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Pozměňovací návrh 1
Harlem Désir

Návrh usnesení
Název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální odpovědnost podniků v dohodách 
o mezinárodním obchodu

Sociální a environmentální odpovědnost 
podniků v dohodách o mezinárodním 
obchodu

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Harlem Désir

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na iniciativu Global Reporting
(GRI) z roku 19971 a na aktualizované 
pokyny G3 pro podávání zpráv 
o udržitelném rozvoji, jež byly zveřejněny 
dne 5. října 2006,

– s ohledem na iniciativu Global Reporting
(GRI) z roku 19972, na aktualizované 
pokyny G3 pro podávání zpráv 
o udržitelném rozvoji, jež byly zveřejněny 
dne 5. října 2006, a na „pokyny G4, které 
v současné době připravuje GRI“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Harlem Désir

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu zvláštního – s ohledem na zprávu zvláštního 

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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zmocněnce generálního tajemníka OSN 
pro otázky lidských práv a nadnárodních 
a jiných obchodních společností s názvem 
Podpora a ochrana všech lidských, 
občanských, politických, hospodářských, 
sociálních a kulturních práv, včetně práva 
na rozvoj, která byla vydána dne 7. dubna 
2008 (A/HRC/8/5 2008), 

zmocněnce generálního tajemníka OSN 
pro otázky lidských práv a nadnárodních 
a jiných obchodních společností s názvem 
Podpora a ochrana všech lidských, 
občanských, politických, hospodářských, 
sociálních a kulturních práv, včetně práva 
na rozvoj, která byla vydána dne 7. dubna 
2008 (A/HRC/8/5 2008), a na práce na 
jeho příští zprávě plánované na rok 2011, 
jež v současnosti probíhají,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Keith Taylor

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu zvláštního 
zmocněnce generálního tajemníka OSN 
pro otázky lidských práv a nadnárodních 
a jiných obchodních společností Johna 
Ruggieho nazvanou Obchod a lidská 
práva: další kroky směrem 
k operacionalizaci rámce pro „ochranu, 
respekt a nápravu“ ze dne 9. dubna 2010 
(A/HRC/14/27),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Harlem Désir

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Vládní centrum sociální 
odpovědnosti podniků, které vzniklo 

– s ohledem na iniciativy v různých 
členských státech na podporu sociální 
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v Dánsku, aby koordinovalo vládní
iniciativy na podporu sociální 
odpovědnosti podniků a vyvíjelo praktické 
nástroje pro potřeby podniků1,

odpovědnosti podniků, a zejména na 
Vládní centrum sociální odpovědnosti 
podniků, které vzniklo v Dánsku, aby 
koordinovalo legislativní iniciativy vlády 
na podporu sociální odpovědnosti podniků 
a vyvíjelo praktické nástroje pro potřeby 
podniků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Keith Taylor

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní pakt týkající 
se hospodářských, sociálních a kulturních 
práv z roku 1966, Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen z roku 1979, 
návrh deklarace OSN o právech původního 
obyvatelstva z roku 1994 a Úmluvu OSN 
o právech dítěte z roku 1989,

– s ohledem na Mezinárodní pakt týkající 
se hospodářských, sociálních a kulturních 
práv z roku 1966, Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen z roku 1979, 
Deklaraci OSN o právech původního 
obyvatelstva, která byla přijata rezolucí 
Valného shromáždění OSN č. 61/295 ze 
dne 13. září 2007, návrh deklarace OSN 
o právech původního obyvatelstva z roku 
1994 a Úmluvu OSN o právech dítěte 
z roku 1989,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Harlem Désir

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Bruselskou úmluvu z roku 
1968 ve znění nařízení Rady (ES) č. 

– s ohledem na Bruselskou úmluvu z roku 
1968 ve znění nařízení Rady (ES) č. 

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech1,

44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech a zelenou knihu 
Komise ze dne 21. dubna 2009 o revizi 
nařízení Rady (ES) č. 44/2001,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Harlem Désir

Návrh usnesení
Právní východisko 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
října 2001 o otevřenosti a demokracii 
v mezinárodním obchodu2, v němž 
Parlament žádá, aby organizace WTO 
dodržovala základní sociální normy 
stanovené Mezinárodní organizací práce 
a aby přijala rozhodnutí organizace MOP, 
jakož i případné výzvy k zavedení sankcí 
v souvislosti s případy závažného porušení 
základních sociálních norem,

Netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadnárodní
společnosti a jejich dceřiné firmy jsou 
hlavními aktéry hospodářské globalizace 

A. vzhledem k tomu, že společnosti a jejich 
dceřiné firmy jsou hlavními aktéry 
hospodářské globalizace a mezinárodních 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 Úř. věst. C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
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a mezinárodních obchodních výměn, obchodních výměn,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadnárodní 
společnosti a jejich dceřiné firmy jsou 
hlavními aktéry hospodářské globalizace 
a mezinárodních obchodních výměn,

A. vzhledem k tomu, že nadnárodní 
společnosti a jejich dceřiné firmy jsou 
jedni z hlavních aktérů hospodářské 
globalizace a mezinárodních obchodních 
výměn,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politika sociální 
odpovědnosti podniků by měla fungovat 
jako integrovaný samoregulační 
mechanismus, jímž podniky sledují 
a zajišťují svou podporu právu a etickým 
a mezinárodním normám. Podniky by 
proto měly převzít odpovědnost za dopad 
své činnosti na životní prostředí, 
spotřebitele, zaměstnance, společenství, 
zúčastněné strany a všechny další členy 
veřejné sféry,

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke směrnicím OECD pro 
nadnárodní společnosti a k doporučením, 
v nichž vlády formulují pro podniky 
dobrovolné normy takového odpovědného 
chování, při němž podniky dodržují platné 
právní předpisy, zejména pokud jde 
o pracovní právo, vztahy se sociálními 
partnery, lidská práva, životní prostředí, 
zájmy spotřebitelů, boj proti korupci 
a daňovým únikům,

B. vzhledem ke směrnicím OECD pro 
nadnárodní společnosti z roku 2000 
a k aktualizaci těchto doporučení z roku 
2010, v nichž vlády formulují pro podniky 
dobrovolné normy takového odpovědného 
chování, při němž podniky dodržují platné 
právní předpisy, zejména pokud jde 
o pracovní právo, vztahy se sociálními 
partnery, lidská práva, životní prostředí, 
zájmy spotřebitelů, boj proti korupci 
a daňovým únikům,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rétorika těchto 
společností, pokud jde o sociální 
odpovědnost podniků, se často neshoduje 
s jejich činy a sociální odpovědnost 
podniků je často pouze využívána jako 
marketingový nástroj nadnárodních 
společností,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že sociální 
odpovědnost podniků je dobrovolným 
samoregulačním mechanismem s cílem 
učinit podporu sociálních 
a environmentálních norem a lidských 
práv součástí obchodního modelu 
prostřednictvím uvážlivého zapojení 
veřejného zájmu do rozhodování 
společností, oproti právním předpisům, jež 
společnostem ukládají právní povinnosti
týkající se dodržování určitých norem 
v těchto oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že bez ohledu na 
sociální odpovědnost podniků zůstává 
hlavní prioritou velkých společností 
maximalizace zisku, což se děje na úkor 
pracujících a životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k Tripartitní deklaraci 
organizace MOP o nadnárodních 
společnostech, která má být vodítkem pro 

Netýká se českého znění
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vlády, nadnárodní společnosti a pracovníky 
v takových oblastech, jako je 
zaměstnanost, vzdělávání, pracovní 
podmínky a profesních vztahy, a v níž je 
zakotven závazek signatářských států 
dodržovat a podporovat čtyři základní 
pracovní normy: svobodu sdružování 
a právo na kolektivní vyjednávání; 
odstranění všech forem nucené práce 
a práce dětí, jakož i odstranění 
diskriminace v pracovní oblasti,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že povaha sociální 
odpovědnosti podniků je dobrovolná 
a samoregulační, měly by se jakékoli 
iniciativy Komise zaměřit na podporu 
a nikoli regulaci činností v rámci sociální 
odpovědnosti podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k celosvětové úmluvě 
Organizace spojených národů neboli 
k dokumentu Global Compact, v němž je 
stanoveno deset zásad, k jejichž 
dodržování se nadnárodní společnosti 

D. vzhledem k celosvětové úmluvě 
Organizace spojených národů neboli 
k dokumentu Global Compact, v němž je 
stanoveno deset zásad, které se týkají 
lidských práv, základních sociálních 
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musí zavázat a které se týkají lidských 
práv, základních sociálních norem, 
přístupu předběžné opatrnosti k životnímu 
prostředí a boje proti korupci,

norem, přístupu předběžné opatrnosti 
k životnímu prostředí a boje proti korupci
a k jejichž dodržování se společnosti 
zavázaly a jež na dobrovolném základě 
začlenily do svých obchodních operací,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k celosvětové úmluvě 
Organizace spojených národů neboli 
k dokumentu Global Compact, v němž je 
stanoveno deset zásad, k jejichž 
dodržování se nadnárodní společnosti musí 
zavázat a které se týkají lidských práv, 
základních sociálních norem, přístupu 
předběžné opatrnosti k životnímu prostředí 
a boje proti korupci,

