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Módosítás 1
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Cím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A vállalati társadalmi felelősségvállalás a 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokban

A vállalati társadalmi és környezeti
felelősségvállalás a nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokban

Or. fr

Módosítás 2
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel az 1997-ben indított Globális 
Beszámolási Kezdeményezésre (GRI)1, és 
a 2006. október 5-én közzétett felülvizsgált 
G3 Fenntarthatósági Jelentés Alapelveire,

tekintettel az 1997-ben indított Globális 
Beszámolási Kezdeményezésre 1(GRI), a 
2006. október 5-én közzétett felülvizsgált 
G3 Fenntarthatósági Jelentés Alapelveire 
és a GRI által jelenleg előkészítés alatt 
álló negyedik generációs irányelvekre,

Or. fr

Módosítás 3
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel „az emberi jogok az üzleti 
életben” területért felelős ENSZ-

tekintettel az „emberi jogok az üzleti 
életben” területért felelős ENSZ-

                                               
1 www.globalreporting.org
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különmegbízott 2008. április 7-i, „Minden 
emberi, civil, politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális jog, köztük a 
fejlődéshez való jog támogatása és 
védelme ” című jelentésére (A/HRC/8/5 
2008), 

különmegbízott 2008. április 7-i, „Minden 
emberi, civil, politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális jog, köztük a 
fejlődéshez való jog támogatása és 
védelme ” című jelentésére (A/HRC/8/5 
2008), és a 2011-re tervezett következő 
jelentésével kapcsolatos jelenlegi 
munkálatokra,

Or. fr

Módosítás 4
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

tekintettel John Ruggie, az ENSZ-főtitkár 
„emberi jogok az üzleti életben”területért 
felelős különmegbízottjának 2010. április 
9-i alábbi jelentésére: „Az üzleti 
vállalkozások és az emberi jogok: További 
lépések a jogok védelmére, tiszteletben 
tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
keretrendszer működőképessé tétele 
irányába”(A/HRC/14/27),

Or. en

Módosítás 5
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a Dániában létrehozott CSR 
(vállalati társadalmi felelősségvállalás) 
Kormányzati Központra1, amely a CSR-t 

tekintettel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás előmozdítására irányuló 
különböző tagállami kezdeményezésekre

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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ösztönző kormányzati kezdeményezéseket 
koordinálja, és gyakorlati eszközöket 
dolgoz ki a vállalkozások számára,

és különösképpen a Dániában létrehozott 
CSR (vállalati társadalmi 
felelősségvállalás) Kormányzati 
Központra, amely a CSR-t ösztönző 
kormányzati jogalkotási
kezdeményezéseket koordinálja, és 
gyakorlati eszközöket dolgoz ki a 
vállalkozások számára,

Or. fr

Módosítás 6
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a gazdasági, szociális és 
kulturális jogokról szóló, 1966. évi 
nemzetközi egyezményre, a nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló, 
1979. évi egyezményre, az őslakosok 
jogairól szóló 1994. évi ENSZ-
nyilatkozattervezetre és a gyermekek 
jogairól szóló, 1989. évi ENSZ-
egyezményre,

- tekintettel a gazdasági, szociális és 
kulturális jogokról szóló, 1966. évi 
nemzetközi egyezményre, a nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló, 
1979. évi egyezményre, az őslakosok 
jogairól szóló, az ENSZ-közgyűlés 2007. 
szeptember 13-i 61/295 sz. határozata által 
elfogadott ENSZ-nyilatkozatra és a 
gyermekek jogairól szóló, 1989. évi ENSZ-
egyezményre,

Or. en

Módosítás 7
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 

- tekintettel a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
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határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendeletben1 egységes 
szerkezetbe foglalt 1968. évi Brüsszeli 
Egyezményre,

határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendeletben egységes 
szerkezetbe foglalt 1968. évi Brüsszeli 
Egyezményre, és a 44/2001/EK rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó 2009. április 
21-bizottsági zöld könyvre,

Or. fr

Módosítás 8
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel a nemzetközi kereskedelmet 
érintő nyitásról és demokráciáról szóló, 
2001. október 25-i állásfoglalására2 , 
amelyben a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapvető társadalmi 
normáinak WTO általi tiszteletben tartását, 
és az ILO határozatainak WTO általi 
elfogadását kéri, beleértve az alapvető 
társadalmi normák súlyos megsértéséhez 
kapcsolódó szankciókra való felhívásokat,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmet 
érintő nyitásról és demokráciáról szóló, 
2001. október 25-i állásfoglalására, 
amelyben a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi
normáinak WTO általi tiszteletben tartását, 
és az ILO határozatainak WTO általi 
elfogadását kéri, beleértve az alapvető 
munkaügyi normák súlyos megsértéséhez 
kapcsolódó szankciókra való felhívásokat,

Or. en

Módosítás 9
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a multinacionális vállalatok és 
leányvállalataik a gazdasági globalizáció és 

A. mivel a vállalatok és leányvállalataik a 
gazdasági globalizáció és a nemzetközi 

                                               
1 HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
2 HL C 112. E, 2002.5.9., 326. o.
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a nemzetközi kereskedelem legfontosabb
szereplői,

kereskedelem fő szereplői,

Or. en

Módosítás 10
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a multinacionális vállalatok és 
leányvállalataik a gazdasági globalizáció és 
a nemzetközi kereskedelem legfontosabb 
szereplői,

A. mivel a multinacionális vállalatok és
leányvállalataik a gazdasági globalizáció és 
a nemzetközi kereskedelem egyik
legfontosabb szereplői,

Or. en

Módosítás 11
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra (CSR) vonatkozó 
politikának beépített, önszabályozó 
mechanizmusként kell működnie, 
amelyen keresztül az üzleti szféra ellenőrzi 
a jog, az etikai normák és a nemzetközi 
előírások betartását, és biztosítja azok 
támogatását, Következtetésképp az üzleti 
szférának felelősséget kell vállalnia a 
környezetre, fogyasztókra, 
alkalmazottakra, közösségekre, érdekelt 
felekre és a közféra valamennyi tagjára 
gyakorolt hatásáért is,

Or. en
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Módosítás 12
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. tekintettel az OECD multinacionális 
vállalatokhoz intézett irányelveire, azokra 
az ajánlásokra, melyeket a kormányok a 
vállalkozásokhoz intéznek, és amelyek az 
alkalmazható törvények 
figyelembevételével a felelősségteljes 
magatartás önkéntes normáit állítják fel, 
különösen a foglalkoztatás, a szociális 
partnerekkel való kapcsolatok, az emberi 
jogok, a környezet, a fogyasztók érdekei, a 
korrupció és az adókikerülés elleni 
küzdelem tekintetében,

B. tekintettel az OECD multinacionális 
vállalatokhoz intézett 2000-es irányelveire 
és ezen ajánlások 2010-es frissítésére,
melyeket a kormányok a vállalkozásokhoz 
intéznek, és amelyek az alkalmazható 
törvények figyelembevételével a 
felelősségteljes magatartás önkéntes 
normáit állítják fel, különösen a 
foglalkoztatás, a szociális partnerekkel való 
kapcsolatok, az emberi jogok, a környezet, 
a fogyasztók érdekei, valamint a korrupció 
és az adókikerülés elleni küzdelem 
tekintetében,

Or. en

Módosítás 13
Joe Higgins

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a vállalatok a CSR-rel 
kapcsolatos szólamai gyakran nincsenek 
összhangban a tevékenységeik által 
tükrözött valósággal és mivel a 
multinacionális vállalatok gyakran 
marketing eszközként alkalmazzák a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást;

