daugelį kitų esamų 
tarptautinių iniciatyvų dėl privalomų
įmonių tvarumo ataskaitų ir kuris visiškai 
atitiktų siekį, kad iki šio dešimtmečio 
pabaigos integruotų ataskaitų teikimas, 
kaip dabar numatyta Tarptautinio 
integruotų ataskaitų teikimo tarybos, taptų 
pasauliniu standartu;

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; perspėja, kad 
terminas „nefinansinis“ neturėtų maskuoti 
tikrųjų finansinių verslo poveikio 
visuomenei, aplinkai ir žmogaus teisėms 
padarinių; ragina pateikti pasiūlymą dėl 
savanoriško įmonių tvarumo ataskaitų 
teikimo, kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki 
šio dešimtmečio pabaigos integruotų 
ataskaitų teikimas, kaip dabar numatyta 
Tarptautinio integruotų ataskaitų teikimo 
tarybos, taptų pasauliniu standartu;

Or. en
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Pakeitimas 26
Richard Howitt

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; perspėja, kad 
terminas „nefinansinis“ neturėtų maskuoti 
tikrųjų finansinių verslo poveikio 
visuomenei, aplinkai ir žmogaus teisėms 
padarinių; ragina pateikti plataus užmojo 
pasiūlymą, kuris padėtų ES visapusiškai 
įsitraukti į daugelį kitų esamų tarptautinių 
iniciatyvų dėl privalomų įmonių tvarumo 
ataskaitų ir kuris visiškai atitiktų siekį, kad 
iki šio dešimtmečio pabaigos integruotų 
ataskaitų teikimas, kaip dabar numatyta 
Tarptautinio integruotų ataskaitų teikimo 
tarybos, taptų pasauliniu standartu;

4. visiškai palaiko Komisijos ketinimą 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonių nefinansinės 
informacijos atskleidimo; palankiai 
vertina tai, kad šis pasiūlymas 
grindžiamas didelio masto viešosiomis 
konsultacijomis, taip pat įvairiais 
praktiniais seminarais, kuriuose 
dalyvauja atitinkamos suinteresuotosios 
šalys; perspėja, kad terminas 
„nefinansinis“ neturėtų maskuoti tikrųjų 
finansinių verslo poveikio visuomenei, 
aplinkai ir žmogaus teisėms padarinių; 
ragina pateikti plataus užmojo pasiūlymą, 
kuris padėtų ES visapusiškai įsitraukti į 
daugelį kitų esamų tarptautinių iniciatyvų 
dėl privalomų įmonių tvarumo ataskaitų ir 
kuris visiškai atitiktų siekį, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos integruotų ataskaitų 
teikimas, kaip dabar numatyta Tarptautinio 
integruotų ataskaitų teikimo tarybos, taptų 
pasauliniu standartu;

Or. en

Pakeitimas 27
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją spręsti klausimą dėl 
klaidinančios rinkodaros, susijusios su 
įmonių veiklos poveikiu aplinkai ir 
socialinei sričiai, atsižvelgiant į 
Nesąžiningos komercinės veiklos 
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direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 28
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atitinkamai ragina Komisiją pateikti 
aiškią teisėkūros programą, pagal kurią 
stambios Europos įmonės privalėtų 
atskleisti nefinansinę informaciją ir būtų 
apibrėžta minimali informacijos, kuri turi 
būti pateikta, apimtis (įskaitant su 
aplinkos apsauga susijusius duomenis 
atsižvelgiant į gyvavimo ciklo sąnaudas, 
socialinius aspektus – ypač pagarbą 
žmogaus teisėms – ir valdymą) bei 
metodika; pažymi, kad taip pat turėtų būti 
pateikta informacija, susijusi su subranga 
ir tiekimo grandinėmis; ragina parengti 
supaprastintas bendrąsias nuostatas, 
kurias galėtų perimti MVĮ;