D. vzhledem k celosvětové úmluvě 
Organizace spojených národů neboli 
k dokumentu Global Compact, v němž je 
stanoveno deset zásad, o jejichž přijetí,
podporu a schválení jakožto souboru 
základních hodnot v rámci své sféry vlivu
jsou nadnárodní společnosti žádány a které 
se týkají lidských práv, sociálních norem, 
životního prostředí a boje proti korupci,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k celosvětové úmluvě 
Organizace spojených národů neboli 
k dokumentu Global Compact, v němž je 
stanoveno deset zásad, k jejichž 
dodržování se nadnárodní společnosti musí 
zavázat a které se týkají lidských práv, 
základních sociálních norem, přístupu 
předběžné opatrnosti k životnímu prostředí 

Netýká se českého znění
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a boje proti korupci,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem ke stávajícím pracím na 
aktualizaci směrnic OECD pro 
nadnárodní společnosti, a zejména těch, 
jež se týkají zlepšení fungování 
vnitrostátních kontaktních míst a režimu 
odpovědnosti za dodavatelské řetězce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
referenční systémy, jako je iniciativa 
Global Reporting, nebo mechanismy 
certifikace a označování, jako je norma 
ISO 14 001 nebo zejména nová norma 
ISO 26 000, která je koncipována jako 
soubor pokynů, jež se uplatní na všechny 
typy organizací, pomáhají podnikům 
posuzovat hospodářské, sociální 
a environmentální dopady jejich činnosti, 
přičemž zahrnují pojem udržitelného 
rozvoje, avšak jsou účinné pouze tehdy, 
pokud jsou skutečně uplatňovány a pokud 
podléhají kontrole,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k definici sociální 
odpovědnosti podniků, kterou je podle 
normy ISO 26 000 „odpovědnost 
organizace za dopady svých rozhodnutí 
a činností na společnost a životní 
prostředí, jež se projevuje transparentním 
a etickým chováním, které: přispívá 
k udržitelnému rozvoji, včetně zdraví 
a blaha společnosti; zohledňuje očekávání 
zúčastněných stran; respektuje platné 
zákony a je v souladu s mezinárodními 
normami; a je začleněno do celé 
organizace a prováděno v rámci jejích 
vztahů“, na níž se shodla velká část 
občanské společnosti a mezinárodního 
odborového hnutí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem ke zprávě Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvané „Na 
cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu 
vnitřnímu obchodnímu a distribučnímu 
trhu do roku 2020“, KOM(2010)355 
v konečném znění, a její příloze, která 
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zdůrazňuje, že „spotřebitel má často 
k dispozici pouze málo informací o tom, 
jak si obchodník vede v oblasti sociální 
zodpovědnosti, a nemůže tak při svém
nakupování přijímat informovaná 
rozhodnutí“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost rozšířil rozsah 
pravomocí EU v oblasti obchodu, zejména 
pokud jde o investice, jež nyní musí být 
v souladu s normami sociální 
odpovědnosti podniků, k nimž se EU 
zavázala; vzhledem k tomu, že nová 
společná investiční politika by měla 
upřesnit vynutitelné podmínky pro 
investory EU jakožto hlavní nástroj pro 
nové nastavení rovnováhy mezi právy 
a povinnostmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nedodržování 
zásad sociální odpovědnosti podniků 
představuje určitý druh sociálního 
a environmentálního dumpingu 

vypouští se
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poškozujícího podniky a pracovníky 
působící v Evropě, kteří jsou povinni 
dodržovat přísnější sociální normy, normy 
v oblasti životního prostředí a normy 
daňové,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nedodržování zásad 
sociální odpovědnosti podniků představuje 
určitý druh sociálního 
a environmentálního dumpingu 
poškozujícího podniky a pracovníky 
působící v Evropě, kteří jsou povinni 
dodržovat přísnější sociální normy, normy
v oblasti životního prostředí a normy 
daňové,

I. vzhledem k tomu, že nedodržování 
platných právních předpisů v jakékoli třetí 
zemi, v níž působí společnost EU jakékoli 
velikosti, představuje z pohledu platných 
právních předpisů porušení povinnosti či 
trestný čin a poškozuje podniky 
a pracovníky působící v dotyčné třetí zemi 
a v případě, že takové nedodržování 
přetrvává a není postihnuto, může vést 
k rozšiřování méně přísných sociálních 
norem, norem v oblasti životního prostředí 
a norem daňových, a mít tak negativní 
dopad i na pracovníky v rámci EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nedodržování zásad 
sociální odpovědnosti podniků představuje 
určitý druh sociálního a environmentálního 
dumpingu poškozujícího podniky 

I. vzhledem k tomu, že nedodržování zásad 
sociální odpovědnosti podniků představuje 
určitý druh sociálního a environmentálního 
dumpingu poškozujícího podniky 
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a pracovníky působící v Evropě, kteří jsou 
povinni dodržovat přísnější sociální normy, 
normy v oblasti životního prostředí 
a normy daňové,

a pracovníky působící v Evropě, kteří jsou 
povinni dodržovat přísnější sociální normy, 
normy v oblasti životního prostředí 
a normy daňové; vzhledem k tomu, že by 
zavedení seznamu sankcí při pokračujícím 
porušování zásad sociální odpovědnosti 
podniků představovalo účinné opatření,

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nedodržování zásad 
sociální odpovědnosti podniků představuje 
určitý druh sociálního a environmentálního 
dumpingu poškozujícího podniky 
a pracovníky působící v Evropě, kteří jsou 
povinni dodržovat přísnější sociální normy, 
normy v oblasti životního prostředí 
a normy daňové,

I. vzhledem k tomu, že nedodržování 
právně závazných zásad sociální 
odpovědnosti podniků představuje určitý 
druh sociálního a environmentálního 
dumpingu poškozujícího podniky 
a pracovníky působící v Evropě, kteří jsou 
povinni dodržovat přísnější sociální normy, 
normy v oblasti životního prostředí 
a normy daňové,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by nadnárodní evropské 
společnosti, které své výrobní jednotky 
přesunou do zemí s nízkými příjmy 
a méně přísnými předpisy v oblasti 
životního prostředí, mohly být hnány 

vypouští se 
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k odpovědnosti, a to i u evropských soudů, 
za případné ekologické a sociální škody 
způsobené v příslušných zemích jejich 
dceřinými firmami a dodavatelskými 
řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by nadnárodní evropské 
společnosti, které své výrobní jednotky 
přesunou do zemí s nízkými příjmy 
a méně přísnými předpisy v oblasti 
životního prostředí, mohly být hnány 
k odpovědnosti, a to i u evropských soudů,
za případné ekologické a sociální škody 
způsobené v příslušných zemích jejich 
dceřinými firmami a dodavatelskými 
řetězci,

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by evropské společnosti – včetně 
společností nadnárodních –, které působí 
v třetích zemích, byly hnány 
k odpovědnosti u místních soudů stejným 
způsobem jako jakákoli místní či 
zahraniční společnost působící ve stejném 
podnikatelském a právním prostředí za 
případné ekologické a sociální škody 
způsobené v příslušných zemích jimi 
samotnými či jejich dceřinými firmami 
a dodavatelskými řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by nadnárodní evropské společnosti, 
které své výrobní jednotky přesunou do 
zemí s nízkými příjmy a méně přísnými 
předpisy v oblasti životního prostředí, 

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by nadnárodní evropské společnosti, 
které své výrobní jednotky přesunou do 
zemí s nízkými příjmy a méně přísnými 
předpisy v oblasti životního prostředí, 
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mohly být hnány k odpovědnosti, a to i 
u evropských soudů, za případné 
ekologické a sociální škody způsobené 
v příslušných zemích jejich dceřinými 
firmami a dodavatelskými řetězci,

mohly být hnány k odpovědnosti, a to i 
u evropských soudů, za případné 
ekologické a sociální škody nebo jiné 
negativní vnější faktory postihující místní 
společenství způsobené v příslušných 
zemích jejich dceřinými firmami 
a dodavatelskými řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by nadnárodní evropské 
společnosti, které své výrobní jednotky 
přesunou do zemí s nízkými příjmy a méně 
přísnými předpisy v oblasti životního 
prostředí, mohly být hnány k odpovědnosti, 
a to i u evropských soudů, za případné 
ekologické a sociální škody způsobené 
v příslušných zemích jejich dceřinými 
firmami a dodavatelskými řetězci,

J. vzhledem k tomu, že by bylo přirozené, 
pokud by evropské společnosti, které své 
výrobní jednotky přesunou do zemí 
s nízkými příjmy a méně přísnými předpisy 
v oblasti životního prostředí, mohly být 
hnány k odpovědnosti za případné 
ekologické a sociální škody způsobené 
v příslušných zemích jejich dceřinými 
firmami a dodavatelskými řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k velké rozmanitosti vazeb, 
které mohou existovat mezi mateřskou 
společností a jejími dceřinými společnosti 
na jedné straně a mezi podnikem a jeho 
dodavateli na straně druhé; vzhledem 
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k nutnosti upřesnit pojmy jako je sféra
vlivu a „due diligence“ na mezinárodní 
úrovni,

