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Predlog spremembe 1
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. odločno vztraja, da bi moral biti 
prostovoljni značaj ponovno sestavni del 
opredelitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb in da bi morala 
Komisija bolje razlikovati med (1) 
izvirnim konceptom družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v smislu 
prostovoljnih dejavnosti podjetja, da bi 
prevzeli družbeno odgovornost, (2) 
družbenimi dejavnostmi podjetij, ki 
temeljijo na zakonih, pravilih in 
mednarodnih standardih, in (3) 
nedružbenimi dejavnostmi podjetij, pri 
katerih se kršijo zakoni, pravila in 
mednarodni standardi ter so 
izkoriščevalske narave, na primer 
vključujejo otroško in prisilno delo; 
obžaluje, da se v razpravi o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb ti trije 
vidiki vedno obravnavajo skupaj; odločno 
obsoja nedružbeno ravnanje podjetij in 
meni, da je treba države bolj spodbujati, 
da mednarodne standarde prenesejo v 
nacionalno zakonodajo in jih izvajajo; 
izreka posebno pohvalo podjetjem, zlasti 
srednjim podjetjem, zaradi njihove 
družbene odgovornosti v obliki 
prostovoljnega dobrodelnega dela, kar se 
bo ščitilo in posebej spodbujalo; meni, da 
podjetij v svobodni družbi ne bi smeli siliti
v dobrodelne dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 2
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje 
gospodarstva;

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zlasti pozdravlja 
prevzemanje družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; poudarja, da veliko 
podjetij, zlasti srednjih, postavlja zgled na 
tem področju;

Or. de

Predlog spremembe 3
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da
družbena odgovornost gospodarskih družb
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje 
gospodarstva;

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zlasti pozdravlja 
prevzemanje družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; meni, da je za vse 
koristno, kadar podjetja prevzamejo
odgovornost za družbo, okolje in 
zaposlene, in da to omogoča bolj trdno 
podlago za zaupanje, ki je potrebno za 
gospodarski uspeh; vključitev družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v 
trajnostno strategijo podjetij je v interesu 
podjetij in družbe.

Or. de

Predlog spremembe 4
Richard Howitt
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva;

1. poudarja, da sedanja svetovna 
gospodarska kriza izvira iz temeljnih 
napak, ki so povezane s preglednostjo, 
odgovornostjo, pristojnostjo in 
kratkoročnim razmišljanjem; da je 
dolžnost Evropske unije zagotoviti, da se 
naučenega ne zapomnijo samo banke, 
ampak tudi vsa podjetja; izreka pohvalo za 
namero Komisije, da izvede raziskave 
Eurobarometra o zaupanju v podjetja;
meni, da družbena odgovornost 
gospodarskih družb lahko celovito 
pripomore k ponovni pridobitvi 
izgubljenega zaupanja, saj je to nujno 
potrebno za okrevanje gospodarstva;
poziva vse zainteresirane strani, naj 
sodelujejo v izčrpni razpravi o dosežkih in 
v zvezi z njimi ukrepajo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva;

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da
obvezna in ustrezno izvajana družbena 
odgovornost gospodarskih družb lahko 
celovito pripomore k ponovni pridobitvi 
izgubljenega zaupanja, saj je to nujno 
potrebno za trajnostno okrevanje 
gospodarstva;

Or. en



PE501.898v01-00 6/25 AM\920994SL.doc

SL

Predlog spremembe 6
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva;

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb, 
ki bi se izvajala v vseh podjetjih, ne zgolj v 
velikih, lahko celovito pripomore k 
ponovni pridobitvi izgubljenega zaupanja, 
saj je to nujno potrebno za okrevanje 
gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva;

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva
in je lahko uspešno pri odpravljanju 
družbenih posledic gospodarske krize;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jean-Pierre Audy
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da 
izvede raziskave Eurobarometra o 
zaupanju v podjetja; zagovarja stališče, da 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
lahko celovito pripomore k ponovni 
pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to 
nujno potrebno za okrevanje gospodarstva;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. poudarja, da bi moral razvoj družbene 
odgovornosti gospodarskih družb temeljiti 
predvsem na samoregulaciji in 
samoorganizaciji trga; istočasno 
ugotavlja, da bi morale javne uprave 
zagotoviti podporo z oblikovanjem 
ustreznih pogojev za sodelovanje pri 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb ter zagotavljati primerna orodja in 
instrumente, kot bi bil na primer sistem 
spodbud;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. meni, da bi lahko koregulacija in 
samoregulacija podprli obstoječe zasebne 
in prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb za 
zagotovitev doslednosti, pomembnosti, 
sodelovanje različnih zainteresiranih strani 
in preglednosti;

