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Amendamentul 1
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. susține că natura voluntară a RSI ar 
trebui să devină din nou o caracteristică 
principală și că Comisia ar trebui să facă 
mai clar distincția între (1) conceptul 
original de RSI, reprezentând acțiunea 
filantropică în care întreprinderea își 
îndeplinește responsabilitatea față de 
societate, (2) acțiunea socială a 
întreprinderilor, bazată pe legislație, 
norme și standarde internaționale și (3) 
acțiunea antisocială a întreprinderilor, 
care încalcă legislația, normele și 
standardele internaționale și care este 
abuzivă prin natura sa, un exemplu în 
acest sens fiind munca copiilor sau 
munca forțată; regretă că aceste trei 
aspecte sunt abordate împreună în 
dezbaterile referitoare la RSI; condamnă 
cu tărie acțiunea antisocială a 
întreprinderilor și consideră că trebuie să 
se exercite o presiune mai mare pentru ca 
statele să transpună standardele 
internaționale în legislația națională și să 
le pună apoi în aplicare; salută în mod 
expres întreprinderile – în special pe cele 
mici și mijlocii – pentru activitatea 
filantropică voluntară în care se 
concretizează RSI și va proteja și stimula 
aceste activități; este de părere că într-o 
societate liberă întreprinderile nu ar 
trebui să fie obligate să întreprindă 
activități pozitive;

Or. de
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Amendamentul 2
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține ferm
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI); subliniază faptul că multe 
întreprinderi – în special cele de 
dimensiuni mici și mijlocii – servesc drept 
exemplu în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 3
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI); subliniază faptul că, atunci când 
întreprinderile își asumă responsabilitatea 
în raport cu societatea, mediul și 
angajații, se creează o situație 
avantajoasă pentru toate părțile care duce 
la consolidarea bazei de încredere 
necesară succesului economic; consideră 
că adăugarea RSI ca element al unei 
strategii de afaceri durabile este atât în 
interesul întreprinderilor, cât și în 
interesul societății;

Or. de
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Amendamentul 4
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. subliniază faptul că actuala criză 
economică mondială a fost cauzată de 
erori fundamentale legate de 
transparență, răspundere, responsabilitate 
și orientare către termene scurte și că UE 
are datoria de a garanta faptul că toate 
întreprinderile, nu numai băncile, vor 
învăța anumite lucruri din această 
situație; salută inițiativa Comisiei de a 
realiza sondaje de tip Eurobarometru cu 
privire la încrederea în întreprinderi; 
consideră că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI) poate contribui pe 
deplin la reinstaurarea încrederii pierdute, 
întrucât aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică; solicită ca toate 
părțile interesate să participe la 
dezbaterea pe larg a rezultatelor și să dea 
curs concluziilor desprinse;

Or. en

Amendamentul 5
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) cu titlu obligatoriu și aplicată 
corespunzător poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
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redresarea economică sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 6
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI), dacă este practicată de toate 
întreprinderile și nu doar de cele mari,
poate contribui pe deplin la reinstaurarea 
încrederii pierdute, întrucât aceasta este 
strict necesară pentru redresarea 
economică;

Or. fr

Amendamentul 7
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică și poate reduce 
considerabil consecințele sociale ale crizei 
economice;
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Or. en

Amendamentul 8
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
(RSI) poate contribui pe deplin la 
reinstaurarea încrederii pierdute, întrucât 
aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

1. salută inițiativa Comisiei de a realiza 
sondaje de tip Eurobarometru cu privire la 
încrederea în întreprinderi; susține că 
responsabilitatea societală a 
întreprinderilor (RSI) poate contribui pe 
deplin la reinstaurarea încrederii pierdute, 
întrucât aceasta este strict necesară pentru 
redresarea economică;

Or. fr

Amendamentul 9
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, importanței 
relativei, contribuției tuturor părților 
interesate și transparenței;

2. subliniază că dezvoltarea RSI ar trebui 
să se bazeze mai întâi de toate pe 
autoreglementarea și autoorganizarea 
pieței; subliniază în același timp că 
administrația publică ar trebui să acorde 
sprijin prin crearea unor condiții adecvate 
pentru cooperare în domeniul RSI și prin 
punerea la dispoziție a unor instrumente 
și facilități adecvate, precum un sistem de 
stimulente;

Or. pl
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Amendamentul 10
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI,
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relativei, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței;

