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Poprawka 1
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. domaga się, aby pojęcie dobrowolności 
ponownie stało się podstawowym 
elementem definicji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
aby Komisja dokładniej rozróżniała 
między 1) pierwotną koncepcją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
rozumieniu charytatywnych działań 
przedsiębiorstw przejmujących w ten 
sposób odpowiedzialność społeczną, 2) 
społeczną działalnością przedsiębiorstw, 
której podstawą są ustawy, przepisy i 
normy międzynarodowe oraz 3) 
aspołeczną działalnością przedsiębiorstw, 
która narusza ustawy, przepisy i normy 
międzynarodowe oraz prowadzi do 
wyzysku, np. w przypadku pracy dzieci lub 
pracy pod przymusem; ubolewa, że te trzy 
aspekty często wymiennie pojawiają się w 
debacie na temat społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
zdecydowanie potępia aspołeczną 
działalność przedsiębiorstw i dostrzega 
potrzebę przekonywania państw do 
transpozycji norm międzynarodowych na 
grunt prawa krajowego oraz do ich 
stosowania (enforcement); pochwala 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie 
firmy, za dobrowolne zaangażowanie na 
rzecz odpowiedzialności społecznej oraz 
będzie je chronić i w szczególny sposób 
wspierać; jest zdania, że w wolnym 
społeczeństwie nie można zmuszać 
przedsiębiorstw do działań 
charytatywnych;

Or. de
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Poprawka 2
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że
społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, 
jako że jest to czynnik absolutnie 
niezbędny dla odnowy gospodarczej;

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje fakt 
przejmowania społecznej 
odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że wiele przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich, wykazuje 
wzorowe zaangażowanie w tej dziedzinie;

Or. de

Poprawka 3
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie;
z zadowoleniem przyjmuje fakt 
przejmowania społecznej 
odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa; 
jest zdania, że przejmowanie przez 
przedsiębiorstwa odpowiedzialności za 
społeczeństwo, środowisko i pracowników 
przynosi korzyści wszystkim stronom oraz 
umożliwia rozwój podstawy zaufania,
koniecznej dla sukcesu gospodarczego;
uważa, że uwzględnienie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w zrównoważonej strategii korporacyjnej 
leży w interesie przedsiębiorstwa 
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i społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 4
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

1. podkreśla, że obecny globalny kryzys 
gospodarczy wynika z podstawowych 
błędów w zakresie przejrzystości, 
rozliczalności, odpowiedzialności i 
krótkoterminowości działań oraz że UE 
ma obowiązek zadbania o to, aby właściwe 
wnioski wyciągnęły nie tylko banki, ale 
wszystkie przedsiębiorstwa; sugeruje, by 
Komisja przeprowadziła badania opinii 
publicznej Eurobarometr w kwestii 
zaufania w biznesie; uważa, że społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw może w 
pełni przyczynić się do odbudowy 
straconego zaufania, jako że jest to czynnik 
absolutnie niezbędny dla odnowy 
gospodarczej; wzywa do przeprowadzenia 
kompleksowej debaty na temat wyników i 
podjęcia odpowiednich działań przez
wszystkie zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 5
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
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kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
wiążąca i odpowiednio wdrażana 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
trwałej odnowy gospodarczej;

Or. en

Poprawka 6
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw – jeżeli jej zasady są 
stosowane przez wszystkie 
przedsiębiorstwa , a nie tylko te duże –
może w pełni przyczynić się do odbudowy 
straconego zaufania, jako że jest to czynnik 
absolutnie niezbędny dla odnowy 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 7
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
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przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej, a także może z 
powodzeniem złagodzić społeczne 
konsekwencje kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 8
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. sugeruje, by Komisja przeprowadziła 
badania opinii publicznej Eurobarometr w 
kwestii zaufania w biznesie; jest zdania, że 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw może w pełni przyczynić 
się do odbudowy straconego zaufania, jako 
że jest to czynnik absolutnie niezbędny dla 
odnowy gospodarczej;