Or. de

Predlog spremembe 11
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. poudarja, da mora za dobrodelne 
dejavnosti podjetij, ki so oblika družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, veljati 
načelo prostovoljstva; podpira in želi 
zaščititi obstoječe zasebne in prostovoljne 
pobude za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb; meni, da utegnejo biti 
minimalna načela družbene odgovornosti 
gospodarskih družb smiselna za 
zagotovitev doslednosti, pomembnosti,
sodelovanja različnih zainteresiranih strani 
in preglednosti;

Or. de

Predlog spremembe 12
Philippe Boulland
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na dveh področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, in sicer socialnem in 
okoljskem, vendar meni, da bi lahko 
podprli obstoječe zasebne in prostovoljne 
pobude za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb z določitvijo osnovnih 
načel za zagotovitev doslednosti s 
spodbujanjem oblikovanja revizijskih 
organov, specializiranih za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb, 
sodelovanja različnih zainteresiranih strani 
in preglednosti;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija lahko nadomestita ureditve 
na področjih, ki jih pokriva družbena 
odgovornost gospodarskih družb in meni, 
da bi obstoječe zasebne in prostovoljne 
pobude za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb lahko določale 
osnovna načela za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, kot so delovna in 
zaposlovalna praksa, človekove pravice, 
okoljska praksa, vendar meni, da bi
morale postati pravno zavezujoče in 
dejansko dvigniti raven obstoječih 
zasebnih in prostovoljnih pobud za 
družbeno odgovornost gospodarskih družb 
z določitvijo osrednjih načel za 
zagotovitev doslednosti, pomembnosti, 
sodelovanje različnih zainteresiranih strani 
in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 

2. poudarja, da koregulacija in 
samoregulacija ne moreta nadomestiti 
ustrezne ureditve na področjih, ki jih 
pokriva družbena odgovornost 
gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in 
prostovoljne pobude za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb z 
določitvijo osnovnih načel za zagotovitev 
doslednosti, pomembnosti, sodelovanje 
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različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti;

različnih zainteresiranih strani in 
preglednosti; meni, da mora 
samoregulacija vključevati dostop to 
pravnega sredstva v skladu s tretjim 
stebrom vodilnih načel Organizacije 
združenih narodov o podjetništvu in 
človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 16
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je bistvenega pomena 
zagotoviti primerno javno naročanje 
storitev in upoštevanje načel poštene 
konkurence na enotnem trgu z vključitvijo 
družbenih meril v oddajanje naročil ob 
kar največji preglednosti, skupaj s 
klavzulami Mednarodne organizacije dela 
kot bistvenim pogojem za zagotavljanje 
koristne družbene vrednosti dejavnosti na 
področju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb. To lahko spodbudi 
tudi prizadevanja za primernejše in 
učinkovitejše dejavnosti družbene 
odgovornosti podjetij v industrijskih 
sektorjih;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. zavrača mnenje, da so mala podjetja 
manj odgovorna kot velika samo zato, ker 
nimajo ločene infrastrukture družbene 
odgovornosti gospodarskih družb; meni, 
da je treba za vsak morebitni nov 
zakonodajni predlog, ki se nanaša na 
družbeno odgovornost gospodarskih 
družb, določiti razumne omejitve, ki bodo 
upoštevale potrebe malih podjetij; vseeno 
poziva k evropskemu ukrepanju na 
podlagi izkušenj, ki jih je imela Italija 
preko regionalnih gospodarskih zbornic, 
Francija pa preko svojih hranilnic (Cordé 
Initiative), da se poveča osveščenost o 
prispevku malih podjetij in njegova 
vidljivost preko združevanja malih podjetij 
na podlagi lokacije ali sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno
odgovornost gospodarskih družb; meni, da 
mora takšna skupnost dopolnjevati kodeks 
dobre prakse za koregulacijo in 
samoregulacijo, kar bi vsem 
zainteresiranim stranem omogočilo, da se 
skupinsko izobražujejo, s čimer bi se 
izboljšala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani v 
zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb;

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno
ravnanje podjetij; meni, da mora takšna 
skupnost dopolnjevati kodeks dobre prakse 
za koregulacijo in samoregulacijo, kar bi 
vsem zainteresiranim stranem omogočilo, 
da se skupinsko izobražujejo, s čimer bi se 
izboljšala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani ;