2. consideră că autoreglementarea și 
coreglementarea pot sta la baza inițiativelor 
private și voluntare existente în domeniul 
RSI pentru garantarea consecvenței, a 
importanței relative, a contribuției tuturor 
părților interesate și a transparenței;

Or. de

Amendamentul 11
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI,
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relativei, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței;

2. subliniază că activitățile filantropice 
RSI ale întreprinderilor trebuie să fie, de 
principiu, voluntare; sprijină și își 
exprimă hotărârea cu privire la 
garantarea inițiativelor private și voluntare 
existente în domeniul RSI; consideră că 
principiile minime pentru RSI, elaborate 
voluntar, pot fi utilizate pentru garantarea 
consecvenței, a importanței relative, a 
contribuției tuturor părților interesate și a 
transparenței;

Or. de
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Amendamentul 12
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, importanței 
relativei, contribuției tuturor părților 
interesate și transparenței;

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile sociale și ecologice, două dintre 
sectoarele vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, prin facilitarea 
creării de organisme de audit specializate 
în domeniul RSI, precum și a contribuției 
tuturor părților interesate și a transparenței;

Or. fr

Amendamentul 13
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relativei, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței;

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea pot înlocui reglementarea 
în domeniile vizate de RSI și consideră că 
inițiativele private și voluntare existente în 
domeniul RSI pot stabili principii minime 
pentru garantarea consecvenței, a 
importanței relative, a contribuției tuturor 
părților interesate și a transparenței;

Or. en
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Amendamentul 14
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relativei, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței;

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, precum practicile 
de muncă și de ocupare a forței de muncă, 
drepturile omului, practicile de mediu, dar 
consideră că ar trebui să devină obligatorii 
din punct de vedere juridic și, astfel, să 
sporească eficiența inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime fundamentale 
pentru garantarea consecvenței, a 
importanței relative, a contribuției tuturor 
părților interesate și a transparenței;

Or. en

Amendamentul 15
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relativei, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței;

2. subliniază că autoreglementarea și 
coreglementarea nu pot înlocui 
reglementarea corespunzătoare în 
domeniile vizate de RSI, dar consideră că 
pot sta la baza inițiativelor private și 
voluntare existente în domeniul RSI, 
stabilind principii minime pentru 
garantarea consecvenței, a importanței 
relative, a contribuției tuturor părților 
interesate și a transparenței; consideră că 
autoreglementarea trebuie să includă 
furnizarea „accesului la căi de atac” în 
conformitate cu „pilonul trei” al 
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Principiilor directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite privind afacerile și 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 16
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este esențial să se asigure 
o achiziție corespunzătoare a serviciilor și 
respectarea principiilor concurenței loiale 
pe piața unică, prin includerea unor 
criterii sociale cu cel mai înalt grad de 
transparență în procedurile de atribuire a 
contractelor, pe lângă clauzele OIM, ca o 
condiție necesară pentru asigurarea unei 
valori sociale favorabile activității în 
materie de RSI; de asemenea, consideră 
că acest lucru poate încuraja urmărirea 
unor activități mai adecvate și mai 
eficiente în materie de RSI în cadrul 
sectoarelor industriale;

Or. ro

Amendamentul 17
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. respinge ideea conform căreia 
responsabilitatea întreprinderilor mici 
este mai redusă decât a celor mari doar 
din cauza faptului că acestea nu au o 
infrastructură RSI separată; consideră că 
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în cadrul tuturor propunerilor legislative 
privind RSI prezentate trebuie să se 
stabilească praguri raționale pentru a se 
ține seama de nevoile întreprinderilor 
mici; cu toate acestea, solicită adoptarea 
unor măsuri la nivel european care să se 
sprijine pe experiența Italiei legată de 
camerele de comerț regionale și pe cea a 
Franței legată de băncile sale de economii 
(Inițiativa Cordé) pentru a spori 
vizibilitatea și nivelul de conștientizare a 
contribuției întreprinderilor mici prin 
gruparea acestora în funcție de localitate 
sau sector;

Or. en

Amendamentul 18
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul RSI; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces colectiv de învățare 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul 
de responsabilitate al inițiativelor RSI
multipartite;

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul 
acțiunii sociale a întreprinderilor; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces colectiv de învățare 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul 
de responsabilitate al inițiativelor 
multipartite;

Or. de

Amendamentul 19
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul RSI; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces colectiv de învățare 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul 
de responsabilitate al inițiativelor RSI 
multipartite;

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul RSI; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare
și să depășească un astfel de cod, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces colectiv de învățare 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul 
de responsabilitate al inițiativelor RSI 
multipartite;