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. fr

Poprawka 9
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja 
nie mogą zastępować właściwej regulacji 
w którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez 

2. podkreśla, że rozwój społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
powinien odbywać się przede wszystkim w 
oparciu o samoregulację oraz 
samoorganizację rynku; jednocześnie 
zauważa, że administracja publiczna 
powinna pełnić funkcję wspierającą 
poprzez tworzenie odpowiednich 
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tworzenie minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

warunków do współpracy na rzecz CSR 
oraz dostarczanie odpowiednich narzędzi i 
instrumentów takich jak np. system zachęt

Or. pl

Poprawka 10
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez 
tworzenie minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności,
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

2. jest przekonany, że współ- i 
samoregulacja mogą wspierać istniejące 
prywatne i dobrowolne inicjatywy 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w celu zagwarantowania 
spójności, zasadności, zaangażowania
możliwie wielu zainteresowanych stron
oraz przejrzystości;

Or. de

Poprawka 11
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja 
nie mogą zastępować właściwej regulacji 
w którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 

2. podkreśla ważność zasady 
dobrowolności w odniesieniu do 
charytatywnej działalności 
przedsiębiorstw w zakresie 
odpowiedzialności społecznej; wspiera 
i chroni istniejące prywatne i dobrowolne 
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inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności,
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

inicjatywy w zakresie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest
zdania, że dobrowolnie opracowane 
minimalne zasady odnoszące się do 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw mogą być pomocne w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności,
zaangażowania możliwie wielu
zainteresowanych stron oraz
przejrzystości;

Or. de

Poprawka 12
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystość;

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
dziedzinach socjalnej i środowiskowej, 
dwóch z dziedzin wchodzących w zakres 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, ułatwianie 
powoływania organów audytu 
wyspecjalizowanych w społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
zaangażowanie różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystość;

Or. fr

Poprawka 13
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja
może zastępować właściwą regulację w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, a także jest przekonany, 
że aktualne inicjatywy w tym zakresie 
podejmowane prywatnie i dobrowolnie
mogą prowadzić do wprowadzenia
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 14
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, takich jak praca i 
zatrudnienie, prawa człowieka i 
środowisko naturalne, ale jest przekonany, 
że powinna ona stać się prawnie wiążąca i 
w ten sposób skutecznie wzmocnić
aktualne inicjatywy w tym zakresie 
podejmowane prywatnie i dobrowolnie 
poprzez tworzenie minimalnych
podstawowych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

Or. en
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Poprawka 15
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości;

2. podkreśla, że współ- i samoregulacja nie 
mogą zastępować właściwej regulacji w 
którejkolwiek z dziedzin wchodzących w 
zakres społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jest przekonany, że może 
to wywrzeć negatywny wpływ na aktualne 
inicjatywy w tym zakresie podejmowane 
prywatnie i dobrowolnie poprzez tworzenie 
minimalnych zasad w celu 
zagwarantowania spójności, zasadności, 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
stron i przejrzystości; uważa, że 
samoregulacja musi obejmować przepisy 
dotyczące dostępu do środków prawnych, 
zgodnie z filarem trzecim wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 16
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że podstawowe znaczenie ma 
zapewnienie właściwego świadczenia 
usług i stosowanie się do zasad uczciwej 
konkurencji na jednolitym rynku poprzez 
włączenie kryteriów społecznych do 
procedur udzielania zamówień, przy 
zachowaniu najwyższej przejrzystości i 
klauzul MOP jako zasadniczych 
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warunków, aby zapewnić korzystną 
wartość społeczną działań w zakresie 
CSR. Może to również pomóc w 
kształtowaniu bardziej odpowiedniej i 
skutecznej działalności w zakresie CSR w 
sektorach przemysłowych.