Or. it

Pakeitimas 29
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina nedelsiant Europos lygmeniu 
imtis priemonių, būtinų kovoti su 
neleistina ekologinio manipuliavimo 
praktika, kuri ne tik apgauna ir klaidina 
vartotojus, valdžios institucijas ir 
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investuotojus, bet ir kenkia pasitikėjimui 
įmonių atsakomybe, kaip veiksminga 
įtraukaus ir tvaraus augimo priemone;

Or. it

Pakeitimas 30
Thomas Mann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių 
slėpimą; ragina Komisiją diskusijose dėl 
ĮSA aptariant gerą valdymą iš naujo 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus;

5. kuo griežčiausiai smerkia įmonių 
korupciją ir mokesčių slėpimą; tačiau 
atsisako lyginti šias dvi baudžiamąsias 
nusikalstamas veikas su ĮSA samprata, 
kadangi ĮSA reiškia filantropinę įmonių 
veiklą; kategoriškai nepritaria visa 
apimančiam įmonės pasmerkimui; 
netinkamą naudojimąsi grupės įmonių 
padarytais įstatymo pažeidimais, kaip 
pretekstu įvesti bendrą ĮSA įpareigojimą, 
laiko nesąžininga strategija, kuri turi būti 
apskritai pasmerkta visais aspektais; 
diskusijos metu ragina vadovautis 
objektyvesniu ir labiau diferencijuotu 
požiūriu;

Or. de

Pakeitimas 31
Richard Howitt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių 
slėpimą; ragina Komisiją diskusijose dėl 
ĮSA aptariant gerą valdymą iš naujo 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus;

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių 
slėpimą; laikosi nuomonės, kad įmonių 
skaidrumas turi apimti atvirus ir 
paaiškinamus įmonių ryšius Europoje ir 
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už jos ribų, kad atsakingos įmonės visais 
lygmenimis ir visada turi laikytis tvirtos ir 
viešos pozicijos prieš korupciją; smerkia 
bet kokius bandymus vengti sąžiningo 
apmokestinimo visose šalyse, kur veikia 
įmonės, ir, nors įmonės turi pareigą 
kalbėti apie viešus susirūpinimą 
keliančius klausimus, įskaitant dėl 
žmogaus teisių, pati jų lobistinė veikla turi 
būti visapusiškai skaidri ir ją vykdant turi 
būti visapusiškai paisoma demokratinių 
principų; ragina Komisiją diskusijose dėl 
ĮSA aptariant gerą valdymą iš naujo 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus;

Or. en

Pakeitimas 32
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių 
slėpimą; ragina Komisiją diskusijose dėl 
ĮSA aptariant gerą valdymą iš naujo 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus;

5. smerkia įmonių korupciją ir mokesčių 
slėpimą; ragina Komisiją diskusijose dėl 
ĮSA aptariant gerą valdymą iš naujo 
atkreipti dėmesį į šiuos klausimus; 
pabrėžia, jog svarbu, kad universitetuose, 
taip pat verslo ir vadybos mokyklose būtų 
siūlomi specialūs mokymai ĮSA srityje;

Or. fr

Pakeitimas 33
Richard Howitt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina diskusiją Komisijoje 
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ekologinio manipuliavimo klausimais ir 
Komisijos ketinimą atsižvelgti į tai, kad 
kai kuriais atvejais ĮSA gali būti 
klaidinančios reklamos priežastimi; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų 
parengti būtini skundų pateikimo 
mechanizmai ir išorės suinteresuotosioms 
šalims sudaryta galimybė užginčyti –
prireikus ir teisiškai – klaidinančią ar 
melagingą reklamą bei siekti, kad būtų 
pritaikytos veiksmingos sankcijos, 
įskaitant neteisingos informacijos 
ištaisymą ir baudas; yra įsitikinęs, jog 
laikantis tokio visa apimančio ir 
subalansuoto požiūrio bus pelnytas visų 
suinteresuotųjų šalių ir piliečių 
pasitikėjimas ES iniciatyvų ĮSA srityje 
objektyvumu, sąžiningumu ir 
patikimumu;