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že podniky nejsou
přímými subjekty mezinárodního práva 
a že mezinárodní dohody, zejména dohody 
v oblasti lidských práv, pracovního práva 
či ochrany životního prostředí zavazují 
státy, jež tyto dohody podepsaly, avšak 
nezavazují přímo podniky, jež mají 
v těchto státech sídlo; vzhledem k tomu, že 
je však naproti tomu úkolem těchto států 
zajistit, aby podniky se sídlem na jejich 
území respektovaly jejich právní závazky 
a dodržovaly povinnost náležité péče, 
a stanovit přiměřené a vhodné sankce pro 
opačné případy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k základním právům na
účinnou právní ochranu a na přístup 
k nestrannému a nezávislému soudu, jež 
potvrzuje článek 7 Listiny základních práv 
Evropské unie a článek 8 Všeobecné 
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deklarace lidských práv,

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jd. vzhledem k zásadě soudní spolupráce, 
již potvrzují Bruselská úmluva a nařízení 
č. 44/2001; s výzvou Komisi, aby navázala 
na pokrok zelené knihy, která navrhuje 
cesty v oblasti extrateritoriality, zejména 
směrem k rozšíření oblasti působnosti 
nařízení na spory, jichž se účastní 
odpůrce z třetí země,

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Kolumbií a Peru je již zmíněna 
otázka sociální odpovědnosti podniků, byť 
v omezené míře,

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Kolumbií a Peru je již zmíněna 
otázka sociální odpovědnosti podniků, byť 
v omezené míře; vzhledem k tomu, že ani 
pokračující porušování lidských práv, 
pracovních norem či ustanovení
o ochraně životního prostředí ze strany 
podniků nemá v praxi žádný dopad na 
uplatňování těchto obchodních dohod, 
ačkoli je to v rozporu s jejich cíli,
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Or. de

Pozměňovací návrh 39
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Kolumbií a Peru je již zmíněna 
otázka sociální odpovědnosti podniků, byť 
v omezené míře,

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Kolumbií a Peru je zmíněna otázka 
sociální odpovědnosti podniků; vzhledem 
k tomu, že zde však není zahrnut význam 
sociální odpovědnosti podniků pro 
evropský cíl ochrany životního prostředí 
a sociálních a lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
dohody o volném obchodu mezi 
Evropskou unií a Kolumbií a Peru je již 
zmíněna otázka sociální odpovědnosti 
podniků, byť v omezené míře,

K. vzhledem k tomu, že v kapitole 13 
dohody o volném obchodu mezi Evropskou 
unií a Jižní Koreou a v čl. 270 odst. 3 
vícestranné obchodní dohody mezi 
Evropskou unií a Kolumbií a Peru je již 
zmíněna otázka sociální odpovědnosti 
podniků,

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění k a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že se dosavadní 
dohody v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků ukázaly zejména v těžebním 
odvětví a dalších oblastech 
dodavatelského průmyslu jako 
nedostatečné,

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že sociální 
odpovědnost podniků na jedné straně 
a ustanovení o sociálních 
a environmentálních otázkách uvedená 
v obchodních dohodách na straně druhé 
sledují tentýž cíl, a to vybudování 
hospodářství, které zohledňuje potřeby lidí 
i životního prostředí, a dosažení 
spravedlivějšího, sociálnějšího a lidštějšího 
stupně globalizace, která bude skutečně 
sloužit udržitelnému rozvoji,

L. vzhledem k tomu, že ustanovení 
o sociálních a environmentálních otázkách 
uvedená v obchodních dohodách a závazky 
představitelů hospodářského života 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků 
sledují tentýž cíl, a to vybudování 
hospodářství, které zohledňuje potřeby lidí 
i životního prostředí, a dosažení 
spravedlivějšího, sociálnějšího a lidštějšího 
stupně globalizace, která bude skutečně 
sloužit udržitelnému rozvoji,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)



AM\833858CS.doc 23/58 PE450.649v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k již existujícím právním 
předpisům Společenství, které se týkají 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, a zejména k doporučení 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
a iniciativě „Small Business Act“ pro 
Evropu přijaté v červnu 2008,

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že dohody týkající 
se sociální odpovědnosti podniků nesmějí 
sloužit k tomu, aby zabránily účinné 
legislativě; vzhledem k tomu, že dohody 
týkající se sociální odpovědnosti podniků, 
jež se ukáží jako neúčinné či 
neprosaditelné, by měly vést k přijetí 
právní úpravy ze strany zákonodárce,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že po klimatické, 
energetické a potravinové krizi se ujala 
vlády mezinárodní finanční krize, která 
všude, kde zasáhla, způsobila sociální 

1. upozorňuje, že výzvy, jimž v dnešní době 
čelíme, vyostřené nedávnou finanční krizí, 
vedly po celém světě k diskusím o nových 
otázkách týkajících se regulačního 
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problémy a umocnila potřebu nových 
a přísných pravidel, která by zajistila, aby 
světové hospodářství bylo lépe řízeno 
a aby se nerozvíjelo na úkor potřeb 
jednotlivců a společnosti; domnívá se, že 
tento požadavek platí i pro mezinárodní 
obchod, který stojí ve středu globalizace;

přístupu a správy věcí veřejných ve 
světovém hospodářství, včetně 
mezinárodního obchodu; domnívá se, že 
nová pravidla by měla přispět k rozvoji 
udržitelnějších politik, jež zohlední 
sociální a environmentální problematiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že po klimatické, 
energetické a potravinové krizi se ujala 
vlády mezinárodní finanční krize, která 
všude, kde zasáhla, způsobila sociální 
problémy a umocnila potřebu nových 
a přísných pravidel, která by zajistila, aby 
světové hospodářství bylo lépe řízeno a aby 
se nerozvíjelo na úkor potřeb jednotlivců 
a společnosti; domnívá se, že tento 
požadavek platí i pro mezinárodní obchod,
který stojí ve středu globalizace;

1. upozorňuje, že po klimatické, 
energetické a potravinové krizi se ujala 
vlády mezinárodní finanční krize, která 
všude, kde zasáhla, způsobila sociální 
problémy a umocnila potřebu nových, 
účinnějších a lépe vymahatelných
pravidel, která by zajistila, aby 
hospodářství bylo lépe řízeno
vnitrostátními, či případně nadnárodními 
regulačními orgány; domnívá se, že 
strategie pro ukončení hospodářské krize, 
jež jsou v současné době prováděny po 
celém světě, by neměly být rozvíjeny na 
úkor potřeb jednotlivců a společnosti; 
domnívá se, že intenzifikace otevřeného 
a spravedlivého mezinárodního obchodu, 
který je jedním z motorů globalizace, může 
k tomuto cíli přispět;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že po klimatické, 
energetické a potravinové krizi se ujala 
vlády mezinárodní finanční krize, která 
všude, kde zasáhla, způsobila sociální 
problémy a umocnila potřebu nových 
a přísných pravidel, která by zajistila, aby 
světové hospodářství bylo lépe řízeno 
a aby se nerozvíjelo na úkor potřeb 
jednotlivců a společnosti; domnívá se, že 
tento požadavek platí i pro mezinárodní 
obchod, který stojí ve středu globalizace;

1. upozorňuje, že po mezinárodní finanční 
krizi se zčásti vlády ujala krize sociální, 
jež umocnila potřebu nových a přísných 
pravidel, která by zajistila, aby světové 
hospodářství bylo lépe řízeno a aby se 
nerozvíjelo na úkor potřeb jednotlivců 
a společnosti; domnívá se, že tento 
požadavek platí i pro mezinárodní obchod, 
který stojí ve středu globalizace;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. rovněž konstatuje, že globalizace 
s sebou nese zuřivou konkurenci mezi 
zeměmi o přilákání zahraničních 
investorů i intenzivnější konkurenci mezi 
podniky, což mnohdy vede k případům 
vážného porušování lidských a sociálních 
práv i k poškozování životního prostředí; 

2. rovněž konstatuje, že globalizace zvýšila 
konkurenční tlak mezi zeměmi ve snaze 
přilákat zahraniční investory a konkurenci 
mezi podniky, což mnohdy vede 
k případům neodůvodněného porušování 
lidských a sociálních práv i k poškozování 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. rovněž konstatuje, že globalizace 2. rovněž konstatuje, že globalizace 
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s sebou nese zuřivou konkurenci mezi 
zeměmi o přilákání zahraničních investorů 
i intenzivnější konkurenci mezi podniky, 
což mnohdy vede k případům vážného 
porušování lidských a sociálních práv 
i k poškozování životního prostředí; 

s sebou nese zuřivou konkurenci mezi 
zeměmi o přilákání zahraničních investorů 
i intenzivnější konkurenci mezi podniky, 
což vede k reformám s cílem zlepšit
otevřenost a správu věcí veřejných 
a prosperitu, avšak mnohdy také
k případům vážného porušování lidských 
a sociálních práv i k poškozování životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. rovněž konstatuje, že globalizace 
s sebou nese zuřivou konkurenci mezi 
zeměmi o přilákání zahraničních investorů 
i intenzivnější konkurenci mezi podniky, 
což mnohdy vede k případům vážného 
porušování lidských a sociálních práv 
i k poškozování životního prostředí; 