Or. ro

Poprawka 17
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. odrzuca koncepcję, zgodnie z którą 
małe przedsiębiorstwa są mniej 
odpowiedzialne niż duże tylko dlatego, że 
nie dysponują odrębnymi strukturami w 
zakresie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw; uważa, że należy 
ustanowić rozsądne progi, aby 
uwzględniać potrzeby małych 
przedsiębiorstw we wszystkich nowych 
wnioskach ustawodawczych dotyczących 
kwestii odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw; niemniej jednak apeluje 
o to, aby działania europejskie opierały się 
na doświadczeniach regionalnych izb 
handlowych we Włoszech i kas 
oszczędnościowych we Francji (Cordé 
Initiative), aby szerzyć informacje o 
wkładzie małych przedsiębiorstw i 
poprawiać ich widoczność poprzez 
łączenie małych przedsiębiorstw w 
zależności od ich lokalizacji lub sektora 
działalności;

Or. en

Poprawka 18
Thomas Mann
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający w stosunku do kodeksu 
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się 
w zbiorowy proces kształceniowy w celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający w stosunku do kodeksu 
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się 
w zbiorowy proces kształceniowy w celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów;

Or. de

Poprawka 19
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający w stosunku do kodeksu
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się 
w zbiorowy proces kształceniowy w celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający i wykraczać poza kodeks
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się 
w zbiorowy proces kształceniowy w celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;



PE501.898v01-00 14/28 AM\920994PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 20
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający w stosunku do kodeksu 
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się
w zbiorowy proces kształceniowy w celu
poprawy skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji utworzenia tzw. wspólnoty 
praktyk w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest 
zdania, że musi mieć ona charakter 
uzupełniający w stosunku do kodeksu 
dobrego postępowania w zakresie współ- i 
samoregulacji, co pozwoli wszystkim 
zainteresowanym stronom zaangażować się
we wspólny proces kształceniowy w celu
zwiększenia skuteczności i zapewnienia 
większej odpowiedzialności działaniom 
podejmowanym przez wiele podmiotów w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 21
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że dzięki wprowadzeniu 
minimalnych standardów można 
zagwarantować przejrzystość i 
wiarygodność działań w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; zwraca uwagę, że 
standardy te muszą obejmować w każdym 
razie zaangażowanie przedstawicieli 
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pracowników i związków zawodowych 
oraz pozostałych zainteresowanych stron 
pod kątem treści, wdrażania i kontroli, 
a także uwzględnienie łańcucha wartości 
oraz niezależną kontrolę przestrzegania 
dobrowolnego zobowiązania;

Or. de

Poprawka 22
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni wspiera zamiar Komisji
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się
ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny 
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC 
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

4. krytycznie odnosi się do zamiaru
Komisji dotyczącego przedstawienia
wniosku ustawodawczego w sprawie 
ujawniania informacji innych niż 
finansowe przez przedsiębiorstwa; nie 
może zgodzić się z wprowadzeniem 
obowiązkowej sprawozdawczości na temat 
dobrowolnej charytatywnej działalności 
przedsiębiorstw, gdyż jest to sprzeczne 
z zasadą wolnego społeczeństwa oraz 
powoduje obciążenia administracyjne 
i koszty, które poważnie zagrażają 
dobrowolnemu zaangażowaniu, zwłaszcza 
w przypadku przedsiębiorstw 
zatrudniających mniej niż 500 
pracowników; domaga się staranniejszego 
rozróżnienia i takiegoż podejścia do 
pojęcia społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, które w zasadzie należy 
rozumieć jako dobroczynne, nieformalne 
i intuicyjne zaangażowanie w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje cel ujawniania 
przypadków łamania praw człowieka 
i działalności przestępczej oraz zachęca 
państwa do konsekwentnego ścigania 
takich czynów; dostrzega, że z powodu 
uchybień niewielu przedsiębiorstw ich 
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ogół stawia się pod pręgierz i poprzez 
ewentualny obowiązek sprawozdawczości
karze dodatkowymi obciążeniami 
i kosztami; domaga się przedstawienia
przez Komisję zróżnicowanych wniosków;