Or. de
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Predlog spremembe 19
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb; meni, da 
mora takšna skupnost dopolnjevati kodeks 
dobre prakse za koregulacijo in 
samoregulacijo, kar bi vsem 
zainteresiranim stranem omogočilo, da se 
skupinsko izobražujejo, s čimer bi se 
izboljšala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani v 
zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb;

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks“ za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb; meni, da 
mora takšna skupnost dopolnjevati in 
presegati kodeks dobre prakse za 
koregulacijo in samoregulacijo, kar bi 
vsem zainteresiranim stranem omogočilo, 
da se skupinsko izobražujejo, s čimer bi se 
izboljšala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani v 
zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb; meni, da 
mora takšna skupnost dopolnjevati kodeks 
dobre prakse za koregulacijo in 
samoregulacijo, kar bi vsem 
zainteresiranim stranem omogočilo, da se
skupinsko izobražujejo, s čimer bi se
izboljšala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani v 
zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb;

3. pozdravlja namero Komisije o 
ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb; meni, da 
mora takšna skupnost dopolnjevati kodeks 
dobre prakse za koregulacijo in 
samoregulacijo, kar bi vsem 
zainteresiranim stranem omogočilo, da se
skupno izobražujejo, s čimer bi se
povečala učinkovitost in odgovornost 
ukrepov različnih zainteresiranih strani v 
zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb;
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Or. de

Predlog spremembe 21
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je preglednost in 
verodostojnost ukrepov v zvezi z družbeno 
odgovornostjo gospodarskih družb 
mogoče zagotoviti z uvedbo minimalnih 
standardov; opozarja, da bi morali ti 
minimalni standardi vsekakor vključevati 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih in 
sindikatov ter drugih zainteresiranih 
strani pri vsebini, izvajanju in nadzoru, 
poleg tega bi morali vključevati 
vrednostno verigo in neodvisni pregled 
izpolnjevanja lastnih zavez;

Or. de

Predlog spremembe 22
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o
„razkritju nefinančnih podatkov” po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni” 
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih 
aktualnih pobud za obvezno trajnostno 
poročanje gospodarskih družb, kar je 

4. kritično ocenjuje namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o 
razkritju nefinančnih podatkov po 
podjetjih; se ne more strinjati z uvedbo 
obveznosti za podjetja, da poročajo o 
prostovoljnih dobrodelnih dejavnostih, saj 
je to v nasprotju s svobodno družbo in 
povzroča upravne obremenitve in stroške,
ki zelo ogrožajo prostovoljno zavezanost, 
zlasti podjetij z manj kot 500 zaposlenimi;
poziva k veliko večjemu razlikovanju in 
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popolnoma skladno z namero, da celostno 
poročanje, kot ga trenutno razvija 
Mednarodni svet za celovito poročanje, do 
konca desetletja povsod postane obvezno;

preudarnejši uporabi izraza družbena 
odgovornost gospodarskih družb, ki v 
bistvu pomeni dobrodelno, neformalno in 
intuitivno zavezanost v zvezi z družbeno 
odgovornostjo gospodarskih družb; zlasti 
pozdravlja cilj odkrivanja kršitev 
človekovih pravic in kriminalnih 
dejavnosti in poziva države članice, naj te 
zelo dosledno kaznujejo; meni, da je 
zaradi kršitev, ki jih je storila peščica, 
okrnjen ugled celotnega podjetja, ki bo z 
morebitno obveznostjo poročanja 
kaznovano z dodatnimi obremenitvami in 
stroški; poziva Komisijo, naj pripravi 
raznolike predloge;

Or. de

Predlog spremembe 23
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o
„razkritju nefinančnih podatkov” po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni” 
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k 
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih 
aktualnih pobud za obvezno trajnostno 
poročanje gospodarskih družb, kar je 
popolnoma skladno z namero, da celostno 
poročanje, kot ga trenutno razvija 
Mednarodni svet za celovito poročanje, do 
konca desetletja povsod postane obvezno;

4. soglaša, da je treba dodatno 
obravnavati vprašanje „razkritja
nefinančnih podatkov” po podjetjih;
vseeno poudarja, da morebitne rešitve ne 
smejo ustvariti pretiranega upravnega 
bremena, zlasti ne za MSP; opozarja, da 
izraz „nefinančni” ne bi smel prikriti 
dejanskih finančnih posledic vplivov na 
družbo, okolje in človekove pravice za 
podjetja;