2. rovněž konstatuje, že globalizace 
s sebou nese zuřivou konkurenci mezi 
zeměmi o přilákání zahraničních investorů 
i intenzivnější konkurenci mezi podniky, 
což mnohdy vede k vládní toleranci 
případů vážného porušování lidských 
a sociálních práv i poškozování životního 
prostředí ve snaze podpořit obchod 
a přilákat investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že zásady, které definují 
sociální odpovědnost podniků a jsou zcela 
uznávány na mezinárodní úrovni, tedy jak 
organizacemi OECD a MOP, tak 

3. připomíná, že zásady, které definují 
sociální odpovědnost podniků a jsou zcela 
uznávány na mezinárodní úrovni, tedy jak 
organizacemi OECD a MOP, tak 
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i Organizací spojených národů, se týkají 
odpovědného jednání, jež se od podniků 
očekává, zejména pokud jde o oblast 
pracovní, o vztahy se sociálními partnery, 
o lidská práva, životní prostředí, zájmy 
spotřebitelů a transparentní přístup k nim, 
boj proti korupci a daňovou oblast;

i Organizací spojených národů, se týkají 
odpovědného jednání, jež se od podniků 
očekává, a předpokládají v první řadě 
dodržování platných právních předpisů, 
zejména pokud jde o oblast pracovní, 
o vztahy se sociálními partnery, o lidská 
práva, životní prostředí, zájmy spotřebitelů 
a transparentní přístup k nim, boj proti 
korupci a daňovou oblast;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je si vědom mezí koncepce sociální 
odpovědnosti podniků, která je založena 
pouze na dobrovolnosti, a proto naléhá na 
Komisi, aby výslovně začlenila sociální 
odpovědnost podniků do své nové 
obchodní strategie 2020 a aby předložila 
jasné návrhy, jakým způsobem ji 
transparentním a odpovědným způsobem 
vymáhat v rámci svých odvětvových 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že podpora sociální 
odpovědnosti podniků je jedním z cílů 
podporovaných Evropskou unií a že 

4. připomíná, že podpora sociální 
odpovědnosti podniků je jedním z cílů 
podporovaných Evropskou unií a že 
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Evropská komise je toho názoru, že Unie 
musí zajistit, aby vnější politiky, které 
uskutečňuje, a činnosti evropských 
společností investujících ve třetích zemích 
účinně v těchto zemích přispívaly 
k udržitelnému rozvoji a k rozvoji 
společenskému;

Evropská komise je toho názoru, že Unie 
musí zajistit, aby vnější politiky, které 
uskutečňuje, v těchto zemích přispívaly 
k udržitelnému rozvoji a k rozvoji 
společenskému, a aby činnost evropských 
společností byla v souladu s evropskými 
hodnotami a mezinárodně dohodnutými 
normami bez ohledu na to, kde tyto 
společnosti investují a působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že obchodní politika
představuje nástroj ve službách 
globálních cílů Evropské unie a že podle 
článku 207 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je obchodní politika Evropské unie 
prováděna „v rámci zásad a cílů vnější 
činnosti Unie“ a že v souladu s článkem 3 
Smlouvy o Evropské unii musí přispívat 
zejména k „udržitelnému rozvoji této 
planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi 
národy, volnému a spravedlivému 
obchodování, vymýcení chudoby, ochraně 
lidských práv, především práv dítěte, 
a k přísnému dodržování a rozvoji 
mezinárodního práva, zejména 
k dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů“;

5. připomíná, že cíle obchodní politiky by 
měly být plně koordinovány s globálními 
cíli Evropské unie a že podle článku 207 
Smlouvy o fungování Evropské unie je 
obchodní politika Evropské unie prováděna 
„v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie“
a že v souladu s článkem 3 Smlouvy 
o Evropské unii musí přispívat mimo jiné
k „udržitelnému rozvoji této planety, 
k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, 
volnému a spravedlivému obchodování, 
vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, 
především práv dítěte, a k přísnému 
dodržování a rozvoji mezinárodního práva, 
zejména k dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že by se Evropská komise 
měla zabývat možností vytvořit 
harmonizovanou definici vztahů mezi 
podniky označovanými jako „mateřské 
společnosti“ a veškerými podniky, jež se 
vůči nim nacházejí ve vztahu závislosti, ať 
už se jedná o dceřiné společnosti, 
dodavatele či subdodavatele, s cílem 
následně usnadnit určení právní 
odpovědnosti každé z těchto společností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. považuje sociální odpovědnost 
podniků za neúčinný nástroj ochrany práv 
pracovníků, práv místních a domorodých 
obyvatel a ochrany životního prostředí 
a vyzývá k přísnější právní úpravě 
a účinnější organizaci odborů ve snaze 
zajistit práva pracovníků a ochranu 
životního prostředí, spíše než ke spoléhání 
na nezávazné závazky společností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že sociální 
a environmentální odpovědnost podniků 
se s ohledem na značný význam velkých 
podniků, jejich dceřiných firem 
a dodavatelských řetězců pro mezinárodní 
obchod musí stát součástí obchodních 
dohod Evropské unie;

6. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků se s ohledem na značný význam 
velkých podniků, jejich dceřiných firem 
a dodavatelských řetězců pro mezinárodní 
obchod může znamenat přidanou hodnotu 
pro obchodní dohody Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že sociální ustanovení 
obchodních dohod týkající se jednání 
podniků budou posílena poté, co budou 
upravovat i otázku sociální odpovědnosti 
podniků, a že tato odpovědnost bude na 
druhé straně podpořena obchodními 
dohodami, a zejména rámcem dohledu, 
který vytvářejí pro uskutečňování zásad, 
jimiž se řídí;

7. je toho názoru, že sociální ustanovení 
obchodních dohod týkající se jednání 
podniků by měla být doplněna o otázku 
sociální odpovědnosti podniků, a že tato 
odpovědnost bude na druhé straně 
podpořena obchodními dohodami, 
a zejména rámcem dohledu, který vytvářejí 
pro uskutečňování zásad, jimiž se řídí;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)



AM\833858CS.doc 31/58 PE450.649v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. požaduje, aby zásady a povinnosti 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků 
byly zohledněny a integrovány 
v budoucím sdělení Komise týkajícím se 
nové obchodní politiky pro Evropu 
v rámci strategie Evropa 2020, ve sdělení, 
jež Komise připravuje k tématu sociální 
odpovědnosti podniků pro rok 2011 a při 
provádění obchodní politiky Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá, aby zásady sociální odpovědnosti 
podniků byly začleněny do nařízení o SPG 
a SPG+ při jeho příštím přezkumu; žádá 
Komisi, aby zajistila, že nadnárodní
společnosti se sídlem v Evropské unii nebo 
mimo ni, jejichž dceřiné firmy nebo 
dodavatelské řetězce se nachází v zemích 
zapojených do systému SPG, a zejména 
systému SPG+, budou dodržovat své 
právní, vnitrostátní i mezinárodní závazky 
v souvislosti s lidskými právy, sociálními 
normami a právními předpisy v oblasti 
životního prostředí; přeje si, aby Evropská 
unie a členské státy, které využívají výhod 
systému SPG, měly povinnost zajistit, že 
podniky dodržují tyto závazky; žádá, aby 
se tyto zásady staly povinným požadavkem 
systému SPG;

8. žádá, aby zásady sociální odpovědnosti 
podniků byly začleněny do nařízení 
o SPG+ při jeho příštím přezkumu; žádá 
Komisi, aby zajistila, že společnosti budou 
dodržovat své právní, vnitrostátní 
i mezinárodní závazky v souvislosti 
s lidskými právy, sociálními normami 
a právními předpisy v oblasti životního 
prostředí; přeje si, aby Evropská unie 
a členské státy, které využívají výhod 
systému SPG, měly povinnost zajistit, že 
podniky dodržují tyto závazky; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby měla na paměti, že 
sociální odpovědnost podniků byla 
původně dobrovolnou aktivitou 
zodpovědných společností, jejímž cílem 
bylo zajistit, aby její dopad měl přínos pro 
členské státy a státy, v nichž působí, a aby 
uznala, že v tomto rámci je zachování 
principu dobrovolnosti a možnosti, aby 
organizace mohly jednat podle svého 
uvážení, nejlepším způsobem, jak zajistit 
nejlepší výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že obnovený systém SPG+ 
by měl rovněž zakázat dohody 
s hostitelskými zeměmi („host-country 
agreements“), které některé nadnárodní 
podniky uzavírají za nejasných podmínek 
s hostitelskými zeměmi využívajícími 
systém SPG+, aby se tak vyhnuly 
regulačním předpisům v těchto zemích, 
čímž jednoznačně jednají v rozporu se 
sociální odpovědností podniků;