Or. en
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Módosítás 14
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a CSR önkéntes, önszabályozó 
mechanizmust jelent, mely arra irányul, 
hogy az emberi jogok, valamint a szociális 
és környezetvédelmi normák 
előmozdítását a köz érdekének a vállalati 
döntéshozatalban történő átgondolt 
figyelembevételével az üzleti modell 
részévé tegye, a vállalatok számára 
ezekkel a területekkel kapcsolatban jogi 
kötelezettségeket előíró jogszabályokkal 
szemben,

Or. en

Módosítás 15
Joe Higgins

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Bb. mivel a CSR figyelembevétele nélkül a 
nagyobb vállalatok elsőszámú prioritása 
továbbra is
a profit maximalizálása, a munkavállalók 
és a környezet kárára,,

Or. en

Módosítás 16
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. tekintettel az ILO multinacionális 
vállalatokról szóló háromoldalú 
nyilatkozatára, melynek célja a 
kormányok, a multinacionális vállalatok, 
valamint a foglalkoztatás, képzés, 
munkakörülmények és szakmai 
kapcsolatok területén dolgozók számára 
útmutatást nyújtani, mely nyilatkozat része 
egy kötelezettségvállalás az államok 
részéről arra, hogy tiszteletben tartják és 
előmozdítják a négy alapvető munkaügyi 
normát: az egyesülés szabadsága és a 
kollektív tárgyaláshoz való jog; a 
kényszermunka minden formájának 
eltörlése; a gyermekmunka megszüntetése; 
valamint a foglalkoztatás területén a 
diszkrimináció/hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetése,

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 17
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel a CSR természetéből adódóan 
önkéntes jellegű és önszabályozó, a 
bizottsági kezdeményezéseknek a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás szabályozása 
helyett sokkal inkább a keretében végzett 
tevékenységek támogatására kell 
koncentrálnia,

Or. en
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Módosítás 18
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. tekintettel az ENSZ Globális 
Megállapodására (Global Compact), amely 
tíz olyan elvet foglal magában az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák, a 
környezeti problémákkal szembeni 
elővigyázatosság, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában, amelyekre 
nézve a multinacionális vállalatoknak 
kötelezettségeket kell vállalniuk ,

D. tekintettel az ENSZ Globális 
Megállapodására (Global Compact), amely 
tíz olyan elvet foglal magában az emberi 
jogok, az alapvető munkaügyi normák, a 
környezeti problémákkal szembeni 
elővigyázatosság, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában, melyekre 
vonatkozóan a vállalatok önkéntes alapon 
kötelezettséget vállalnak és üzleti 
tevékenységeik részévé teszik,

Or. en

Módosítás 19
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. tekintettel az ENSZ Globális 
Megállapodására (Global Compact), amely 
tíz olyan elvet foglal magában az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák, a 
környezeti problémákkal szembeni 
elővigyázatosság, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában, amelyekre 
nézve a multinacionális vállalatoknak 
kötelezettségeket kell vállalniuk ,

D. tekintettel az ENSZ tíz elvből álló
Globális Megállapodására (Global 
Compact), amelyeknek saját 
hatáskörükön belüli felkarolására, 
támogatására és alapvető értékekként 
történő lefektetésére szólítják fel a 
multinacionális vállalatokat, az emberi 
jogok, a munkaügyi normák, a
környezetvédelem, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában,

Or. en
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Módosítás 20
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. tekintettel az ENSZ Globális 
Megállapodására (Global Compact), amely 
tíz olyan elvet foglal magában az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák, a 
környezeti problémákkal szembeni 
elővigyázatosság, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában, amelyekre 
nézve a multinacionális vállalatoknak 
kötelezettségeket kell vállalniuk ,

D. tekintettel az ENSZ Globális 
Megállapodására (Global Compact), amely 
tíz olyan elvet foglal magában az emberi 
jogok, az alapvető munkaügyi normák, a 
környezeti problémákkal szembeni 
elővigyázatosság, és a korrupció elleni 
küzdelem vonatkozásában, amelyekre 
nézve a multinacionális vállalatoknak 
kötelezettségeket kell vállalniuk,

Or. en

Módosítás 21
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Da. tekintettel az OECD jelenleg frissítés 
alatt álló, multinacionális vállalatoknak 
szóló, és különösképpen a nemzeti 
kapcsolatfelvételi pontok javításával és az 
ellátási láncokra vonatkozóan 
kialakítandó felelősségi rendszerrel 
kapcsolatos iránymutatásaira,

Or. fr

Módosítás 22
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D b preambulumbekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Db. tekintettel arra, hogy a nemzetközi 
hivatkozási rendszerek – mint pl. a 
Globális Beszámolási Kezdeményezés, 
valamint a tanúsítási és címkézési 
mechanizmusok, mint az ISO 14 001 és 
különösrn a legutóbbi ISO 26 000 
szabvány, amely összesíti az 
összesszervezettípusra vonatkozó 
irányvonalakat –  a fenntartható fejlődés 
eszméjét szem előtt tatva segítik a 
vállalatokat a tevékenységeik gazdaságra, 
társadalmra és környezetre gyakorolt 
hatásainak értékelésében, ám csak akkor 
lehetnek hatékonyak, amennyiben 
ténylegesen alkalmazzák és ellenőrzik 
őket,

Or. fr

Módosítás 23
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D c preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Dc. tekintettel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás ISO 26 000 
szabványban meghatározott definíciójára, 
mely szerint az „egy szervezet döntéseinek 
és tevékenységeinek a társadalomra és a 
környezetre gyakorolt hatásaival szembeni 
felelősségvállalása, amely, átlátható és 
etikus magatartásban nyilvánul meg, 
mely: hozzájárul a fenntartható 
fejlődéshez és egyúttal a társadalom 
egészségéhez és jólétéhez; figyelembe 
veszi az érdekelt felek elvárásait; 
tiszteletben tartja a hatályos törvényeket 
és összhangban van a nemzetközi 
normákkal; valamint az egész szervezeten 
belül és annak kapcsolataiban is 
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megnyilvánul”, és amely 
fogalommeghatározásban a civil 
társadalmak és a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom nagy része 
megállapodott,

Or. fr

Módosítás 24
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. tekintettel az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett, a kereskedelem és forgalmazás 
piacának felügyeletéről szóló bizottsági 
jelentésre(COM(2010)355 végleges) és 
annak mellékletére, mely hangsúlyozza, 
hogy „a fogyasztó gyakran kevés 
információval rendelkezik a kereskedő 
társadalmi felelősségvállalását illetően. 
Nincs tehát módja arra, hogy a különböző 
vásárlási lehetőségek között a megfelelő 
tájékozottság birtokában döntsön”,

Or. fr

Módosítás 25
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Fa. mivel a Lisszaboni Szerződés 
hatálybabelépése kiszélesítette az EU 
kereskedelemmel kapcsolatos hatáskörét, 
különösképpen a befektetési területen, 
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melynek most összhangban kell lennie az 
EU által vállalt vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos 
előírásokkal; mivel az új közös befektetési 
politikának a jogok és kötelezettségek 
egyensúlyba hozatalához fő eszközként 
szolgáló, érvényesíthető feltételeket kell 
meghatároznia az uniós befektetők 
számára,

Or. en

Módosítás 26
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek be nem tartása 
egyfajta szociális és környezeti dömpinget 
jelent, amely különösen az európai 
vállalkozásokat és munkavállalókat érinti 
hátrányosan, akiknek szigorúbb 
társadalmi, környezeti és adóügyi 
előírásoknak kell megfelelniük,

törölve

Or. en

Módosítás 27
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek be nem tartása 
egyfajta szociális és környezeti dömpinget 
jelent, amely különösen az európai
vállalkozásokat és munkavállalókat érinti 