Or. en

Amendamentul 20
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul RSI; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces colectiv de învățare 
pentru a îmbunătăți eficacitatea și gradul 
de responsabilitate al inițiativelor RSI 
multipartite;

3. salută intenția Comisiei de a lansa o 
„comunitate de practici” în domeniul RSI; 
consideră că aceasta trebuie să vină în 
completarea unui cod de bune practici 
pentru coreglementare și autoreglementare, 
permițând tuturor părților interesate să se 
angajeze într-un proces comun de învățare 
pentru a consolida eficacitatea inițiativelor 
RSI multipartite;

Or. de

Amendamentul 21
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. susține faptul că transparența și 
credibilitatea acțiunilor RSI ar putea fi 
asigurate prin stabilirea unor standarde 
minime; subliniază că standardele 
minime în acest domeniu ar trebui să 
includă, în orice situație, implicarea 
reprezentanților angajaților și a 
sindicatelor, alături de alte persoane 
interesate în ceea ce privește conținutul, 
aplicarea și monitorizarea, implicarea 
lanțului de valori și revizuirea 
independentă a conformității cu 
obligațiile pe care și le-au impus părțile 
implicate;

Or. de

Amendamentul 22
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor 
nefinanciare de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la faptul că 
utilizarea termenului de „nefinanciar” nu 
ar trebui să creeze confuzii între 
consecințele financiare reale pentru 
întreprinderi și impactul social, ecologic 
și asupra drepturilor omului; solicită 
elaborarea unei propuneri ambițioase 
care să plaseze interesele UE în centrul 
numeroaselor inițiative internaționale 
actuale în materie de informare 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor, ceea ce răspunde în 
totalitate obiectivului de a face ca 
raportarea integrată, așa cum este 

4. abordează critic intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor fără 
caracter financiar de către întreprinderi; 
refuză ideea ca activitățile filantropice ale 
întreprinderilor să facă obiectul unei 
raportări obligatorii, întrucât aceasta este 
contrară ideii de societate liberă și ar 
genera sarcini administrative și costuri 
care ar periclita angajamentul voluntar -
în special în cazul întreprinderilor cu mai 
puțin de 500 de angajați; încurajează o 
mai mare diferențiere și utilizarea cu mai 
mare atenție a termenului RSI, care în 
esență reprezintă sprijinul informal, 
intuitiv pentru cauzele filantropice RSI; 
salută în mod special obiectivul de a 
expune încălcarea drepturilor omului și 
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concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

organizațiile criminale și îndeamnă 
statele să le pedepsească foarte riguros; 
consideră că din cauza unor acțiuni 
ilegale comise de câteva întreprinderi, 
acestea sunt criticate toate și pot fi 
sancționate prin obligația de raportare, 
suportând toate activitățile și costurile 
impuse de această raportare; îndeamnă 
Comisia să elaboreze propuneri 
diferențiate;

Or. de

Amendamentul 23
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor 
nefinanciare de către întreprinderi;
avertizează cu privire la faptul că utilizarea 
termenului de „nefinanciar” nu ar trebui să 
creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul social, ecologic și asupra
drepturilor omului; solicită elaborarea 
unei propuneri ambițioase care să plaseze 
interesele UE în centrul numeroaselor 
inițiative internaționale actuale în materie 
de informare obligatorie cu privire la 
sustenabilitatea întreprinderilor, ceea ce 
răspunde în totalitate obiectivului de a 
face ca raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

4. este de acord că problema privind 
cerințele de publicare a informațiilor fără 
caracter financiar de către întreprinderi 
trebuie aprofundată; cu toate acestea, 
subliniază faptul că potențialele soluții nu 
trebuie să creeze o povară administrativă 
excesivă, în special pentru IMM-uri; 
avertizează cu privire la faptul că utilizarea 
termenului „fără caracter financiar” nu ar 
trebui să creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul exercitat la nivel social, ecologic 
și al drepturilor omului;

Or. pl
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Amendamentul 24
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor 
nefinanciare de către întreprinderi;
avertizează cu privire la faptul că 
utilizarea termenului de „nefinanciar” nu 
ar trebui să creeze confuzii între 
consecințele financiare reale pentru 
întreprinderi și impactul social, ecologic 
și asupra drepturilor omului; solicită 
elaborarea unei propuneri ambițioase 
care să plaseze interesele UE în centrul 
numeroaselor inițiative internaționale 
actuale în materie de informare 
obligatorie cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor, ceea ce răspunde în 
totalitate obiectivului de a face ca 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