Or. de

Poprawka 23
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe 
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się 
ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej 
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny 
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC 
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

4. zgadza się, iż kwestia ujawniania innych 
niż finansowe informacji przez 
przedsiębiorstwa wymaga bliższego 
rozpatrzenia; podkreśla jednak, iż 
wszelkie ewentualne rozwiązania nie 
powinny powodować nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, zwłaszcza w 
sektorze MŚP; zwraca uwagę, że 
zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe" nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka;

Or. pl

Poprawka 24
Nadja Hirsch
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się 
ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej 
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny 
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC 
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

4. popiera Komisję, która zamierza 
przedstawić wniosek dotyczący ujawniania
informacji innych niż finansowe przez 
przedsiębiorstwa, dzięki któremu UE 
będzie mogła służyć pomocą 
przedsiębiorstwom europejskim w zakresie 
stosowania wytycznych ONZ dotyczących 
działalności gospodarczej i praw 
człowieka1 oraz w zakresie przyłączenia 
się do inicjatywy ONZ Global Compact;
wniosek ten powinien być zgodny 
z zasadami zintegrowanej 
sprawozdawczości, opracowywanymi 
obecnie przez Międzynarodową Radę ds. 
Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC); 
ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że
skutki działalności przedsiębiorstw i ich 
zaangażowania społecznego znajdują swój 
wyraz również w danych finansowych;

__________________
1Sprawozdanie specjalnego 
przedstawiciela sekretarza generalnego na 
temat praw człowieka oraz korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw 
Johna Ruggie’ego: Zasady przewodnie 
dotyczące biznesu i praw człowieka. 
Wdrożenie ram ONZ dotyczących 
ochrony, przestrzegania i środków 
zaradczych, z dnia 21 marca 2011 r.

Or. de

Poprawka 25
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe 
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się
ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku w sprawie 
ujawniania innych niż finansowe 
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się 
wniosku w sprawie dobrowolnej
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw, w pełni zgodnego z celem 
zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

Or. en

Poprawka 26
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe 
informacji przez przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się 

4. w pełni wspiera zamiar Komisji 
opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie ujawniania innych niż finansowe 
informacji przez przedsiębiorstwa; zaleca, 
aby wniosek ten opierał się na szerokich 
konsultacjach społecznych oraz na 
szeregu warsztatów z udziałem 
zainteresowanych stron oraz zwraca 
uwagę, że zastosowanie terminu „inne niż 
finansowe” nie powinno ukrywać 
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ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej 
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny 
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

rzeczywistych konsekwencji finansowych, 
jakie dla przedsiębiorstw mają czynniki 
społeczne, środowiskowe i czynniki 
dotyczące praw człowieka; domaga się 
ambitnego wniosku, który umieści UE w 
centrum wielu prowadzonych aktualnie 
inicjatyw dotyczących obowiązkowej 
sprawozdawczości z zakresu 
zrównoważonego rozwoju dla 
przedsiębiorstw i który jest w pełni zgodny 
z celem zintegrowanej sprawozdawczości 
opracowywanej przez IIRC
(Międzynarodowy Komitet 
Zintegrowanego Raportowania), który 
stanie się normą światową przed końcem 
bieżącego dziesięciolecia;

Or. en

Poprawka 27
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią 
wprowadzającej w błąd reklamy związanej 
z oddziaływaniem działalności 
przedsiębiorstwa na środowisko i jej 
społecznymi skutkami w kontekście 
dyrektywy w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 28
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4 a. wzywa w związku z tym Komisję do 
zaproponowania jasnych ram 
legislacyjnych wprowadzających 
obowiązek publikowania przez duże 
przedsiębiorstwa europejskie informacji 
niefinansowych, a także określających, 
jakich podstawowych informacji należy 
dostarczyć (obejmujących aspekty 
środowiskowe z uwzględnieniem 
metodologii kosztu cyklu życia, aspekty 
społeczne, zwłaszcza poszanowanie praw 
człowieka, oraz aspekty związane z 
zarządzaniem) oraz metodologię; jest 
zdania, że takie informacje powinny 
również obejmować podwykonawców i 
dostawców; apeluje, aby następnie 
opracować ramy uproszczone, do których 
mogłyby dobrowolnie stosować się MŚP;