I. mivel bármely harmadik ország 
területén működő, bármilyen méretű 
uniós vállalat esetén az érvényben lévő 
jogszabályok be nem tartása a vonatkozó 
jogszabályok tekintetében 
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hátrányosan, akiknek szigorúbb
társadalmi, környezeti és adóügyi 
előírásoknak kell megfelelniük,

szabálysértésnek, illetve 
bűncselekménynek számít, és különösen 
az adott országbeli vállalkozásokat és 
munkavállalókat érinti hátrányosan, és 
azok folyamatos, büntetlenül maradó be 
nem tartása kevésbé szigorú munkaügyi, 
környezeti és adóügyi előírások 
elterjedéséhez vezethet, ami ily módon 
akár az uniós munkavállalókat is 
hátrányosan érintheti,

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek be nem tartása 
egyfajta szociális és környezeti dömpinget 
jelent, amely különösen az európai 
vállalkozásokat és munkavállalókat érinti 
hátrányosan, akiknek szigorúbb társadalmi, 
környezeti és adóügyi előírásoknak kell 
megfelelniük,

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek be nem tartása 
egyfajta szociális és környezeti dömpinget 
jelent, amely különösen az európai 
vállalkozásokat és munkavállalókat érinti 
hátrányosan, akiknek szigorúbb társadalmi, 
környezeti és adóügyi előírásoknak kell 
megfelelniük, mivel hatékony intézkedést 
jelentene a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek folyamatos 
megszegésére vonatkozó büntetési tételek 
bevezetése,

Or. de

Módosítás 29
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveinek be nem tartása 
egyfajta szociális és környezeti dömpinget 
jelent, amely különösen az európai 
vállalkozásokat és munkavállalókat érinti 
hátrányosan, akiknek szigorúbb társadalmi, 
környezeti és adóügyi előírásoknak kell 
megfelelniük,

I. mivel a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás jogilag kötelező érvényű
elveinek be nem tartása egyfajta szociális 
és környezeti dömpinget jelent, amely 
különösen az európai vállalkozásokat és 
munkavállalókat érinti hátrányosan, 
akiknek szigorúbb társadalmi, környezeti 
és adóügyi előírásoknak kell megfelelniük,

Or. en

Módosítás 30
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel normális lenne, ha azok az 
európai multinacionális vállalatok, 
amelyek alacsonyabb bérszínvonalú 
országokba helyezik át gyártásukat, ahol 
kevésbé szigorúak a környezetvédelmi 
előírások, európai bíróságok előtt is 
felelősségre vonhatóak lennének bármely 
környezeti és szociális kárért, amelyet 
leányvállalataik és ellátási láncaik 
okoztak ezekben az országokban,

törölve 

Or. en

Módosítás 31
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel normális lenne, ha azok az európai J. mivel normális lenne, ha az európai, 
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multinacionális vállalatok, amelyek 
alacsonyabb bérszínvonalú országokba 
helyezik át gyártásukat, ahol kevésbé 
szigorúak a környezetvédelmi előírások, 
európai bíróságok előtt is felelősségre 
vonhatóak lennének bármely környezeti és 
szociális kárért, amelyet leányvállalataik 
és ellátási láncaik okoztak ezekben az 
országokban,

többek között multinacionális, harmadik 
országokban tevékenykedő vállalatok a 
helyi bíróságok előtt bármely, ugyanazon 
üzleti és jogi környezetben működő helyi 
vagy külföldi vállalattal azonos módon 
felelősségre vonhatóak lennének bármely 
általuk, vagy leányvállalataik és ellátási 
láncaik által okozott környezeti és szociális 
kárért,

Or. en

Módosítás 32
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel normális lenne, ha azok az európai 
multinacionális vállalatok, amelyek 
alacsonyabb bérszínvonalú országokba 
helyezik át gyártásukat, ahol kevésbé 
szigorúak a környezetvédelmi előírások, 
európai bíróságok előtt is felelősségre 
vonhatóak lennének bármely környezeti és 
szociális kárért, amelyet leányvállalataik és 
ellátási láncaik okoztak ezekben az 
országokban,

J. mivel normális lenne, ha azok az európai 
multinacionális vállalatok, amelyek 
alacsonyabb bérszínvonalú országokba 
helyezik át gyártásukat, ahol kevésbé 
szigorúak a környezetvédelmi előírások, 
európai bíróságok előtt is felelősségre 
vonhatóak lennének bármely környezeti és 
szociális kárért, vagy más, a helyi 
közösségek által tapasztalt negatív külső 
hatásért, amelyet leányvállalataik és 
ellátási láncaik okoztak ezekben az 
országokban,

Or. en

Módosítás 33
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel normális lenne, ha azok az európai J. mivel normális lenne, ha azok az európai 
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multinacionális vállalatok, amelyek 
alacsonyabb bérszínvonalú országokba 
helyezik át gyártásukat, ahol kevésbé
szigorúak a környezetvédelmi előírások, 
európai bíróságok előtt is felelősségre 
vonhatóak lennének bármely környezeti és 
szociális kárért, amelyet leányvállalataik és 
ellátási láncaik okoztak ezekben az 
országokban,

vállalatok, amelyek alacsonyabb 
bérszínvonalú országokba helyezik át 
gyártásukat, ahol kevésbé szigorúak a 
környezetvédelmi előírások, felelősségre 
vonhatóak lennének bármely környezeti és 
szociális kárért, amelyet leányvállalataik és 
ellátási láncaik okoztak ezekben az 
országokban,

Or. en

Módosítás 34
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ja. tekintettel az egyrészt az anyavállalat 
és annak leányvállalatai, másrészt egy 
vállalat és annak beszállítói között 
lehetséges kapcsolatok sokféleségére; és 
annak szükségességére, hogy a befolyási 
övezet, valamint a „kellő gondosság” 
fogalmát nemzetközi szinten tisztázzák.

Or. fr

Módosítás 35
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Jb. mivel a vállalatok nem tartoznak 
közvetlenül a nemzetközi jog hatálya alá 
és bár az emberi jogok, munkajogok és a 
környezetvédelem területén létrejött 
nemzetközi egyezmények az aláíró 
országokra kötelező érvényűek, a szóban 
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forgó országokban székhellyel rendelkező 
vállalatokra nézve nem kötelezőek 
közvetlen jelleggel; ugyanakkor viszont a 
szóban forgó országoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a területükön székhellyel 
rendelkező vállalatok tiszteletben tartják 
jogi kötelezettségeiket és kellő 
gondossággal járnak el, az ezzel ellenkező 
esetekre pedig megfelelő szankciókról kell 
rendelkezniük,

Or. fr

Módosítás 36
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J c preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Jc. tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 7. cikkében és az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata 8. cikkében 
megerősített hatékony jogorvoslathoz és a 
független és pártatlan bíróság előtti 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jogra,

Or. fr

Módosítás 37
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J d preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Jd. tekintettel a Brüsszeli Egyezményben 
és a 44/2001/EK rendeletben megerősített 
igazságügyi együttműködés alapelvére, és 
felszólítva a Bizottságot, hogy tegyen 
eleget a zöld könyv eredményeire a 
területenkívüliséggel, különösen a 
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rendelet alkalmazási körének a harmadik 
országbeli alpereseket érintő jogvitákra 
történő kiterjesztésének kérdésével 
kapcsolatos javaslatokra vonatkozóan,

Or. fr

Módosítás 38
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel az Európai Unió és Dél-Korea 
közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
13. fejezete, és az Európai Unió és 
Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése már említést tesz –
jóllehet csak egy alkalommal – a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról,