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že zákonné požadavky, 
regulace a administrativní postupy mohou 
mít zvlášť škodlivý dopad na malé 
a střední podniky, neboť tyto podniky se 
snaží růst s omezenými zdroji a/nebo 
vstoupit na nové trhy, a proto vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že veškerá opatření, 
jež vzejdou z této zprávy, nezvýší 
administrativní zátěž, zvláště pro malé 
a střední podniky, nebo že nebudou mít 
škodlivý dopad na jejich podnikatelské 
iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila 
nový vzor studií dopadu a zajistila tak, aby 
státy, které mají smluvní závazky 
s Evropskou unií, při podpisu obchodní 
smlouvy i v období jejího uplatňování 
skutečně dodržovaly své povinnosti 
v souvislosti s lidskými právy, základními 
sociálními normami a s ochranou 
životního prostředí; požaduje rovněž, aby 
byly vypracovány studie týkající se dopadu 
obchodních dohod na sociální oblast 
a oblast životního prostředí v partnerských 
zemích a na jejich citlivá odvětví, přičemž 
tyto studie musí být rovněž uskutečněny 
před podpisem a uplatňováním dané 

10. žádá Evropskou komisi, aby v případě 
potřeby zlepšila svůj model posuzování 
dopadu na udržitelný rozvoj ve snaze 
náležitě zohlednit hospodářské, sociální 
a environmentální dopady obchodních 
jednání; vyzývá Komisi, aby navázala na 
obchodní jednání s partnerskými zeměmi 
EU a vypracovala studie posouzení 
dopadu post ante a aby při tom zohlednila 
zejména citlivá odvětví;



PE450.649v01-00 34/58 AM\833858CS.doc

CS

smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila 
nový vzor studií dopadu a zajistila tak, aby 
státy, které mají smluvní závazky 
s Evropskou unií, při podpisu obchodní 
smlouvy i v období jejího uplatňování 
skutečně dodržovaly své povinnosti 
v souvislosti s lidskými právy, základními 
sociálními normami a s ochranou životního 
prostředí; požaduje rovněž, aby byly 
vypracovány studie týkající se dopadu 
obchodních dohod na sociální oblast 
a oblast životního prostředí v partnerských 
zemích a na jejich citlivá odvětví, přičemž 
tyto studie musí být rovněž uskutečněny 
před podpisem a uplatňováním dané 
smlouvy;

10. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila 
nový vzor studií dopadu a zajistila tak, aby 
státy, které mají smluvní závazky 
s Evropskou unií, při podpisu obchodní 
smlouvy i v období jejího uplatňování 
skutečně dodržovaly své povinnosti 
v souvislosti s lidskými právy, základními 
sociálními normami a s ochranou životního 
prostředí; požaduje rovněž, aby byly 
vypracovány studie týkající se dopadu 
obchodních dohod na sociální oblast 
a oblast životního prostředí v partnerských 
zemích a na jejich citlivá odvětví, přičemž 
tyto studie musí být rovněž uskutečněny 
před podpisem a po započetí uplatňování
dané smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila 
nový vzor studií dopadu a zajistila tak, aby 
státy, které mají smluvní závazky 
s Evropskou unií, při podpisu obchodní 
smlouvy i v období jejího uplatňování 

10. žádá Evropskou komisi, aby vytvořila 
nový vzor studií dopadu a zajistila tak, aby 
státy, které mají smluvní závazky 
s Evropskou unií, při podpisu obchodní 
smlouvy i v období jejího uplatňování 
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skutečně dodržovaly své povinnosti 
v souvislosti s lidskými právy, základními 
sociálními normami a s ochranou životního 
prostředí; požaduje rovněž, aby byly 
vypracovány studie týkající se dopadu 
obchodních dohod na sociální oblast 
a oblast životního prostředí v partnerských 
zemích a na jejich citlivá odvětví, přičemž 
tyto studie musí být rovněž uskutečněny 
před podpisem a uplatňováním dané 
smlouvy;

skutečně dodržovaly své povinnosti 
v souvislosti s lidskými právy, základními 
sociálními normami a s ochranou životního 
prostředí, včetně cílů ke zmírnění změny 
klimatu; požaduje rovněž, aby byly 
vypracovány studie týkající se dopadu 
obchodních dohod na sociální oblast 
a oblast životního prostředí v partnerských 
zemích a na jejich citlivá odvětví, přičemž 
tyto studie musí být rovněž uskutečněny 
před podpisem a uplatňováním dané 
smlouvy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost musí být Parlament 
plně informován o tom, jak jsou závěry 
posouzení dopadu dohod na udržitelný 
rozvoj začleňovány do jednání 
předcházejících uzavření těchto dohod 
a jaké kapitoly těchto dohod byly změněny 
za účelem zabránit negativním dopadům 
pojmenovaným v tomto posouzení 
dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marielle De Sarnez

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Evropskou komisi, aby 
vypracovala dopadové studie za účelem 
posouzení dopadů obchodních dohod na
malé a střední evropské podniky, zejména 
pokud jde o sociální odpovědnost 
podniků, a to v souladu s iniciativou 
„Small Business Act“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že uložení zákonných 
požadavků ze strany nadnárodních 
orgánů může zhoršit fungování voličské 
demokracie a vyzývá Komisi k zajištění, 
aby znění žádné mezinárodní dohody, 
o jejíž provedení usiluje, neomezovalo 
demokratická práva na sebeurčení 
jakékoli ze stran dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. obecněji navrhuje, aby součástí všech
budoucích obchodních dohod vyjednaných 
Unií, a to i investičních dohod a dohod 
o veřejných zakázkách, byla kapitola 

11. obecněji navrhuje, aby součástí 
budoucích obchodních dohod vyjednaných 
Unií byla v relevantních případech 
kapitola o udržitelném rozvoji vycházející 
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o udržitelném rozvoji včetně ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků;

ze zásad sociální odpovědnosti podniků, 
jak jsou vymezeny v aktualizované verzi 
směrnic OECD pro nadnárodní 
společnosti z roku 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. navrhuje, aby toto „ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků“ 
obsahovalo:

a. vzájemný závazek obou stran 
k tomu, že budou v rámci dohody 
a vzájemných obchodních výměn 
podporovat zásady sociální 
odpovědnosti podniků; 

b. pobídky, které podniky podpoří 
v uzavírání závazků týkajících se 
sociální odpovědnosti podniků 
a vyjednaných se všemi zúčastněnými 
stranami daného podniku, včetně 
příslušných odborů, spotřebitelských 
organizací a místních sdružení;

c. vytvoření „kontaktních míst“, po 
vzoru kontaktních míst zřízených 
v rámci OECD, která by umožnila 
podpořit informovanost o sociální 
odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo 
možno ve spolupráci s občanskou 
společností předkládat případné 
stížnosti a svědectví o případech 
nedodržování závazků v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků;

d. požadavek, aby podniky a skupiny 

vypouští se



PE450.649v01-00 38/58 AM\833858CS.doc

CS

podniků byly povinny učinit svou 
činnost transparentní a podávat o ní 
zprávy, tzn. aby každoročně 
zveřejňovaly své výsledky v souvislosti 
se sociální odpovědností podniků, a to 
prostřednictvím dokumentu, který by 
byl přístupný veřejnosti;

e. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité péče, 
tzn. povinnost přijímat preventivní 
opatření, která by odhalila jakékoli 
porušování lidských práv a práv 
v souvislosti s životním prostředím, 
korupcí nebo daňových úniků a která 
by dokázala tomuto porušování 
předcházet, a to i v případě, že by 
k němu došlo v dceřiných firmách či 
dodavatelských řetězcích těchto 
podniků, tedy ve sféře jejich vlivu;

f. mechanismus přezkumu, který by 
byl uplatněn v případě prokázaného 
porušení závazků učiněných v rámci 
sociální odpovědnosti podniků 
vyplývajících z obchodní dohody; 
šetření musí být prováděno 
příslušnými orgány obou stran, ale 
rovněž nezávislými odborníky, tak 
jako je tomu v případě šetření 
prováděného v rámci programů  
Mezinárodní organizace práce ; 
v případě vážného porušení by 
zúčastněné strany mohly danou věc 
veřejně ohlásit a požádat o udělení 
přiměřených obchodních sankcí;

g. mechanismus justiční spolupráce 
mezi Unií a partnerskými státy, který 
by zajistil, že podniky budou účinně 
dodržovat příslušné právní předpisy 
a mezinárodní úmluvy v souvislosti se 
sociální odpovědností podniků; obě 
strany by se měly zavázat k tomu, že 
budou umožňovat nadnárodní 
justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků či 
společností, které se nachází ve sféře 
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jejich vlivu, ke spravedlnosti 
a podporovat i vytváření příslušných 
soudních postupů a institucí 
s pravomocemi v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marielle De Sarnez