Or. pl
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Predlog spremembe 24
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o 
„razkritju nefinančnih podatkov” po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni” 
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k 
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih 
aktualnih pobud za obvezno trajnostno 
poročanje gospodarskih družb, kar je 
popolnoma skladno z namero, da celostno 
poročanje, kot ga trenutno razvija 
Mednarodni svet za celovito poročanje, do 
konca desetletja povsod postane obvezno;

4. podpira namero Komisije o predložitvi 
zakonodajnega predloga o „razkritju 
nefinančnih podatkov” po podjetjih, ki bo 
EU omogočila spodbujanje evropskih 
podjetij pri izvajanju vodilnih načel ZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah1 ter 
globalnega pakta OZN; meni, da bi moral 
biti zgornji predlog v celoti skladen s 
celostnim poročanjem, kot ga trenutno 
razvija Mednarodni svet za celovito 
poročanje; poleg tega opozarja, da je 
posledice poslovnih ukrepov in družbene 
udeležbe mogoče meriti tudi v finančnem 
smislu;

__________________
1Poročilo posebnega predstavnika 
generalnega sekretarja o vprašanju 
človekovih pravic, mednarodnih družb in 
drugih podjetij; John Ruggie: „Vodilna 
načela o podjetništvu in človekovih 
pravicah: izvajanje okvira Združenih 
narodov za varovanje, spoštovanje in 
pomoč”; 21. marec 2011.

Or. xm

Predlog spremembe 25
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o
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„razkritju nefinančnih podatkov” po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni”
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih 
aktualnih pobud za obvezno trajnostno 
poročanje gospodarskih družb, kar je 
popolnoma skladno z namero, da celostno 
poročanje, kot ga trenutno razvija 
Mednarodni svet za celovito poročanje, do 
konca desetletja povsod postane obvezno;

„razkritju nefinančnih podatkov“ po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni“
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k 
predlogu o prostovoljnem trajnostnem 
poročanju gospodarskih družb, skladno z 
namero, da celostno poročanje, kot ga 
trenutno razvija Mednarodni svet za 
celovito poročanje, do konca desetletja 
povsod postane obvezno;

Or. en

Predlog spremembe 26
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o
„razkritju nefinančnih podatkov” po 
podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni” 
ne bi smel prikriti dejanskih finančnih 
posledic vplivov na družbo, okolje in 
človekove pravice za podjetja; poziva k 
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih aktualnih 
pobud za obvezno trajnostno poročanje 
gospodarskih družb, kar je popolnoma 
skladno z namero, da celostno poročanje, 
kot ga trenutno razvija Mednarodni svet za 
celovito poročanje, do konca desetletja 
povsod postane obvezno;

4. v celoti podpira namero Komisije o 
predložitvi zakonodajnega predloga o
„razkritju nefinančnih podatkov“ po 
podjetjih; pozdravlja, da predlog temelji 
na obsežni javni razpravi in vrsti delavnic 
z ustreznimi zainteresiranimi stranmi;
opozarja, da izraz „nefinančni” ne bi smel 
prikriti dejanskih finančnih posledic 
vplivov na družbo, okolje in človekove 
pravice za podjetja; poziva k 
ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil 
v središče različnih mednarodnih aktualnih 
pobud za obvezno trajnostno poročanje 
gospodarskih družb, kar je popolnoma 
skladno z namero, da celostno poročanje, 
kot ga trenutno razvija Mednarodni svet za 
celovito poročanje, do konca desetletja 
povsod postane obvezno;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo, naj obravnava 
vprašanje zavajajočega trženja, 
povezanega z okoljskimi in socialnimi 
učinki delovanja družb v okviru direktive 
o nepoštenih poslovnih praksah;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. zato poziva Komisijo, naj predlaga 
jasen zakonodajni okvir, na podlagi 
katerega bi postala obvezna objava 
nefinančnih podatkov velikih evropskih
podjetij in ki bi določil minimalne 
podatke, ki jih je treba posredovati 
(vključno z okoljskimi vidiki ob 
upoštevanju metodologije stroškov 
življenjskega ciklusa, družbenimi vidiki, 
zlasti spoštovanje človekovih pravic, in 
vidiki upravljanja) ter metodologijo.
Meni, da bi morali ti podatki zadevati tudi 
podizvajalsko in dobavno verigo. Poziva, 
naj se nato vzpostavi poenostavljen okvir, 
do katerega bi lahko prostovoljno 
dostopala MSP;