K. mivel az Európai Unió és Dél-Korea 
közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
13. fejezete, és az Európai Unió és 
Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése már említést tesz –
jóllehet csak egy alkalommal – a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról, mivel az 
ezzel ellentétes célkitűzésekkel szemben a 
gyakorlatban még az emberi jogok, a 
munkaügyi normák vagy 
környezetvédelmi rendelkezések vállalatok 
általi folyamatos megszegése sem 
befolyásolja az ilyen kereskedelmi 
megállapodások fennmaradását,

Or. de

Módosítás 39
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel az Európai Unió és Dél-Korea 
közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
13. fejezete, és az Európai Unió és 

K. mivel bár az Európai Unió és Dél-
Korea közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás 13. fejezete, és az Európai 
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Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése már említést tesz –
jóllehet csak egy alkalommal – a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról,

Unió és Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése említést tesz a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról, az nem 
foglalja magában a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás jelentőségét a 
környezetvédelemre, valamint a szociális 
és emberi jogok védelmére vonatkozó 
európai célokmegvalósítása tekintetében,

Or. en

Módosítás 40
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel az Európai Unió és Dél-Korea 
közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
13. fejezete, és az Európai Unió és 
Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése már említést tesz –
jóllehet csak egy alkalommal – a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról,

K. mivel az Európai Unió és Dél-Korea 
közötti többoldalú kereskedelmi
megállapodás13. fejezete, és az Európai 
Unió és Kolumbia és Peru közötti 
szabadkereskdelemi megállapodás 270. 
cikke (3) bekezdése már említést tesz a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásról,

Or. en

Módosítás 41
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ka. mivel eddig létrejött CSR-
megállapodások különösen a bányászati 
szektorban és a beszállítói ipar számos 
területén  elégtelennek bizonyulnak,
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Or. de

Módosítás 42
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel egyfelől vállalati társadalmi 
felelősségvállalás, másfelől a kereskedelmi
megállapodásokba épített szociális és 
környezetvédelmi záradékok ugyanazokat 
a célokat szolgálják: olyan gazdaság 
létrehozását, amely tiszteletben tartja az 
emberi és a környezeti szükségleteket, egy 
igazságosabb, szociálisan 
kiegyensúlyozottabb, emberibb
globalizáció híve, és a fenntartható 
fejlődést hatékonyan szolgálja,

L. mivel a kereskedelmi megállapodásokba 
épített szociális és környezetvédelmi 
záradékok az üzleti közösségek által vállalt 
vállalati társadalmi felelősségvállalási 
kötelezettségekkel együtt ugyanazokat a 
célokat szolgálják: olyan gazdaság 
létrehozását, amely tiszteletben tartja az 
emberi és a környezeti szükségleteket, egy 
igazságosabb, szociálisan 
kiegyensúlyozottabb, emberibb 
globalizáció híve, és a fenntartható 
fejlődést hatékonyan szolgálja,

Or. en

Módosítás 43
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

La. tekintettel a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó, már 
létező közösségi jogszabályokra és 
különösképpen a 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlásra, valamint a 2008 
júniusában elfogadott európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomagra,

Or. fr
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Módosítás 44
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ma. mivel a CSR-megállapodásokat nem 
lehet a hatékony törvényhozás 
akadályozására használni; mivel mivel a 
CSR-megállapodások eredménytelensége 
vagy végrehajthatatlansága esetén a 
jogalkotónak szabályozást kell bevezetnie,

Or. en

Módosítás 45
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. megállapítja, hogy az éghajlati, energia-
és élelmiszerválság után a világszerte 
szociális válságot is kiváltó nemzetközi 
pénzügyi válság csak még szükségesebbé 
tette az olyan szigorú szabályok meglétét, 
amelyek célja, hogy a világgazdaság 
jobban szabályozottabb legyen, és ne az 
emberi szükségletek és a társadalmak 
kárára fejlődjék; mivel a globalizáció 
magvát képező nemzetközi kereskedelem 
nem mentesülhet e követelmény alól;

1. megállapítja, hogy a jelenleg előttünk 
álló, a gazdasági válság által fokozott 
kihívások világszintű vitákhoz vezetettek a
világgazdaság, és azon belül a nemzetközi 
kereskedelem új szabályozási 
megközelítésével és irányítási kérdéseivel 
kapcsolatosan; úgy véli, hogy az új 
szabályoknak hozzá kell járulniuk a 
társadalmi és környezeti kérdéseket is 
szem előtt tartó, fenntarthatóbb politikák 
kialakításához;

Or. en

Módosítás 46
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. megállapítja, hogy az éghajlati, energia-
és élelmiszerválság után a világszerte 
szociális válságot is kiváltó nemzetközi 
pénzügyi válság csak még szükségesebbé 
tette az olyan szigorú szabályok meglétét, 
amelyek célja, hogy a világgazdaság 
jobban szabályozottabb legyen, és ne az 
emberi szükségletek és a társadalmak 
kárára fejlődjék; mivel a globalizáció 
magvát képező nemzetközi kereskedelem 
nem mentesülhet e követelmény alól;

1. megállapítja, hogy az éghajlati, energia-
és élelmiszerválság után világszerte 
szociális válságot is kiváltó nemzetközi 
pénzügyi válság még szükségesebbé tette 
az új, hatékonyabb és fokozottabban 
végrehajtott szabályok meglétét, amelyek 
célja, hogy a világgazdaság a nemzeti, és 
adott esetben nemzetek feletti szabályozók 
által jobban szabályozott legyen; úgy véli, 
hogy a jelenleg létező, világszerte 
alkalmazott, exitstratégiáknak nem szabad
az emberi szükségletek és a társadalmak 
kárára fejlődniük; úgy ítéli meg, hogy a 
globalizáció egyik motorját képező nyitott 
és tisztességes nemzetközi kereskedelem 
erősítése hozzájárulhat ennek 
elősegítéséhez;

Or. en

Módosítás 47
Daniel Caspary

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. megállapítja, hogy az éghajlati, energia-
és élelmiszerválság után a világszerte
szociális válságot is kiváltó nemzetközi 
pénzügyi válság csak még szükségesebbé 
tette az olyan szigorú szabályok meglétét, 
amelyek célja, hogy a világgazdaság 
jobban szabályozottabb legyen, és ne az 
emberi szükségletek és a társadalmak 
kárára fejlődjék; mivel a globalizáció 
magvát képező nemzetközi kereskedelem 
nem mentesülhet e követelmény alól;

1. megállapítja, hogy a részben szociális 
válságot is kiváltó nemzetközi pénzügyi 
válság csak még szükségesebbé tette az 
olyan szigorú szabályok meglétét, amelyek 
célja, hogy a világgazdaság jobban 
szabályozottabb legyen, és ne az emberi 
szükségletek és a társadalmak kárára 
fejlődjék; mivel a globalizáció magvát 
képező nemzetközi kereskedelem nem 
mentesülhet e követelmény alól;

Or. de
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Módosítás 48
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció egyik kísérőjelensége a 
külföldi befektetőkért zajló kemény 
verseny az országok között, és a 
vállalkozások közötti egyre keményebb 
verseny, amely néha az emberi és szociális
jogok súlyos sérelméhez, valamint 
környezeti károkhoz vezetett; 

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció a külföldi befektetőkért az 
országok között zajló verseny növekvő 
nyomásával és a vállalatok közötti egyre 
keményebb versennyel jár együtt, amely 
néha az emberi és munkajogok 
indokolatlan sérelméhez, valamint 
környezeti károkhoz vezetett;