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. navrhuje, aby toto „ustanovení o 
sociální odpovědnosti podniků“ 
obsahovalo: 

a. vzájemný závazek obou stran k 
tomu, že budou v rámci dohody a 
vzájemných obchodních výměn 
podporovat zásady sociální 
odpovědnosti podniků;  

b. pobídky, které podniky podpoří 
v uzavírání závazků týkajících se 
sociální odpovědnosti podniků a 
vyjednaných se všemi 
zúčastněnými stranami daného 
podniku, včetně příslušných 
odborů, spotřebitelských organizací 
a místních sdružení; 

c. vytvoření „kontaktních míst“, po 
vzoru kontaktních míst zřízených 
v rámci OECD, která by umožnila 
podpořit informovanost o sociální 
odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo 
možno ve spolupráci s občanskou 
společností předkládat případné 
stížnosti a svědectví o případech 
nedodržování závazků v oblasti 

12. navrhuje, aby toto „ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků“ 
obsahovalo: 

a. vzájemný závazek obou stran 
k tomu, že budou v rámci dohody 
a vzájemných obchodních výměn 
podporovat zásady sociální 
odpovědnosti podniků;  

b. pobídky, které podniky podpoří 
v uzavírání závazků týkajících se 
sociální odpovědnosti podniků 
a vyjednaných se všemi zúčastněnými 
stranami daného podniku, včetně 
příslušných odborů, spotřebitelských 
organizací a místních sdružení; 

c. vytvoření „kontaktních míst“, po 
vzoru kontaktních míst zřízených 
v rámci OECD, která by umožnila 
podpořit informovanost o sociální 
odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo možno 
ve spolupráci s občanskou společností 
předkládat případné stížnosti 
a svědectví o případech nedodržování 
závazků v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků; 

                                               
1 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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sociální odpovědnosti podniků; 

d. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků byly povinny učinit svou 
činnost transparentní a podávat o ní 
zprávy, tzn. aby každoročně 
zveřejňovaly své výsledky 
v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků, a to 
prostřednictvím dokumentu, který 
by byl přístupný veřejnosti; 

e. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité 
péče, tzn. povinnost přijímat 
preventivní opatření, která by 
odhalila jakékoli porušování 
lidských práv a práv v souvislosti 
s životním prostředím, korupcí 
nebo daňových úniků a která by 
dokázala tomuto porušování 
předcházet, a to i v případě, že by 
k němu došlo v dceřiných firmách 
či dodavatelských řetězcích těchto 
podniků, tedy ve sféře jejich vlivu; 

f. mechanismus přezkumu, který by 
byl uplatněn v případě prokázaného 
porušení závazků učiněných 
v rámci sociální odpovědnosti 
podniků vyplývajících z obchodní 
dohody; šetření musí být prováděno 
příslušnými orgány obou stran, ale 
rovněž nezávislými odborníky, tak 
jako je tomu v případě šetření 
prováděného v rámci programů  
Mezinárodní organizace práce1; 
v případě vážného porušení by 
zúčastněné strany mohly danou věc 
veřejně ohlásit a požádat o udělení 
přiměřených obchodních sankcí;

g. mechanismus justiční spolupráce 
mezi Unií a partnerskými státy, 
který by zajistil, že podniky budou 
účinně dodržovat příslušné právní 
předpisy a mezinárodní úmluvy 

d. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků, jež nespadají do oblasti 
působnosti doporučení 2003/361/ES 
ze dne 23. května 2003, byly povinny 
učinit svou činnost transparentní 
a podávat o ní zprávy, tzn. aby 
každoročně zveřejňovaly své výsledky 
v souvislosti se sociální odpovědností 
podniků, a to prostřednictvím 
dokumentu, který by byl přístupný 
veřejnosti, při současném respektování 
zásady „Zelenou malým a středním 
podnikům“ ve snaze zabránit tomu, 
aby toto ustanovení ukládalo novou 
administrativní zátěž malým 
a středním podnikům ve smyslu 
doporučení 2003/361/ES ze dne 23. 
května 2003; 

e. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité péče, 
tzn. povinnost přijímat preventivní 
opatření, která by odhalila jakékoli 
porušování lidských práv a práv 
v souvislosti s životním prostředím, 
korupcí nebo daňových úniků a která 
by dokázala tomuto porušování 
předcházet, a to i v případě, že by 
k němu došlo v dceřiných firmách či 
dodavatelských řetězcích těchto 
podniků, tedy ve sféře jejich vlivu; 

f. mechanismus přezkumu, který by 
byl uplatněn v případě prokázaného 
porušení závazků učiněných v rámci 
sociální odpovědnosti podniků 
vyplývajících z obchodní dohody; 
šetření musí být prováděno příslušnými 
orgány obou stran, ale rovněž 
nezávislými odborníky, tak jako je 
tomu v případě šetření prováděného 
v rámci programů  Mezinárodní 
organizace práce1; v případě vážného 
porušení by zúčastněné strany mohly 
danou věc veřejně ohlásit a požádat 
o udělení přiměřených obchodních 

                                                                                                                                                  
1 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany 
by se měly zavázat k tomu, že 
budou umožňovat nadnárodní 
justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků či 
společností, které se nachází ve 
sféře jejich vlivu, ke spravedlnosti 
a podporovat i vytváření 
příslušných soudních postupů a 
institucí s pravomocemi v této 
oblasti;

sankcí;

g. mechanismus justiční spolupráce 
mezi Unií a partnerskými státy, který 
by zajistil, že podniky budou účinně 
dodržovat příslušné právní předpisy 
a mezinárodní úmluvy v souvislosti se 
sociální odpovědností podniků; obě 
strany by se měly zavázat k tomu, že 
budou umožňovat nadnárodní justiční 
spolupráci, usnadňovat přístup obětí 
jednání podniků či společností, které se 
nachází ve sféře jejich vlivu, ke 
spravedlnosti a podporovat i vytváření 
příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a. vzájemný závazek obou stran k tomu, že 
budou v rámci dohody a vzájemných 
obchodních výměn podporovat zásady
sociální odpovědnosti podniků; 

a. vzájemný závazek obou stran k tomu, že 
budou v rámci dohody a vzájemných 
obchodních výměn podporovat 
mezinárodně dohodnuté nástroje sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. a
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a. vzájemný závazek obou stran k tomu, že 
budou v rámci dohody a vzájemných 
obchodních výměn podporovat zásady 
sociální odpovědnosti podniků;

a. vzájemný závazek obou stran k tomu, že 
budou v rámci dohody a vzájemných 
obchodních výměn podporovat 
a kontrolovat zásady sociální odpovědnosti 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b. pobídky, které podniky podpoří 
v uzavírání závazků týkajících se sociální 
odpovědnosti podniků a vyjednaných se 
všemi zúčastněnými stranami daného 
podniku, včetně příslušných odborů, 
spotřebitelských organizací a místních 
sdružení;

b. pobídky, které podniky podpoří 
v uzavírání závazků týkajících se sociální 
odpovědnosti podniků a vyjednaných se 
všemi zúčastněnými stranami daného 
podniku, včetně příslušných odborů, 
spotřebitelských organizací, místních 
sdružení a dotčených organizací občanské 
společnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c. vytvoření „kontaktních míst“, po vzoru 
kontaktních míst zřízených v rámci OECD, 
která by umožnila podpořit informovanost 
o sociální odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo možno ve 
spolupráci s občanskou společností

c. vytvoření „kontaktních míst“, po vzoru 
kontaktních míst zřízených v rámci OECD, 
která by umožnila podpořit informovanost 
o sociální odpovědnosti podniků 
a transparentnost ve spolupráci 
s občanskou společností; tato kontaktní 
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předkládat případné stížnosti a svědectví 
o případech nedodržování závazků 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

místa by přijímala případné stížnosti 
a svědectví o případech nedodržování 
závazků v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků, aby tak chránila spotřebitele 
a další společnosti v rámci dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c. vytvoření „kontaktních míst“, po vzoru 
kontaktních míst zřízených v rámci OECD, 
která by umožnila podpořit informovanost 
o sociální odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo možno ve 
spolupráci s občanskou společností 
předkládat případné stížnosti a svědectví
o případech nedodržování závazků 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků;

c. vytvoření „kontaktních míst“, po vzoru 
kontaktních míst zřízených v rámci OECD, 
která by umožnila podpořit informovanost 
o sociální odpovědnosti podniků 
a transparentnost a kde by bylo možno ve 
spolupráci s občanskou společností 
předkládat případné stížnosti o případech 
nedodržování závazků v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků byly povinny učinit svou činnost 
transparentní a podávat o ní zprávy, tzn. 
aby každoročně zveřejňovaly své výsledky 
v souvislosti se sociální odpovědností 
podniků, a to prostřednictvím dokumentu, 
který by byl přístupný veřejnosti;

d. pobídky na podporu transparentnosti, 
viditelnosti a důvěryhodnosti praktického 
fungování sociální odpovědnosti podniků 
prostřednictvím zpřístupňování informací 
všem zúčastněným stranám, včetně 
spotřebitelů, investorů a širší veřejnosti, 
a to cíleným způsobem, zejména 
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přípravou pravidelných zpráv o závazcích, 
jež podniky přijaly nad rámec 
vnitrostátních a mezinárodních 
požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků byly povinny učinit svou činnost 
transparentní a podávat o ní zprávy, tzn. 
aby každoročně zveřejňovaly své výsledky 
v souvislosti se sociální odpovědností 
podniků, a to prostřednictvím dokumentu, 
který by byl přístupný veřejnosti; 

d. požadavek, aby podniky, skupiny 
podniků a podniky ve sféře vlivu 
„mateřských společností“ byly povinny 
učinit svou činnost transparentní a podávat 
o ní zprávy, tzn. aby každoročně 
zveřejňovaly své výsledky v souvislosti se 
sociální odpovědností podniků, založené 
na globálních výkonových ukazatelích, 
a to prostřednictvím dokumentu, který by 
byl přístupný veřejnosti; tyto údaje musí 
následně podléhat kontrole nezávislého 
orgánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků byly povinny učinit svou činnost 
transparentní a podávat o ní zprávy, tzn. 
aby každoročně zveřejňovaly své výsledky 
v souvislosti se sociální odpovědností 
podniků, a to prostřednictvím dokumentu, 

d. požadavek, aby větší podniky a skupiny 
podniků byly povinny učinit svou činnost 
transparentní a podávat o ní zprávy;
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který by byl přístupný veřejnosti; 