Or. it
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Predlog spremembe 29
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 b. zahteva takojšnje ukrepanje na 
evropski ravni za preprečevanje 
nesprejemljivega pojava lažne prijaznosti 
do okolja („greenwashinga“), ki ni le 
goljufiva in zavajajoča do potrošnikov, 
javnih organov in vlagateljev, temveč 
spodkopava tudi zaupanje v družbeno 
odgovornost gospodarskih družb kot 
učinkovito sredstvo za spodbujanje 
vključujoče in trajnostne rasti;

Or. it

Predlog spremembe 30
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in 
davčno utajo; poziva Komisijo, naj se v 
razpravi o družbeni odgovornosti
gospodarskih družb ponovno posveti tej 
problematiki pod točko „dobro 
upravljanje”;

5. najostreje obsoja korupcijo 
gospodarskih družb in davčno utajo;
vendar zavrača povezovanje obeh 
kaznivih dejanj z izrazom družbena 
odgovornost gospodarskih družb, saj ta 
izraz pomeni dobrodelno dejavnost;
odločno zavrača pavšalno obsojanje 
podjetij; meni, da je strategija, pri kateri 
se pravno nedopustno ravnanje peščice 
podjetij, ki je v vseh pogledih vredno 
obsojanja, zlorabi kot pretveza za uvedbo 
splošne obveznosti za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb, 
nepoštena; poziva k bistveno bolj 
objektivnemu in diferenciranemu pristopu 
k razpravi;
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Predlog spremembe 31
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in 
davčno utajo; poziva Komisijo, naj se v 
razpravi o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb ponovno posveti tej 
problematiki pod točko „dobro 
upravljanje”;

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in 
davčno utajo; meni, da mora preglednost 
gospodarskih družb zajemati tudi odprte 
in odgovorne odnose gospodarskih družb 
v Evropi in zunaj nje; da se morajo 
odgovorne družbe odločno in javno 
zavzemati proti korupciji vedno in na vseh 
ravneh; obsoja vse poskuse, da bi se 
družbe izognile pošteni obdavčitvi v vseh 
državah svojega delovanja; čeprav morajo 
družbe poročati o javnih vprašanjih, 
vključno o človekovih pravicah, morajo 
biti njihove dejavnosti lobiranja 
popolnoma pregledne in popolnoma 
spoštovati demokratična načela; poziva 
Komisijo, naj se v razpravi o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb ponovno 
posveti tej problematiki pod točko „dobro 
upravljanje”;

Or. en

Predlog spremembe 32
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in 
davčno utajo; poziva Komisijo, naj se v 
razpravi o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb ponovno posveti tej 

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in 
davčno utajo; poziva Komisijo, naj se v 
razpravi o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb ponovno posveti tej 
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problematiki pod točko „dobro 
upravljanje”;

problematiki pod točko „dobro 
upravljanje“; poudarja, da je treba 
ponuditi posebna izobraževanja o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb na univerzah ter poslovnih in 
podjetniških šolah;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja razpravo v Komisiji o 
nevarnosti olepševanja in da namerava 
obravnavati možnost, da nekatere oblike 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb vodijo v zavajajoče oglaševanje;
poziva Komisijo, naj zagotovi potrebne 
pritožbene mehanizme, da se bodo lahko 
zunanje zainteresirane strani pritožile 
zaradi zavajajočega ali neresničnega 
oglaševanja in zahtevale ustrezne 
sankcije, skupaj s popravki in kaznimi;
meni, da bi takšen vključujoč in 
uravnotežen pristop spodbudil zaupanje 
vseh zainteresiranih strani in državljanov 
v to, da so pobude Evropske unije na 
področju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb objektivne, poštene in 
verodostojne; 

Or. en

Predlog spremembe 34
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. podpira predlog Komisije, da postane 
obvezno za vse investicijske sklade in 
finančne institucije, da obveščajo vse 
svoje stranke o vseh etičnih merilih ali 
merilih odgovornih naložb, ki jih 
uporabljajo, ali vseh standardov ali 
kodeksov, po katerih se ravnajo;

Or. it

Predlog spremembe 35
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. zlasti je potrebna stroga skrbnost in 
preglednost pri zagotavljanju 
odgovornosti dobavne verige na področju 
človekovih pravic, merjenju trajnostnega 
odtisa evropskih podjetij in boju proti 
izogibanju davkov in nezakonitim 
denarnim tokovom. Trenutne razprave o 
osnutku zakona EU o preglednosti v 
ekstraktivni industriji in sektorju 
izkoriščanja gozdov (2011/0307(COD), 
prenova direktive proti pranju denarja in 
napovedani osnutek zakonodaje o 
nefinančnem poročanju pomenijo 
priložnost za izboljšanje preglednosti 
družb v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 36
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko
družbena odgovornost gospodarskih družb
postane pomemben del gospodarske 
družbe in vpliva na njeno vsakodnevno 
finančno strategijo; meni, da bi morala 
Komisija raziskati, kako je mogoče 
zagotoviti, da bi se s strategijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb strinjale 
uprave.