Or. en

Módosítás 49
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció egyik kísérőjelensége a 
külföldi befektetőkért zajló kemény 
verseny az országok között, és a 
vállalkozások közötti egyre keményebb 
verseny, amely néha az emberi és szociális 
jogok súlyos sérelméhez, valamint 
környezeti károkhoz vezetett; 

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció egyik kísérőjelensége a 
külföldi befektetőkért zajló kemény 
verseny az országok között, és a 
vállalkozások közötti egyre keményebb 
verseny, amely a gazdasági nyitottság és 
az irányítás javítására szolgáló 
reformokhoz és fellendüléshez, ám 
ugyanakkor néha az emberi és szociális 
jogok súlyos sérelméhez, valamint 
környezeti károkhoz is vezetett;

Or. en
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Módosítás 50
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció egyik kísérőjelensége a 
külföldi befektetőkért zajló kemény 
verseny az országok között, és a 
vállalkozások közötti egyre keményebb 
verseny, amely néha az emberi és szociális 
jogok súlyos sérelméhez, valamint 
környezeti károkhoz vezetett; 

2. megállapítja továbbá, hogy a 
globalizáció egyik kísérőjelensége a 
külföldi befektetőkért zajló kemény 
verseny az országok között, és a 
vállalkozások közötti egyre keményebb 
verseny, amely néha az emberi és 
munkajogok súlyos sérelmének, valamint a 
környezeti károknak a kormányok általi 
toleráláshoz vezetett a kereskedelem és a 
befektetők vonzása érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás meghatározó 
elvei, amelyeket nemzetközi szinten teljes 
mértékben elismernek, akár az OECD által, 
akár az ILO vagy az ENSZ által, a 
vállalkozások felelősségteljes 
magatartására vonatkoznak, a 
foglalkoztatás, társadalmi kapcsolatok, az 
emberi jogok, a környezetvédelem, a 
fogyasztóvédelem és az átláthatóság (a 
fogyasztók számára), valamint a korrupció 
és az adókikerülés elleni küzdelem 
tekintetében;

3. emlékeztet arra, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás meghatározó 
elvei, amelyeket nemzetközi szinten teljes 
mértékben elismernek, akár az OECD által, 
akár az ILO vagy az ENSZ által, a 
vállalkozások felelősségteljes 
magatartására vonatkoznak, és 
elsődlegesen feltételezik a hatályos 
jogszabályok tiszteletben tartását, a 
foglalkoztatás, társadalmi kapcsolatok, az 
emberi jogok, a környezetvédelem, a 
fogyasztóvédelem és az átláthatóság (a 
fogyasztók számára), valamint a korrupció 
és az adókikerülés elleni küzdelem 
tekintetében;

Or. fr
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Módosítás 52
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. elismeri a kizárólag önkéntességen 
alapuló CSR-koncepció korlátoltságát, és 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
egyértelműen vonja be a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást a 2020-as új 
kereskedelmi stratégiába és tegyen világos 
javaslatokat annak az ágazati 
politikáiban, átlátható és elszámolható 
módon történő érvényesítésére 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 53
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás előmozdítása 
olyan cél, amelyet az Európai Unió 
támogat, és az Európai Bizottság úgy véli, 
az Uniónak biztosítania kell, hogy az általa 
végrehajtott külső politikák, és a harmadik 
országokba beruházó európai 
vállalkozások magatartása hatékonyan 
hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez 
és a társadalmi fejlődéshez ezekben az 
országokban;

4. emlékeztet arra, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás előmozdítása 
az Európai Unió által támogatott cél, és az 
Európai Bizottság véleménye szerint az 
Uniónak biztosítania kell, hogy az általa 
végrehajtott külső politikák hatékonyan 
hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez 
és a társadalmi fejlődéshez ezekben az 
országokban, valamint hogy az európai 
vállalatok tevékenysége – bárhol is 
ruháznak be, illetve működnek –
összhangban álljon az európai értékekkel 
és a nemzetközileg elfogadott normákkal;

Or. en
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Módosítás 54
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
kereskedelempolitika az Európai Unió 
globális céljainak egyik eszköze, és az 
EUMSz. 207. cikke értelmében a közös 
kereskedelempolitikát „az Unió külső 
tevékenységének elvei és célkitűzései által 
meghatározott keretek között kell 
folytatni,” és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében különösen
hozzá kell járulnia „a Föld fenntartható 
fejlődéséhez, a népek közötti 
szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a 
szabad és tisztességes kereskedelemhez, a 
szegénység felszámolásához és az emberi 
jogok, különösen pedig a gyermekek 
jogainak védelméhez, továbbá a 
nemzetközi jog szigorú betartásához és 
fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányában foglalt 
alapelvek tiszteletben tartásához";

5. emlékeztet arra, hogy a 
kereskedelempolitika célkitűzéseit teljes 
mértékben össze kell hangolni az Európai 
Unió globális céljaival, és az EUMSz. 207. 
cikke értelmében a közös 
kereskedelempolitikát „az Unió külső 
tevékenységének elvei és célkitűzései által 
meghatározott keretek között kell 
folytatni”, és az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében többek 
között hozzá kell járulnia „a Föld 
fenntartható fejlődéséhez, a népek közötti 
szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a 
szabad és tisztességes kereskedelemhez, a 
szegénység felszámolásához és az emberi 
jogok, különösen pedig a gyermekek 
jogainak védelméhez, továbbá a 
nemzetközi jog szigorú betartásához és 
fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányában foglalt 
alapelvek tiszteletben tartásához”;

Or. en

Módosítás 55
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. úgy véli, hogy az Európai 
Bizottságnak mérlegelnie kell az 
úgynevezett anyavállalat és a vele 
függőségben levő vállalatok – akár 
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leányvállalat, akár beszállítók vagy 
alvállalkozók – közötti viszonyok 
harmonizált meghatározásának 
lehetőségét, hogy ezáltal könnyebben 
meghatározható lehessen az egyes 
vállalatok jogi felelőssége;

Or. fr

Módosítás 56
Joe Higgins

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. úgy véli, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás nem hatékony eszköze a 
munkavállalói jogok, a helyi és őslakos 
közösségek jogai, valamint a környezet 
védelmének, ezért a vállalatok nem 
kötelező érvényű kötelezettségvállalásaira 
való hagyatkozás helyett szigorú 
jogszabályokat és hatékony szakszervezeti 
szerveződést sürget a munkavállalói jogok 
és a környezet védelmének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. úgy véli, annak fényében, hogy a 
nagyvállalatok, leányvállalataik és ellátási 
láncaik vezető szerepet töltenek be a 
nemzetközi kereskedelemben, hogy a 
vállalkozások társadalmi és 

6. annak fényében, hogy a nagyvállalatok, 
leányvállalataik és ellátási láncaik jelentős
szerepet töltenek be a nemzetközi 
kereskedelemben, úgy véli, hogy a 
vállalkozások társadalmi 
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környezetvédelmi felelősségvállalása 
szerves része kell, hogy legyen az Európai 
Unió kereskedelmi megállapodásainak;

felelősségvállalása többletértéket nyújthat
az Európai Unió kereskedelmi 
megállapodásai számára;

Or. en

Módosítás 58
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. úgy véli, hogy a kereskedelmi 
megállapodások szociális záradékait 
megerősítik majd a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás értékei, melyek a 
vállalkozások magatartását érintik, 
ugyanakkor a kereskedelmi 
megállapodásoknak azon rendelkezései, 
melyek az elvek végrehajtásának 
ellenőrzésére vonatkoznak, a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást támogatják 
meg;