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité péče, tzn. 
povinnost přijímat preventivní opatření, 
která by odhalila jakékoli porušování 
lidských práv a práv v souvislosti 
s životním prostředím, korupcí nebo 
daňových úniků a která by dokázala 
tomuto porušování předcházet, a to 
i v případě, že by k němu došlo 
v dceřiných firmách či dodavatelských 
řetězcích těchto podniků, tedy ve sféře 
jejich vlivu;

e. nutnost, aby podniky měly povinnost 
náležité péče, tzn. povinnost přijímat 
preventivní opatření, která by odhalila 
jakékoli porušování lidských práv a práv 
v souvislosti s životním prostředím, 
korupcí nebo daňových úniků a která by 
dokázala tomuto porušování předcházet, 
a to i v případě, že by k němu došlo 
v dceřiných firmách či dodavatelských 
řetězcích těchto podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e. požadavek, aby podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité péče, tzn. 
povinnost přijímat preventivní opatření, 
která by odhalila jakékoli porušování 
lidských práv a práv v souvislosti 
s životním prostředím, korupcí nebo 
daňových úniků a která by dokázala 
tomuto porušování předcházet, a to 

e. požadavek, aby větší podniky a skupiny 
podniků měly povinnost náležité péče, tzn. 
povinnost přijímat preventivní opatření, 
která by odhalila jakékoli porušování 
lidských práv a práv v souvislosti 
s životním prostředím, korupcí nebo 
daňových úniků a která by dokázala 
tomuto porušování předcházet, a to 
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i v případě, že by k němu došlo 
v dceřiných firmách či dodavatelských 
řetězcích těchto podniků, tedy ve sféře 
jejich vlivu;

i v případě, že by k němu došlo 
v dceřiných firmách či dodavatelských 
řetězcích těchto podniků, tedy ve sféře 
jejich vlivu;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f. mechanismus přezkumu, který by byl 
uplatněn v případě prokázaného porušení 
závazků učiněných v rámci sociální 
odpovědnosti podniků vyplývajících 
z obchodní dohody; šetření musí být 
prováděno příslušnými orgány obou stran, 
ale rovněž nezávislými odborníky, tak jako 
je tomu v případě šetření prováděného 
v rámci programů  Mezinárodní 
organizace práce1; v případě vážného 
porušení by zúčastněné strany mohly 
danou věc veřejně ohlásit a požádat 
o udělení přiměřených obchodních 
sankcí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f. mechanismus přezkumu, který by byl 
uplatněn v případě prokázaného porušení 

f. mechanismus přezkumu, který by byl 
uplatněn v případě prokázaného porušení 

                                               
1 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ). 
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závazků učiněných v rámci sociální 
odpovědnosti podniků vyplývajících 
z obchodní dohody; šetření musí být 
prováděno příslušnými orgány obou stran, 
ale rovněž nezávislými odborníky, tak jako 
je tomu v případě šetření prováděného 
v rámci programů  Mezinárodní organizace 
práce1; v případě vážného porušení by 
zúčastněné strany mohly danou věc veřejně 
ohlásit a požádat o udělení přiměřených 
obchodních sankcí;

závazků učiněných v rámci sociální 
odpovědnosti podniků vyplývajících 
z obchodní dohody; šetření musí být 
prováděno příslušnými orgány obou stran, 
ale rovněž nezávislými odborníky, tak jako 
je tomu v případě šetření prováděného 
v rámci programů  Mezinárodní organizace 
práce2, a to ve spolupráci se zástupci 
občanské společnosti; v případě vážného 
porušení by zúčastněné strany mohly 
danou věc veřejně ohlásit a požádat 
o udělení přiměřených obchodních sankcí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f. mechanismus přezkumu, který by byl 
uplatněn v případě prokázaného porušení 
závazků učiněných v rámci sociální 
odpovědnosti podniků vyplývajících 
z obchodní dohody; šetření musí být 
prováděno příslušnými orgány obou stran, 
ale rovněž nezávislými odborníky, tak jako 
je tomu v případě šetření prováděného 
v rámci programů  Mezinárodní organizace 
práce3; v případě vážného porušení by 
zúčastněné strany mohly danou věc veřejně 
ohlásit a požádat o udělení přiměřených 
obchodních sankcí;

f. mechanismus přezkumu, který by byl 
uplatněn v případě prokázaného porušení 
závazků učiněných v rámci sociální 
odpovědnosti podniků vyplývajících 
z obchodní dohody; šetření musí být 
prováděno příslušnými orgány obou stran, 
tak jako je tomu v případě šetření 
prováděného v rámci programů  
Mezinárodní organizace práce4; v případě 
vážného porušení by zúčastněné strany 
mohly danou věc veřejně ohlásit 
a přiměřeně reagovat;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
2 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
3 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
4 Například programu Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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Pozměňovací návrh 86
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, 
usnadňovat přístup obětí jednání podniků 
či společností, které se nachází ve sféře 
jejich vlivu, ke spravedlnosti a podporovat 
i vytváření příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této oblasti; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, 
usnadňovat přístup obětí jednání podniků 
či společností, které se nachází ve sféře 
jejich vlivu, ke spravedlnosti a podporovat 
i vytváření příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této oblasti; 

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků či 
společností, které se nachází ve sféře jejich 
vlivu, ke spravedlnosti a podporovat
i vytváření příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této oblasti; 

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků či 
společností, které se nachází ve sféře jejich 
vlivu, ke spravedlnosti a podporovat 
i vytváření příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této oblasti, 
jakož i stíhat protiprávní jednání podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků či 
společností, které se nachází ve sféře jejich 

g. mechanismus justiční spolupráce mezi 
Unií a partnerskými státy, který by zajistil, 
že podniky budou účinně dodržovat 
příslušné právní předpisy a mezinárodní 
úmluvy v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků; obě strany by se 
měly zavázat k tomu, že budou umožňovat 
nadnárodní justiční spolupráci, usnadňovat 
přístup obětí jednání podniků v celém 
dodavatelském řetězci, či společností, které 
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vlivu, ke spravedlnosti a podporovat 
i vytváření příslušných soudních postupů 
a institucí s pravomocemi v této oblasti; 

se nachází ve sféře jejich vlivu, ke 
spravedlnosti a podporovat i vytváření 
příslušných soudních postupů a institucí 
s pravomocemi v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ga. povinnost, aby v případě využití 
smírčího řízení nebo jakéhokoli jiného 
alternativního způsobu řešení sporů osoby 
či organizace pověřené řešením těchto 
sporů zahrnuly do svého rozhodování 
základní mezinárodní úmluvy o ochraně 
životního prostředí a základních práv. S
výjimkou případů, kdy účastníci sporu 
doloží relevantní skutečnosti umožňující 
vyjasnění situace pro smírčího soudce, 
měli by tito smírčí soudci být povinni 
vyslechnout jejich vyjádření, zejména 
formou příspěvku jakožto amicus curiae, 
vzít tyto skutečnosti v úvahu při 
rozhodování a při případném zamítnutí 
odůvodnit své rozhodnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ga. požadavek, aby společnosti prováděly 
svobodné, otevřené a informované 
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předběžné konzultace s místními 
a nezávislými zúčastněnými stranami ještě 
před tím, že bude zahájen projekt, který 
má dopad na místní společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. g a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ga. zvláštní pozornost věnovanou 
dopadům zaměstnávání dětí a praktik 
využívajících dětskou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že ustanovení o sociální 
odpovědnosti podniků by měla být 
doplněna dalšími ustanoveními; má za to, 
že:

a. v případě prokázaného porušení 
závazků vyplývajících ze sociální 
odpovědnosti podniků by mělo být možné, 
aby příslušné orgány provedly šetření, 
a v případě závažného porušení těchto 
závazků by strany mohly poukázat na 
odpovědné subjekty; 