Or. it

Poprawka 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 b. apeluje o natychmiastowe podjęcie na 
szczeblu europejskim działań mających na 
celu zwalczanie niedopuszczalnego 
zjawiska „greenwashing”, które jest nie 
tylko oszukiwaniem i wprowadzaniem w 
błąd konsumentów, organów publicznych 
i inwestorów, ale także zmniejsza zaufanie 
do społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw jako do skutecznego 
instrumentu zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu;

Or. it



AM\920994PL.doc 21/28 PE501.898v01-00

PL

Poprawka 30
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i 
unikanie przez nie płacenia podatków;
wzywa Komisję do ponownego położenia 
nacisku na te kwestie w dyskusji na temat
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod hasłem dobrego 
zarządzania;

5. zdecydowanie potępia korupcję w 
przedsiębiorstwach i unikanie przez nie 
płacenia podatków; jednakże sprzeciwia 
się łączeniu obu tych czynów karalnych 
z pojęciem społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, które oznacza 
charytatywną działalność przedsiębiorstw; 
zdecydowanie protestuje przeciwko 
ogólnemu potępianiu przedsiębiorstw; 
uważa, że nieuczciwe jest wykorzystywanie 
uchybień prawnych niewielu 
przedsiębiorstw – które należy pod każdym 
względem zdecydowanie potępić – jako 
pretekstu do ogólnego zobowiązania 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności 
społecznej; apeluje o większą rzeczowość 
i staranniejsze rozróżnienie podczas 
debaty;

Or. de

Poprawka 31
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i 
unikanie przez nie płacenia podatków;
wzywa Komisję do ponownego położenia 
nacisku na te kwestie w dyskusji na temat 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod hasłem dobrego 
zarządzania;

5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i 
unikanie przez nie płacenia podatków;
uważa, że przejrzystość w odniesieniu do 
przedsiębiorstw musi obejmować otwarte i 
odpowiedzialne relacje przedsiębiorstw w 
Europie i poza jej granicami oraz że 
odpowiedzialne przedsiębiorstwa zawsze 
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muszą występować zdecydowanie i 
publicznie przeciwko korupcji na 
wszystkich szczeblach; potępia wszelkie 
próby unikania uczciwego opodatkowania 
we wszystkich krajach, w których 
przedsiębiorstwa prowadzą działalność; 
choć przedsiębiorstwa mają obowiązek 
wypowiadania się w kwestiach 
publicznych będących przedmiotem 
zainteresowania, w tym również na temat 
praw człowieka, ich działalność 
lobbystyczna musi być w pełni przejrzysta 
i charakteryzować się pełnym 
poszanowaniem zasad demokratycznych; 
wzywa Komisję do ponownego położenia 
nacisku na te kwestie w dyskusji na temat 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod hasłem dobrego 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 32
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i 
unikanie przez nie płacenia podatków; 
wzywa Komisję do ponownego położenia 
nacisku na te kwestie w dyskusji na temat 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod hasłem dobrego 
zarządzania;

5. potępia korupcję w przedsiębiorstwach i 
unikanie przez nie płacenia podatków; 
wzywa Komisję do ponownego położenia 
nacisku na te kwestie w dyskusji na temat 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw pod hasłem dobrego 
zarządzania; podkreśla znaczenie 
proponowania na uniwersytetach, w 
szkołach handlowych i w szkołach 
zarządzania specjalnych szkoleń w 
zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw.