7. úgy véli, hogy a kereskedelmi 
megállapodások szociális záradékait ki kell 
egészíteni a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás fogalmával, mely a 
vállalkozások magatartását érinti, 
miközben a kereskedelmi 
megállapodásoknak azon rendelkezései, 
melyek az elvek végrehajtásának 
ellenőrzésére vonatkoznak, a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást támogatják 
meg;

Or. en

Módosítás 59
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7a. kéri, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos elveket 
és kötelességeket vegyék figyelembe és 
integrálják a Bizottság „Új európai 
kereskedelempolitika az Európa 2020 
stratégia keretében” című jövőbeli 
közleményébe, a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, 2011-re 
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tervezett bizottsági közleménybe, illetve a 
kereskedelempolitika megvalósítása 
során;

Or. fr

Módosítás 60
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. kéri, hogy az általános 
preferenciarendszerek rendeletének (GSP 
és GSP+) következő felülvizsgálatakor 
építsék be a rendeletbe a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás alapelveit; 
kéri, hogy a Bizottság ügyeljen arra, hogy 
azok a transznacionális vállalkozások –
akár az Unióban van a bejelentett 
székhelyük, akár nem –, amelyek 
leányvállalatai vagy ellátási láncai a GSP-
ben, és különösen a GSP+-ban részt vevő 
országokban találhatóak, tegyenek eleget 
nemzeti és nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségeiknek, valamint a szociális és 
környezetvédelmi szabályoknak; reméli, 
hogy az Európai Uniónak és az általános 
preferenciarendszer részes feleinek és 
kedvezményezettjeinek mint államoknak
biztosítaniuk kell, hogy ezek a vállalatok 
megfelelnek ezeknek a kötelezettségeknek; 
kéri, hogy a GSP legyen kötelező erejű;

8. kéri, hogy az általános 
preferenciarendszerről szóló rendelet
(GSP+) következő felülvizsgálatakor 
építsék be a rendeletbe a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás alapelveit; 
kéri, hogy a Bizottság ügyeljen arra, hogy a 
vállalkozások tegyenek eleget nemzeti és 
nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségeiknek, valamint a szociális és 
környezetvédelmi szabályoknak; sürgeti, 
hogy az Európai Uniónak és az általános 
preferenciarendszer részes és 
kedvezményezett államainak kötelességük 
legyen annak biztosítása, hogy a vállalatok 
megfelelnek ezeknek a kötelezettségeknek; 

Or. en

Módosítás 61
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
eredetileg azon felelős vállalatok önkéntes 
tevékenységét jelentette, akik biztosítani 
kívánták, hogy jótékony hatással vannak 
azokra a tagállamokra, illetve államokra, 
ahol működnek, és kéri, hogy a Bizottság 
ennek fényében ismerje el, hogy az 
önkéntesség elvének fenntartása, és az, 
hogy a szervezetek maguk dönthessenek 
ezirányú tevékenységükről, a 
legmegfelelőbb módszer a leghatékonyabb 
eredmények biztosításához;

Or. en

Módosítás 62
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. úgy véli, hogy egy megújított GSP+ 
rendszernek a „host country agreements”-
féle megállapodásokat, azaz az egyes 
multinacionális vállalatok és olyan, a 
GSP+ rendszer kedvezményezett 
országaihoz tartozó befogadó országok 
közötti titkos megállapodásokat (melyek 
célja kikerülni ezen országok jogszabályi 
követelményet) is meg kell tiltania, mivel 
azok egyértelműen ellenkeznek a CSR 
elveivel;

törölve 

Or. en
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Módosítás 63
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a. megjegyzi, hogy a jogi előírások, 
szabályozások és bürokratikus eljárások 
rendkívül káros hatással lehetnek a kkv-
kra, akik korlátozott forrásokból 
próbálnak növekedni és/vagy új piacokra 
belépni, és ezért felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az e jelentés 
nyomán születő fellépések egyike se rójon 
további adminisztratív terheket a kkv-kra 
vagy gyakoroljon káros hatást azok 
vállalkozói kezdeményezéseire;

Or. en

Módosítás 64
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a hatástanulmányok új 
modelljét annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióval tárgyalásokat 
folytató államok a kereskedelmi 
megállapodás aláírásáig és azután is 
ténylegesen eleget tegyenek az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák és a 
környezetvédelem tekintetében vállalt 
kötelezettségeiknek; kéri továbbá 
hatástanulmányok készítését a 
kereskedelmi megállapodásoknak a 
partnerországok társadalmára és 
környezetére, valamint ezen országok 
sérülékeny ágazataira gyakorolt 
hatásairól, amely tanulmányokat szintén a 

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
szükség esetén javítson fenntarthatósági 
hatásvizsgálati modelljén annak 
érdekében, hogy a kereskedelmi 
tárgyalások gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásait megfelelően tudja 
értékelni; kéri a Bizottságot, hogy 
utólagos hatásvizsgálati tanulmányok 
elkészítésén keresztül kövesse nyomon az 
EU partnerországaival kötött 
kereskedelmi megállapodásokat, különös 
tekintettel a sérülékeny ágazatokra;
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megállapodás aláírása és végrehajtása 
előtt kell elkészíteni;

Or. en

Módosítás 65
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a hatástanulmányok új 
modelljét annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióval tárgyalásokat 
folytató államok a kereskedelmi 
megállapodás aláírásáig és azután is 
ténylegesen eleget tegyenek az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák és a 
környezetvédelem tekintetében vállalt 
kötelezettségeiknek; kéri továbbá 
hatástanulmányok készítését a 
kereskedelmi megállapodásoknak a 
partnerországok társadalmára és 
környezetére, valamint ezen országok 
sérülékeny ágazataira gyakorolt hatásairól, 
amely tanulmányokat szintén a 
megállapodás aláírása és végrehajtása előtt 
kell elkészíteni;

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a hatástanulmányok új 
modelljét annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióval tárgyalásokat 
folytató államok a kereskedelmi 
megállapodás aláírásáig és azután is 
ténylegesen eleget tegyenek az emberi 
jogok, az alapvető munkaügyi normák és a 
környezetvédelem tekintetében vállalt 
kötelezettségeiknek; kéri továbbá 
hatástanulmányok készítését a 
kereskedelmi megállapodásoknak a 
partnerországokra, valamint ezen országok 
sérülékeny ágazataira gyakorolt társadalmi 
és környezeti hatásairól, amely 
tanulmányokat szintén a megállapodás 
aláírása előtt és végrehajtása után kell 
elkészíteni;

Or. en

Módosítás 66
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a hatástanulmányok új 

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a hatástanulmányok új 
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modelljét annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióval tárgyalásokat 
folytató államok a kereskedelmi 
megállapodás aláírásáig és azután is 
ténylegesen eleget tegyenek az emberi 
jogok, az alapvető társadalmi normák és a 
környezetvédelem tekintetében vállalt 
kötelezettségeiknek; kéri továbbá 
hatástanulmányok készítését a 
kereskedelmi megállapodásoknak a 
partnerországok társadalmára és 
környezetére, valamint ezen országok 
sérülékeny ágazataira gyakorolt hatásairól, 
amely tanulmányokat szintén a 
megállapodás aláírása és végrehajtása előtt
kell elkészíteni;

modelljét annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióval tárgyalásokat 
folytató államok a kereskedelmi 
megállapodás aláírásáig és azután is 
ténylegesen eleget tegyenek az emberi 
jogok, az alapvető munkaügyi normák és a 
környezetvédelem – többek között az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos 
célkitűzések – tekintetében vállalt 
kötelezettségeiknek; kéri továbbá 
hatástanulmányok készítését a 
kereskedelmi megállapodásoknak a 
partnerországokra, valamint ezen országok 
sérülékeny ágazataira gyakorolt társadalmi 
és környezeti hatásairól, amely 
tanulmányokat szintén a megállapodás 
aláírása és végrehajtása előtt kell 
elkészíteni; 