Or. en

Pakeitimas 34
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pritaria Komisijos pasiūlymui 
nustatyti investicijų fondams ir finansų 
institucijoms įpareigojimą informuoti 
visus savo klientus apie bet kokius jų 
taikomus etinius ar atsakingo investavimo 
kriterijus arba apie bet kokius standartus 
ar kodeksus, kuriais jie vadovaujasi;

Or. it

Pakeitimas 35
Richard Howitt

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)



PE501.898v01-00 22/25 AM\920994LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. užtikrinant atsakomybę tiekimo 
grandinėje, vertinant Europos įmonių 
tvarumo rodiklį ir kovojant su mokesčių 
vengimu ir neteisėtais pinigų srautais 
ypač būtinas griežtas išsamus žmogaus 
teisių patikrinimas ir skaidrumas. Šiuo 
metu vykstančios parlamentinės diskusijos 
dėl ES gavybos pramonės skaidrumo 
įstatymo, susijusio su gavybos ir miško 
ruošos pramone, projekto 
(2011/0307(COD)), Kovos su pinigų 
plovimu direktyvos ir paskelbto teisės akto 
dėl nefinansinės atskaitomybės projekto –
tai galimybė pagerinti įmonių skaidrumą 
siekiant minėtųjų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 36
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 
lygmeniu.

6. pabrėžia, kad įmonių atsakomybė negali 
būti susiaurinta iki rinkodaros priemonės 
ir kad vienintelis būdas ją visapusiškai 
vystyti – įtraukti ĮSA į bendrą įmonės 
strategiją ir ją įgyvendinti bei realizuoti 
vykdant kasdienę veiklą.

Or. de

Pakeitimas 37Thomas Mann

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 
lygmeniu.

6. palankiai vertintų tai, jei tvirta įmonių 
atsakomybė ir geras įmonių valdymas
galėtų būti susieti taip, kad ĮSA taptų
pagrindine įmonės kryptimi ir taip pat 
turėtų įtakos kasdienei finansų strategijai; 
mano, kad dėl daugiau ĮSA strategijų 
galėtų būti tariamasi valdybos lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 38
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 
lygmeniu.

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą gali, be kita ko,
susieti ĮSA buvimas įmonės dalimi, 
turinčia įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, jog Komisija turėtų 
nagrinėti galimybes užtikrinti, kad dėl ĮSA 
strategijos būtų tariamasi valdybos 
lygmeniu.

Or. pl

Pakeitimas 39
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA įmonėms privaloma ir yra 
pagrindinė įmonės kryptis, turinti įtakos 
kasdienei finansų strategijai; mano, jog
Komisija turėtų nagrinėti galimybes 
užtikrinti, kad dėl ĮSA strategijos būtų 
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lygmeniu. tariamasi valdybos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 40
Sari Essayah

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 
lygmeniu.

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
skatinti tartis dėl ĮSA strategijos valdybos 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 41
Richard Howitt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes užtikrinti, kad ĮSA 
strategija būtų priimama įmonės valdybos 
lygmeniu.

6. pabrėžia, kad tvirtą įmonių atsakomybę 
ir gerą įmonių valdymą galima susieti tik 
tada, jeigu ĮSA yra pagrindinė įmonės 
kryptis, turinti įtakos kasdienei finansų 
strategijai; mano, jog Komisija turėtų 
nagrinėti galimybes užtikrinti, kad dėl ĮSA 
strategijos būtų tariamasi įmonės valdybos 
lygmeniu; ragina Komisiją ir valstybes 
nares parengti įmonių valdymo kodeksus, 
kuriuose būtų atspindėta visų su įmone 
susijusių asmenų atsakomybė ir kuriais 
remiantis būtų užtikrintas tvirtas įmonės 
veiklos aplinkos apsaugos, socialinėje ir 
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žmogaus teisių srityse ir jos finansinių 
rezultatų ryšys.

Or. en