Or. fr
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Poprawka 33
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną w Komisji dyskusję na temat 
zagrożeń związanych z „zielonym 
kłamstwem”, jak i fakt, iż Komisja 
zamierza wziąć uwagę możliwość reklamy 
wprowadzającej w błąd, a wynikającej z 
pewnych praktyk związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw;
wzywa Komisję do zadbania o to, aby 
istniały niezbędne mechanizmy składania 
skarg umożliwiające podmiotom 
zewnętrznym zakwestionowanie, w razie 
konieczności również na drodze prawnej, 
fałszywej lub wprowadzającej w błąd 
reklamy oraz dochodzenie skutecznych 
sankcji, obejmujących konieczność 
sprostowania i kary; uważa, że takie 
integracyjne i wyważone podejście 
wzbudzi zaufanie wszystkich 
zainteresowanych stron i obywateli co do 
obiektywności, uczciwości i wiarygodności 
inicjatyw UE w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. popiera wniosek Komisji o 
zobowiązanie funduszy inwestycyjnych 
oraz instytucji finansowych do 
informowania wszystkich swoich klientów 



PE501.898v01-00 24/28 AM\920994PL.doc

PL

o ewentualnych stosowanych przez nie 
kryteriach etycznego lub 
odpowiedzialnego inwestowania bądź o 
jakichkolwiek innych przestrzeganych 
normach czy kodeksach;

Or. it

Poprawka 35
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. należyta staranność i przejrzystość w
odniesieniu do praw człowieka jest 
szczególnie ważna z punktu widzenia 
odpowiedzialności za łańcuch dostaw, 
możliwości określenia stopnia 
zrównoważonego charakteru biznesu 
europejskiego i zwalczania unikania 
zobowiązań podatkowych i nielegalnych 
przepływów pieniędzy; toczące się debaty 
parlamentarne na temat projektu 
przepisów UE dotyczących przejrzystości 
w branży wydobywczej dla branży 
wydobywczej i pozyskiwania drewna 
(2011/0307(COD)), przegląd dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz zapowiedziany projekt przepisów w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
to okazja poprawienia przejrzystości 
przedsiębiorstw z myślą o realizacji tych 
celów;

Or. en

Poprawka 36
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw nie może przeistoczyć się 
w narzędzie marketingowe, lecz może 
w pełni rozwinąć swój potencjał jedynie
wtedy, gdy stanie się elementem ogólnej 
strategii przedsiębiorstwa oraz będzie 
stosowana i wdrażana w codziennej 
działalności;

Or. de

Poprawka 37
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw
uzgadniano na poziomie zarządów
przedsiębiorstw.

6. byłby zadowolony, gdyby
odpowiedzialność przedsiębiorstw i ich 
dobre zarządzanie można było połączyć
dzięki temu, że społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw stanie 
się głównym elementem polityki 
przedsiębiorstwa, a także będzie mieć
wpływ na jego codzienną strategię 
finansową; jest zdania, że można uzgodnić 
jeszcze więcej strategii w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw na poziomie zarządów/rad 
nadzorczych;

Or. de

Poprawka 38
Danuta Jazłowiecka
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć między innymi wówczas, 
gdy społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw będzie jednym z 
elementów polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

Or. pl

Poprawka 39
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw będzie obowiązkowa dla 
przedsiębiorstw i stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 40
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów 
przedsiębiorstw.

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zachęcać do tego, by strategię w 
zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw uzgadniano na poziomie 
zarządów przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 41
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano na poziomie zarządów
przedsiębiorstw.

6. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i ich dobre zarządzanie 
można połączyć jedynie wówczas, gdy 
społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stanie się głównym 
elementem polityki przedsiębiorstwa 
mającym wpływ na jego codzienną 
strategię finansową; uważa, że Komisja 
powinna zbadać możliwości zapewnienia, 
by strategię w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
uzgadniano w przedsiębiorstwach na 
poziomie zarządów. wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wprowadzania 
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kodeksów zarządzania przedsiębiorstwem, 
odzwierciedlających znaczenie 
odpowiedzialności za wszystkich 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie i 
ustanawiających silny związek między 
wynikami przedsiębiorstwa w zakresie 
środowiska, kwestii społecznych i praw 
człowieka a jego wynikami finansowymi;

Or. en