Or. en

Módosítás 67
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni
Szerződés hatálybalépése után a 
Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell 
arról, hogy hogyan foglalják bele a 
tárgyalásokba a megállapodásokra 
vonatkozó fenntarthatósági 
hatásvizsgálatok eredményeit azok 
lezárása előtt, és hogy e megállapodások 
mely fejezetein változtattak a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatok során 
azonosított negatív hatások elkerülése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 68
Marielle De Sarnez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
készítsen hatástanulmányokat a 
kereskedelmi megállapodások európai 
kkv-kra gyakorolt hatásainak értékelésére 
(„kkv-teszt”), különös tekintettel a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra, a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal 
összhangban;

Or. fr

Módosítás 69
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. megjegyzi, hogy a nemzetek feletti 
testületek jogszabályi előírásainak 
bevezetése ronthatja a választói 
demokrácia működését, és kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy 
egyetlen, általa végrehajtani kívánt 
nemzetközi megállapodás feltételei se 
csökkentsék a megállapodás részes felei 
bármelyikének önrendelkezéshez való 
demokratikus jogát;

Or. en
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Módosítás 70
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. általánosabban javasolja, hogy az Unió 
által megtárgyalandó valamennyi jövőbeli 
kereskedelmi megállapodás – többek 
között a beruházási és közbeszerzési 
megállapodások is – külön fejezetet 
tartalmazzon a fenntartható fejlődésről, és 
e fejezet egy, a vállalati társadalmi
felelősségvállalásra vonatkozó záradékot 
is foglaljon magában;

11. általánosabban javasolja, hogy az Unió 
által megtárgyalandó jövőbeli 
kereskedelmi megállapodások adott 
esetben tartalmazzanak külön fejezetet a 
fenntartható fejlődésről, az OECD 
multinacionális vállalatokhoz intézett 
iránymutatásának 2010-es frissített 
kiadásában meghatározottak szerinti
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
elveire támaszkodra;

Or. en

Módosítás 71
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. javasolja, hogy ez a „vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról szóló 
záradék” a következőkre terjedjen ki:

a) a két fél kölcsönös 
kötelezettségvállalása azért, hogy a 
megállapodás, valamint a köztük 
folyó kereskedelem keretében 
előmozdítják a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást; 

b) annak ösztönzése, hogy a 
vállalkozásokat buzdítsák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra 
irányuló kötelezettségvállalásokra, 
amelyek megtárgyalásában a 

törölve

                                               
1 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
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vállalkozás valamennyi érdekelt fele 
részt vesz, ideértve a 
szakszervezeteket, a fogyasztói 
szervezeteket és az érintett helyi 
közösségeket is;

c) az OECD keretén belül 
létrehozottakhoz hasonló 
„kapcsolattartó pontok” megnyitása a 
vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás 
és az átláthatóság elősegítésére, 
valamint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás be nem tartásának 
eseteire vonatkozó esetleges panaszok 
és beszámolók befogadására, a civil 
társadalommal együttműködve;

d) a vállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozóan az 
átláthatóság és a jelentéstétel kötelező 
előírása, azaz a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló mérlegüket 
évente közzé kell tenniük egy 
nyilvános dokumentumban;

e) a vállalkozásokra és a 
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok 
megsértésének, a korrupciónak és az 
adókikerülésnek az észlelésére és 
megelőzésére, leányvállalataikat és 
ellátási láncaikat, azaz teljes befolyási 
övezetüket is beleértve;

f) a kereskedelmi megállapodás 
keretében, vállalati társadalmi 
felelősségvállalás címén vállalt 
kötelezettségek súlyos megszegése 
esetén felülvizsgálati mechanizmus; a 
két fél illetékes hatóságainak, de 
független szakértőknek is lehetőséget 
kell kapniuk vizsgálatok1 elvégzésére, 
az ILO programok keretében elvégzett 
vizsgálatok mintájára; súlyos 
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kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosak megnevezhetnék a 
felelősöket és arányos kereskedelmi 
szankciókat kérhetnének;

g) az unió és a partnerországok 
közötti igazságügyi együttműködési 
mechanizmus a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó 
jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi 
tényleges betartásának biztosítása 
érdekében; a két félnek vállalnia 
kellene a határokon átnyúló 
igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások 
üzelmeinek áldozatul esett személyek 
és a befolyási övezetükbe eső 
társaságok igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésének megkönnyítését, 
valamint a megfelelő eljárások és 
illetékes igazságszolgáltatási 
intézmények kialakításának 
támogatását;

Or. en

Módosítás 72
Marielle De Sarnez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. javasolja, hogy ez a „vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról szóló 
záradék” a következőkre terjedjen ki:

a) a két fél kölcsönös 
kötelezettségvállalása azért, hogy a 
megállapodás, valamint a köztük folyó 
kereskedelem keretében előmozdítják 
a vállalati társadalmi 

12. javasolja, hogy ez a „vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról szóló 
záradék” a következőkre terjedjen ki:

a) a két fél kölcsönös 
kötelezettségvállalása arra, hogy a 
megállapodás, valamint a köztük folyó 
kereskedelem keretében előmozdítják a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást;

                                               
1 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
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felelősségvállalást; 

b) annak ösztönzése, hogy a 
vállalkozásokat buzdítsák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra 
irányuló kötelezettségvállalásokra, 
amelyek megtárgyalásában a 
vállalkozás valamennyi érdekelt fele 
részt vesz, ideértve a 
szakszervezeteket, a fogyasztói 
szervezeteket és az érintett helyi 
közösségeket is;

c) az OECD keretén belül 
létrehozottakhoz hasonló 
„kapcsolattartó pontok” megnyitása a 
vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás 
és az átláthatóság elősegítésére, 
valamint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás be nem tartásának 
eseteire vonatkozó esetleges panaszok 
és beszámolók befogadására, a civil 
társadalommal együttműködve;

d) a vállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozóan az 
átláthatóság és a jelentéstétel kötelező 
előírása, azaz a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló mérlegüket 
évente közzé kell tenniük egy 
nyilvános dokumentumban; 

e) a vállalkozásokra és a 
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok 
megsértésének, a korrupciónak és az 
adókikerülésnek az észlelésére és 

b) annak ösztönzése, hogy a 
vállalkozásokat buzdítsák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra irányuló 
kötelezettségvállalásokra, amelyek 
megtárgyalásában a vállalkozás 
valamennyi érdekelt fele részt vesz, 
ideértve a szakszervezeteket, a 
fogyasztói szervezeteket és az érintett 
helyi közösségeket is;

c) az OECD keretén belül 
létrehozottakhoz hasonló 
„kapcsolattartó pontok” megnyitása a 
vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás 
és az átláthatóság elősegítésére, 
valamint a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás be nem tartásának 
eseteire vonatkozó esetleges panaszok 
és beszámolók befogadására, a civil 
társadalommal együttműködve;