6. poudarja, da se odgovornost
gospodarskih družb ne sme zreducirati na 
marketinški instrument, temveč se lahko v 
celotnem obsegu razvije le, če se družbena 
odgovornost gospodarskih družb vključi v 
splošno strategijo podjetja ter se 
uresničuje in izvaja med vsakodnevnim 
poslovanjem;

Or. de

Predlog spremembe 37
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko
družbena odgovornost gospodarskih družb
postane pomemben del gospodarske 
družbe in vpliva na njeno vsakodnevno 
finančno strategijo; meni, da bi morala 
Komisija raziskati, kako je mogoče 
zagotoviti, da bi se s strategijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb strinjale 
uprave.

6. meni, da bi bilo dobro, če bi se lahko
vezni člen med ustrezno odgovornostjo 
gospodarskih družb in dobrim 
upravljanjem zagotovil tako, da bi
družbena odgovornost gospodarskih družb
postala pomemben del gospodarske družbe 
in bi vplivala na njeno vsakodnevno 
finančno strategijo; meni, da bi se lahko na 
ravni upravnih odborov in nadzornih 
svetov dogovorili o še več strategijah
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb;

Or. de

Predlog spremembe 38
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske 
družbe in vpliva na njeno vsakodnevno 
finančno strategijo; meni, da bi morala 
Komisija raziskati, kako je mogoče 
zagotoviti, da bi se s strategijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb strinjale 
uprave.

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi, ko –
med drugim – družbena odgovornost 
gospodarskih družb postane del 
gospodarske družbe in vpliva na njeno
vsakodnevno finančno strategijo; meni, da 
bi morala Komisija raziskati, kako je 
mogoče zagotoviti, da bi se s strategijo 
družbene odgovornosti gospodarskih družb 
strinjale uprave.

Or. pl
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Osnutek mnenja
Odstavek 6
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6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske 
družbe in vpliva na njeno vsakodnevno 
finančno strategijo; meni, da bi morala 
Komisija raziskati, kako je mogoče 
zagotoviti, da bi se s strategijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb strinjale
uprave.

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane za njih obvezna in njihov
pomemben del, ki vpliva na njihovo
vsakodnevno finančno strategijo; meni, da 
bi morala Komisija raziskati, kako je 
mogoče zagotoviti, da bi se strategijo 
družbene odgovornosti gospodarskih družb 
dogovorilo na ravni uprave.

Or. en
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6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske družbe 
in vpliva na njeno vsakodnevno finančno 
strategijo; meni, da bi morala Komisija
raziskati, kako je mogoče zagotoviti, da bi 
se s strategijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb strinjale uprave.

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske družbe 
in vpliva na njeno vsakodnevno finančno 
strategijo; meni, da bi morala Komisija
spodbujati, da bi se strategijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb
dogovorilo na ravni uprave.

Or. en
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6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske družbe 
in vpliva na njeno vsakodnevno finančno 
strategijo; meni, da bi morala Komisija 
raziskati, kako je mogoče zagotoviti, da bi 
se s strategijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb strinjale uprave.

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno 
odgovornostjo gospodarskih družb in 
dobrim upravljanjem lahko zagotovi le, ko 
družbena odgovornost gospodarskih družb 
postane pomemben del gospodarske družbe 
in vpliva na njeno vsakodnevno finančno 
strategijo; meni, da bi morala Komisija 
raziskati možnosti, da bi se strategijo 
družbene odgovornosti gospodarskih družb 
dogovorilo na ravni uprave podjetja; poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
pravila upravljanja gospodarskih družb, 
ki bodo odsevala pomen odgovornosti 
vseh v gospodarski družbi in vzpostavljajo 
tesno povezavo med uspešnostjo na 
okoljskem in socialnem področju in 
področju človekovih pravic ter njenimi 
finančnim rezultati;

Or. en