b. obě strany by se měly pokusit podnítit
nadnárodní soudní spolupráci, usnadnit
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přístup obětí opatření podniků k soudům 
a za tímto účelem podpořit vytváření 
vhodných soudních postupů 
i mimosoudních mechanismů domáhání 
se práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že zpráva OSN 
vypracovaná Johnem Ruggiem
podporovaná švédským a španělským 
předsednictvím EU určila tři hlavní 
oblasti sociální odpovědnosti podniků: 
„ochrana, prevence a náprava“; zatímco 
ochranou a prevencí se zabývají stávající 
pravidla sociální odpovědnosti podniků, 
Komise je žádána, aby prvek „nápravy“ 
učinila závaznějším a pevnějším, včetně 
zajištění přístup obětí k náhradě;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Komisi, aby prověřila stávající 
obchodní dohody a aby pro případ jejich 
revize zajistila začlenění ustanovení 
o zákazu snižování standardů do každé 
jejich kapitoly o investicích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. navrhuje, aby jako součást 
dvoustranných dohod EU bylo v rámci 
programů pro posílení soudnictví 
vytvořeno ustanovení zabezpečující 
odbornou přípravu soudců a soudů 
rozhodujících věci obchodního práva 
v oblasti otázek lidských práv a souladu 
s mezinárodními dohodami o pracovních 
právech a životním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. žádá Komisi, aby začlenila otázku 
sociální odpovědnosti podniků do každého 
dosud ustaveného dialogu o lidských 
právech, a aby stejně tak postupovala 
v případě výkonu společností se sídlem 
v EU a jejich dceřiných společností 
v dotčených zemích; žádá, aby Komise 
včas zpřístupňovala agendy, údaje 
o účastnících a zápisy z jednání každého 
z těchto dialogů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje zřídit pro každou dohodu 
o volném obchodu parlamentní 
monitorovací výbor, podle vzoru 
monitorovacího výboru zřízeného v rámci 
dohod o hospodářském partnerství, který 
bude sloužit jako místo, kde poslanci 
Evropského parlamentu a poslanci 
partnerských zemí budou moci získávat 
informace a uskutečňovat dialog; dodává, 
že tento výbor zabývající se sledováním 
dohod o volném obchodu by mohl dohlížet 
zejména na provádění kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje a ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků, vydávat 
doporučení pro společný výbor pro 
dohody o volném obchodu, zejména 
v souvislosti se studiemi dopadu 
a s případy nedodržení lidských práv, 
sociálních práv či úmluv v oblasti 
životního prostředí; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Małgorzata Handzlik

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje zřídit pro každou dohodu
o volném obchodu parlamentní 
monitorovací výbor, podle vzoru 
monitorovacího výboru zřízeného v rámci 
dohod o hospodářském partnerství, který 
bude sloužit jako místo, kde poslanci 
Evropského parlamentu a poslanci 

13. navrhuje zřídit pro dohody o volném 
obchodu parlamentní monitorovací 
podvýbor, který bude sloužit jako místo, 
kde poslanci Evropského parlamentu 
a poslanci partnerských zemí budou moci 
získávat informace a uskutečňovat dialog; 
dodává, že tento výbor zabývající se 
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partnerských zemí budou moci získávat 
informace a uskutečňovat dialog; dodává, 
že tento výbor zabývající se sledováním 
dohod o volném obchodu by mohl dohlížet 
zejména na provádění kapitoly týkající se 
udržitelného rozvoje a ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků, vydávat 
doporučení pro společný výbor pro dohody 
o volném obchodu, zejména v souvislosti 
se studiemi dopadu a s případy nedodržení 
lidských práv, sociálních práv či úmluv 
v oblasti životního prostředí; 

sledováním dohod o volném obchodu by 
mohl rovněž dohlížet na provádění kapitoly 
týkající se udržitelného rozvoje 
a ustanovení o sociální odpovědnosti 
podniků, vydávat doporučení pro společný 
výbor pro dohody o volném obchodu, 
zejména v souvislosti se studiemi dopadu 
a s prokázanými případy nedodržení 
lidských práv, sociálních práv či úmluv 
v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že pokud zavedení 
právně závazné sociální odpovědnosti 
podniků jako povinného prvku dohod 
o volném obchodu uzavřených Evropskou 
unií povede k přesunu průmyslu 
a obchodní činnosti z členských států či 
států jejich obchodních partnerů, v nichž 
jsou standardy vysoké, do zemí s méně 
přísným režimem, bude to mít škodlivé 
dopady jak na zaměstnanost, tak na 
daňové příjmy, otázky klimatu 
a prosperitu, a vyzývá proto Komisi, aby 
zajistila, že nebudou vytvářeny žádné 
nevhodné pobídky a že nebude docházet 
k vedlejším dopadům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. navrhuje vytvořit pravidelné 
srovnávací fórum pro smluvní strany 
„globální smlouvy“ OSN, kde by tyto 
smluvní strany předložily své programy 
sociální odpovědnosti podniků veřejné 
kontrole a poskytly spotřebitelům 
srovnávací základnu a kde by vytvořily 
kulturu vysokých standardů a nezávislého 
hodnocení. Tato transparentnost by 
povzbudila společnosti, aby dobrovolně
dosahovaly vyšších standardů sociální 
odpovědnosti podniků nebo aby čelily 
nákladům na kontrolu ze strany 
sdělovacích prostředků a veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. navrhuje prověřit skokové rozšíření 
případů porušování zásad sociální 
odpovědnosti podniků z hlediska 
konkurence či jiných příčin spojených 
s obchodní dohodou a začlenit je do 
oblasti působnosti ochranných ustanovení 
doprovázejících obchodní dohodu 
a umožnit reakce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 103
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá Komisi, aby v rámci těchto fór 
vyzvala k vypracování mezinárodní 
dohody zakládající povinnosti „hostitelské 
země“1 a „země původu“2 a tvořící 
součást boje proti porušování lidských 
práv ze strany nadnárodních společností 
a aby uplatňovala zásadu 
extrateritoriality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu podporuje vytvoření výboru pro 
„obchod a důstojnou práci“ v rámci WTO, 
podle vzoru výboru pro „obchod a rozvoj“, 
kde by bylo možno diskutovat zejména 
o otázkách sociálních norem a sociální 
odpovědnosti podniků v souvislosti 
s mezinárodním obchodem; znovu 
navrhuje upravit postup pro urovnávání 
sporů, aby v případě, že budou uvedeny 
v pochybnost otázky vyplývající 
z mezinárodních úmluv uzavřených 
v oblasti životního prostředí či v sociální 
oblasti, zvláštní skupiny (panely) či 
odvolací orgán zohlednily stanovisko 
příslušných mezinárodních organizací 

16. znovu podporuje vytvoření výboru pro 
„obchod a důstojnou práci“ v rámci WTO, 
podle vzoru výboru pro „obchod a rozvoj“, 
kde by bylo možno diskutovat zejména 
o otázkách sociálních norem, zvláště pokud 
se týkají zaměstnávání dětí, a sociální 
odpovědnosti podniků v souvislosti 
s mezinárodním obchodem; znovu 
navrhuje upravit postup pro urovnávání 
sporů, aby v případě, že budou uvedeny 
v pochybnost otázky vyplývající 
z mezinárodních úmluv uzavřených 
v oblasti životního prostředí či v sociální 
oblasti, zvláštní skupiny (panely) či 
odvolací orgán zohlednily stanovisko 
příslušných mezinárodních organizací 

                                               
1 Státy, v nichž sídlí všechny podniky, jež se nacházejí ve vztahu závislosti vůči svým mateřským společnostem.
2 Státy, v nichž se nacházejí mateřské společnosti.
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a aby bylo toto stanovisko zveřejněno; a aby bylo toto stanovisko zveřejněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Harlem Désir

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu podporuje vytvoření výboru pro 
„obchod a důstojnou práci“ v rámci WTO, 
podle vzoru výboru pro „obchod a rozvoj“, 
kde by bylo možno diskutovat zejména 
o otázkách sociálních norem a sociální 
odpovědnosti podniků v souvislosti 
s mezinárodním obchodem; znovu 
navrhuje upravit postup pro urovnávání 
sporů, aby v případě, že budou uvedeny 
v pochybnost otázky vyplývající 
z mezinárodních úmluv uzavřených 
v oblasti životního prostředí či v sociální 
oblasti, zvláštní skupiny (panely) či 
odvolací orgán zohlednily stanovisko 
příslušných mezinárodních organizací 
a aby bylo toto stanovisko zveřejněno;

16. znovu podporuje vytvoření výboru pro 
„obchod a důstojnou práci“ v rámci WTO, 
podle vzoru výboru pro „obchod a životní 
prostředí“, kde by bylo možno diskutovat 
zejména o otázkách sociálních norem 
a sociální odpovědnosti podniků 
v souvislosti s mezinárodním obchodem; 
znovu navrhuje upravit postup pro 
urovnávání sporů, aby v případě, že budou 
uvedeny v pochybnost otázky vyplývající 
z mezinárodních úmluv uzavřených 
v oblasti životního prostředí či v sociální 
oblasti, zvláštní skupiny (panely) či 
odvolací orgán zohlednily stanovisko 
příslušných mezinárodních organizací 
a aby bylo toto stanovisko zveřejněno;

Or. fr