4. sprijină intenția Comisiei de a prezenta o 
propunere legislativă privind cerințele de 
publicare a informațiilor fără caracter 
financiar de către întreprinderi, care va 
permite UE să încurajeze întreprinderile 
europene să pună în aplicare Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului1 și inițiativa „Global 
Compact” a ONU; consideră că 
propunerea menționată mai sus ar trebui 
să fie în conformitate cu raportarea 
integrată, așa cum este concepută în 
prezent de Consiliului internațional pentru 
raportare integrată (IIRC); în plus, 
subliniază faptul că impactul activității și 
implicării sociale a întreprinderilor poate 
fi măsurat și din punct de vedere 
financiar;

__________________
1Raport al Reprezentantului Special al 
Secretarului General, John Ruggie, 
privind problema drepturilor omului și a 
societăților transnaționale și a altor 
întreprinderi de afaceri: Principiile 
directoare privind afacerile și drepturile 
omului: Punerea în aplicare a cadrului de 
referință „protecție, respect și remediere” 
al Organizației Națiunilor Unite din 
21 martie 2011.

Or. xm
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Amendamentul 25
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor 
nefinanciare de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la faptul că utilizarea 
termenului de „nefinanciar” nu ar trebui să 
creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul social, ecologic și asupra
drepturilor omului; solicită elaborarea unei 
propuneri ambițioase care să plaseze 
interesele UE în centrul numeroaselor 
inițiative internaționale actuale în materie 
de informare obligatorie cu privire la 
sustenabilitatea întreprinderilor, ceea ce 
răspunde în totalitate obiectivului de a face 
ca raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere privind cerințele de 
publicare a informațiilor fără caracter 
financiar de către întreprinderi; avertizează 
cu privire la faptul că utilizarea termenului 
„fără caracter financiar” nu ar trebui să 
creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul exercitat la nivel social, ecologic 
și al drepturilor omului; solicită elaborarea 
unei propuneri în materie de informare
voluntară cu privire la sustenabilitatea 
întreprinderilor, care să răspundă în 
totalitate obiectivului de a face ca 
raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

Or. en

Amendamentul 26
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor 
nefinanciare de către întreprinderi; 
avertizează cu privire la faptul că utilizarea 
termenului de „nefinanciar” nu ar trebui să 

4. sprijină pe deplin intenția Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
cerințele de publicare a informațiilor fără 
caracter financiar de către întreprinderi; 
salută faptul că această propunere se 
bazează pe o amplă consultare publică și 
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creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul social, ecologic și asupra
drepturilor omului; solicită elaborarea unei 
propuneri ambițioase care să plaseze 
interesele UE în centrul numeroaselor 
inițiative internaționale actuale în materie 
de informare obligatorie cu privire la 
sustenabilitatea întreprinderilor, ceea ce 
răspunde în totalitate obiectivului de a face 
ca raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

pe o serie de ateliere organizate împreună 
cu părțile interesate relevante; avertizează 
cu privire la faptul că utilizarea termenului 
„fără caracter financiar” nu ar trebui să 
creeze confuzii între consecințele 
financiare reale pentru întreprinderi și 
impactul exercitat la nivel social, ecologic 
și al drepturilor omului; solicită elaborarea 
unei propuneri ambițioase care să plaseze 
interesele UE în centrul numeroaselor 
inițiative internaționale actuale în materie 
de informare obligatorie cu privire la 
sustenabilitatea întreprinderilor, ceea ce 
răspunde în totalitate obiectivului de a face 
ca raportarea integrată, așa cum este 
concepută în prezent de Consiliului 
internațional pentru raportare integrată 
(IIRC), să fie norma generală până la 
sfârșitului acestui deceniu;

Or. en

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să soluționeze 
problema practicilor de marketing 
înșelătoare legate de efectele pe care 
acțiunile întreprinse de companii în 
contextul Directivei privind practicile 
comerciale neloiale le au asupra societății 
și a mediului;

Or. en

Amendamentul 28
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. în consecință, solicită Comisiei să 
propună un cadru legislativ clar care să 
impună companiilor europene 
obligativitatea publicării informațiilor 
fără caracter financiar și să specifice 
cantitatea minimă de informații care 
trebuie furnizate (inclusiv date privind 
mediul, costuri avute în vedere pentru 
ciclurile de viață, aspecte sociale, în 
special respectarea drepturilor omului și 
guvernanța), precum și metodologia; 
observă că ar trebui să se pună la 
dispoziție și informații referitoare la 
subcontractare și lanțurile de 
aprovizionare; recomandă propunerea 
unor dispoziții-cadru simplificate care să 
poată fi adoptate de IMM-uri;

Or. it

Amendamentul 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită, ca instrument eficient de 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii, 
aplicarea imediată la nivel european a 
unor măsuri de combatere a practicii 
inadmisibile de „greenwashing”, care nu 
numai că induce în eroare consumatorii, 
autoritățile și investitorii, dar și 
subminează încrederea în 
responsabilitatea întreprinderilor;

Or. it
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Amendamentul 30
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală 
din cadrul întreprinderilor; solicită 
Comisiei ca, în dezbaterea privind RSI, să 
acorde atenție acestor chestiuni în cadrul 
„bunei guvernanțe”;

5. condamnă în cei mai duri termeni 
corupția și evaziunea fiscală din cadrul 
întreprinderilor ; cu toate acestea, refuză 
să asocieze aceste două infracțiuni cu 
conceptul de RSI, întrucât RSI reprezintă 
activitatea filantropică a întreprinderii; 
respinge în mod categoric condamnarea 
radicală a întreprinderilor; consideră 
drept o strategie incorectă acțiunea de a 
folosi în mod abuziv încălcările normelor 
comise de câteva întreprinderi, care 
trebuie condamnate ferm din orice punct 
de vedere, ca pretext de a impune o 
obligație generală a RSI; încurajează o 
abordare cu mult mai obiectivă și mai 
diferențiată a acestui subiect;

Or. de

Amendamentul 31
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală 
din cadrul întreprinderilor; solicită 
Comisiei ca, în dezbaterea privind RSI, să 
acorde atenție acestor chestiuni în cadrul 
„bunei guvernanțe”;

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală 
din cadrul întreprinderilor; consideră că 
transparența întreprinderilor trebuie 
sporită în vederea stabilirii unor relații 
deschise și responsabile la nivelul 
companiilor din cadrul și din afara 
Europei și că întreprinderile responsabile 
trebuie să adopte o poziție fermă și 
publică împotriva corupției la toate 
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nivelurile și indiferent de situație; 
condamnă orice încercare de evaziune 
fiscală din toate statele în care 
întreprinderile își desfășoară activitatea; 
de asemenea, deși companiile au datoria 
de a se pronunța cu privire la chestiuni de 
interes public legate de drepturile omului, 
activitățile de lobby în sine trebuie să fie 
complet transparente și să respecte în 
totalitate principiile democratice; solicită 
Comisiei ca, în dezbaterea privind RSI, să 
acorde atenție acestor chestiuni în cadrul 
„bunei guvernanțe”;

Or. en

Amendamentul 32
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală 
din cadrul întreprinderilor; solicită 
Comisiei ca, în dezbaterea privind RSI, să 
acorde atenție acestor chestiuni în cadrul 
„bunei guvernanțe”;

5. condamnă corupția și evaziunea fiscală 
din cadrul întreprinderilor; solicită 
Comisiei ca, în dezbaterea privind RSI, să 
acorde atenție acestor chestiuni în cadrul 
„bunei guvernanțe”; subliniază importanța 
propunerii unor formări specifice în 
domeniul RSI în cadrul universităților și 
al școlilor de comerț și gestiune;

Or. fr

Amendamentul 33
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută dezbaterea desfășurată în 
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cadrul Comisiei cu privire la pericolele 
reprezentate de practica de 
„greenwashing” și intenția Comisiei de a 
examina posibilitatea ca anumite RSI să 
conducă la o publicitate înșelătoare; 
îndeamnă Comisia să garanteze punerea 
în aplicare a unor mecanisme de adresare 
a plângerilor pentru a se asigur că părțile 
interesate externe pot contesta, inclusiv pe 
căi juridice dacă este necesar, publicitatea 
înșelătoare sau falsă și pot solicita 
sancțiuni efective, inclusiv pedepse și 
penalizări; consideră că o astfel de 
abordare deschisă și echilibrată va inspira 
încredere din partea tuturor părților 
interesate și a tuturor cetățenilor cu 
privire la faptul că inițiativele UE în 
domeniul RSI sunt obiective, echitabile și 
credibile;

Or. en

Amendamentul 34
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină propunerea Comisiei de a 
impune fondurilor de investiții și 
instituțiilor financiare obligativitatea 
informării tuturor clienților lor cu privire 
la orice criteriu de investiție etic sau 
responsabil aplicat de acestea sau la orice 
standard sau cod cu care aceștia trebuie 
să se conformeze;

Or. it

Amendamentul 35
Richard Howitt
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Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sunt necesare în mod deosebit o 
diligență și o transparență stricte cu 
privire la drepturile omului pentru a 
asigura responsabilitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare, evaluarea 
amprentei sustenabilității întreprinderilor 
europene și combaterea evaziunii fiscale 
și a fluxurilor financiare ilicite; 
dezbaterile parlamentare în curs de 
desfășurare cu privire la proiectul de act 
legislativ referitor la asigurarea 
transparenței în industria extractivă și cea 
forestieră a UE (2011/0307(COD)), 
revizuirea Directivei de combatere a 
spălării de bani și proiectul de act 
legislativ privind raportarea fără caracter 
financiar anunțat reprezintă oportunități 
pentru îmbunătățirea transparenței 
companiilor în aceste scopuri;

Or. en

Amendamentul 36
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală
responsabilitate socială a întreprinderilor 
și buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară 
cotidiană a acestora; consideră că 
Comisia ar trebui să examineze 
oportunitățile pentru a garanta că 
strategia privind RSI este convenită la 
nivel de consiliu de administrație.

6. subliniază că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor nu trebuie să se reducă la 
un instrument de marketing și că singura 
modalitate prin care aceasta poate fi 
dezvoltată în întregime este încadrarea 
RSI în strategia generală de afaceri, 
aplicarea și transpunerea sa în 
operațiunile zilnice.
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Or. de

Amendamentul 37
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară 
cotidiană a acestora; consideră că Comisia 
ar trebui să examineze oportunitățile 
pentru a garanta că strategia privind RSI 
este convenită la nivel de consiliu de 
administrație.

6. ar saluta situația în care legătura dintre 
o reală responsabilitate socială a 
întreprinderilor și buna guvernanță a 
acestora ar putea fi asigurată astfel încât 
RSI să devină o componentă centrală a 
întreprinderilor și să afecteze strategia 
financiară cotidiană a acestora; consideră 
că la nivel de consiliu de administrație ar 
putea fi convenite mai multe strategii RSI.

Or. de

Amendamentul 38
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui 
să examineze oportunitățile pentru a
garanta că strategia privind RSI este 
convenită la nivel de consiliu de 
administrație.

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată dacă RSI este, printre altele, o 
componentă a întreprinderilor, care 
afectează strategia financiară cotidiană a 
acestora; consideră că Comisia ar trebui să 
examineze oportunități care pot garanta că 
strategia privind RSI este convenită la 
nivel de consiliu de administrație.
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Or. pl

Amendamentul 39
Malika Benarab-Attou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui 
să examineze oportunitățile pentru a
garanta că strategia privind RSI este 
convenită la nivel de consiliu de 
administrație.

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI devine 
obligatorie pentru întreprinderi și dacă 
este o componentă centrală a 
întreprinderilor, care afectează strategia 
financiară cotidiană a acestora; consideră 
că Comisia ar trebui să examineze 
oportunități care pot garanta că strategia 
privind RSI este convenită la nivel de 
consiliu de administrație.

Or. en

Amendamentul 40
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui 
să examineze oportunitățile pentru a 
garanta că strategia privind RSI este 
convenită la nivel de consiliu de 
administrație.

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui
să încurajeze convenirea strategiei privind 
RSI la nivel de consiliu de administrație.
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Or. en

Amendamentul 41
Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui 
să examineze oportunitățile pentru a
garanta că strategia privind RSI este 
convenită la nivel de consiliu de 
administrație.

6. subliniază că legătura dintre o reală 
responsabilitate socială a întreprinderilor și 
buna guvernanță a acestora poate fi 
asigurată numai dacă RSI este o 
componentă centrală a întreprinderilor, 
care afectează strategia financiară cotidiană 
a acestora; consideră că Comisia ar trebui 
să examineze oportunități care pot garanta 
că strategia privind RSI este convenită la 
nivel de consiliu de administrație în cadrul 
întreprinderii; invită Comisia și statele 
membre să introducă coduri de 
administrare a întreprinderilor, care să 
reflecte importanța responsabilității 
tuturor membrilor companiei și care să 
stabilească o legătură puternică între 
performanța în materie de mediu, 
societate și drepturile omului a companiei 
și rezultatele financiare ale acesteia.
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