d) a 2003. május 6-i 2003/361/EK 
ajánlás alkalmazási körén kívül eső 
vállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkozóan az átláthatóság és a 
jelentéstétel kötelező előírása, azaz a 
vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló mérlegüket 
évente közzé kell tenniük egy 
nyilvános dokumentumban, tiszteletben 
tartva a „gondolkozz először kicsiben” 
elvet, annak elkerülése érdekében, 
hogy ez a záradék újabb 
adminisztratív terheket rójon a 2003. 
május 6-i 2003/361/EK ajánlás 
szerinti kkv-k számára;
e) a vállalkozásokra és a 
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok 
megsértésének, a korrupciónak és az 
adókikerülésnek az észlelésére és 
megelőzésére, leányvállalataikat és 
ellátási láncaikat, azaz teljes befolyási 
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megelőzésére, leányvállalataikat és 
ellátási láncaikat, azaz teljes befolyási 
övezetüket is beleértve;

f) a kereskedelmi megállapodás 
keretében, vállalati társadalmi 
felelősségvállalás címén vállalt 
kötelezettségek súlyos megszegése 
esetén felülvizsgálati mechanizmus; a 
két fél illetékes hatóságainak, de 
független szakértőknek is lehetőséget 
kell kapniuk vizsgálatok1 elvégzésére, 
az ILO programok keretében elvégzett 
vizsgálatok mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosak megnevezhetnék a 
felelősöket és arányos kereskedelmi 
szankciókat kérhetnének;

g) az unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési 
mechanizmus a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó 
jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi 
tényleges betartásának biztosítása 
érdekében; a két félnek vállalnia 
kellene a határokon átnyúló 
igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások 
üzelmeinek áldozatul esett személyek 
és a befolyási övezetükbe eső 
társaságok igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, 
valamint a megfelelő eljárások és 
illetékes igazságszolgáltatási 
intézmények kialakításának 
támogatását;

övezetüket is beleértve; 

f) vizsgálati mechanizmus a 
kereskedelmi megállapodás keretében, 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
címén vállalt kötelezettségek súlyos 
megszegése esetére; a két fél illetékes 
hatóságainak lehetőséget kell kapniuk 
vizsgálatok elvégzésére, az ILO 
programok keretében elvégzett 
vizsgálatok mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek arányos 
kereskedelmi szankciókat kérhetnének; 

g) az Unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési 
mechanizmus a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó 
jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi 
tényleges betartásának biztosítása 
érdekében; a két félnek vállalnia 
kellene a határokon átnyúló 
igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások 
üzelmeinek áldozatul esett személyek 
és a befolyási övezetükbe eső 
társaságok igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, 
valamint a megfelelő eljárások és 
illetékes igazságszolgáltatási 
intézmények kialakításának 
támogatását;

Or. fr

Módosítás 73
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – a pont
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

a) a két fél kölcsönös kötelezettségvállalása 
azért, hogy a megállapodás, valamint a 
köztük folyó kereskedelem keretében 
előmozdítják a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást; 

a) a két fél kölcsönös kötelezettségvállalása 
arra, hogy a megállapodás, valamint a 
köztük folyó kereskedelem keretében 
előmozdítják a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás nemzetközileg 
elfogadott eszközeit;

Or. en

Módosítás 74
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – a pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

a) a két fél kölcsönös kötelezettségvállalása 
azért, hogy a megállapodás, valamint a 
köztük folyó kereskedelem keretében 
előmozdítják a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást;

a) a két fél kölcsönös kötelezettségvállalása 
azért, hogy a megállapodás, valamint a 
köztük folyó kereskedelem keretében 
előmozdítják és ellenőrzik a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást;

Or. de

Módosítás 75
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – b pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

b) annak ösztönzése, hogy a 
vállalkozásokat buzdítsák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra irányuló 
kötelezettségvállalásokra, amelyek 
megtárgyalásában a vállalkozás 
valamennyi érdekelt fele részt vesz, 
ideértve a szakszervezeteket, a fogyasztói 
szervezeteket és az érintett helyi 

b) annak ösztönzése, hogy a 
vállalkozásokat buzdítsák a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra irányuló 
kötelezettségvállalásokra, amelyek 
megtárgyalásában a vállalkozás 
valamennyi érdekelt fele részt vesz,
ideértve a szakszervezeteket, a fogyasztói 
szervezeteket és az érintett helyi 
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közösségeket is; közösségeket és civil társadalmi 
szervezeteket is;

Or. fr

Módosítás 76
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – c pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

c) az OECD keretén belül létrehozottakhoz 
hasonló „kapcsolattartó pontok” 
megnyitása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás és az 
átláthatóság elősegítésére, valamint a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás be 
nem tartásának eseteire vonatkozó 
esetleges panaszok és beszámolók 
befogadására, a civil társadalommal 
együttműködve;

c) az OECD keretén belül létrehozottakhoz 
hasonló „kapcsolattartó pontok” 
megnyitása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás és az 
átláthatóság elősegítésére, a civil 
társadalommal együttműködve. Ezek 
fogadnák be a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás be nem tartásának 
eseteire vonatkozó esetleges panaszokat és 
beszámolókat, a fogyasztók és az ellátási 
láncban részt vevő egyéb vállalatok 
védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 77
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – c pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

c) az OECD keretén belül létrehozottakhoz 
hasonló „kapcsolattartó pontok” 
megnyitása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás és az 
átláthatóság elősegítésére, valamint a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás be 
nem tartásának eseteire vonatkozó 
esetleges panaszok és beszámolók

c) az OECD keretén belül létrehozottakhoz 
hasonló „kapcsolattartó pontok” 
megnyitása a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról való tájékoztatás és az 
átláthatóság elősegítésére, valamint a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás be 
nem tartásának eseteire vonatkozó 
esetleges panaszok befogadására, a civil 
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befogadására, a civil társadalommal 
együttműködve;

társadalommal együttműködve;

Or. en

Módosítás 78
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – d pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

d) a vállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozóan az 
átláthatóság és a jelentéstétel kötelező 
előírása, azaz a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló mérlegüket 
évente közzé kell tenniük egy nyilvános 
dokumentumban;

d) ösztönzők bevezetése, amelyek célja a 
gyakorlatban megvalósuló vállalati 
társadalmi felelősségvállalás 
átláthatóságának, láthatóságának és 
hitelességének előmozdítása a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos információk valamennyi 
érdekelt fél – köztük a fogyasztók, a 
befektetők és a nagyközönség – részére 
történő célzott rendelkezésre bocsátása 
révén, különösen a nemzeti és nemzetközi 
előírásokat kiegészítő vállalati 
kötelezettségvállalásokról szóló rendszeres 
jelentések elkészítésén keresztül;

Or. en

Módosítás 79
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – d pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

d) a vállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkozóan az átláthatóság és a 
jelentéstétel kötelező előírása, azaz a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásról 
szóló mérlegüket évente közzé kell tenniük 
egy nyilvános dokumentumban; 

d) a vállalkozásokra és vállalatcsoportokra, 
valamint az anyavállalatok befolyási 
övezetébe tartozó vállalatokra
vonatkozóan az átláthatóság és a 
jelentéstétel kötelező előírása, azaz a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásról 
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szóló, átfogó, közös és előre 
meghatározott teljesítménymutatókon 
alapuló mérlegüket évente közzé kell 
tenniük egy nyilvános dokumentumban; 
továbbá lehetővé kell tenni, hogy ezeket az 
adatokat ezután független szerv 
ellenőrizhesse;

Or. fr

Módosítás 80
Daniel Caspary

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – d pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

d) a vállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkozóan az átláthatóság és a 
jelentéstétel kötelező előírása, azaz a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásról 
szóló mérlegüket évente közzé kell tenniük 
egy nyilvános dokumentumban; 

d) a nagyobb vállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozóan az 
átláthatóság és a jelentéstétel kötelező 
előírása;

Or. de

Módosítás 81
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – e pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

e) a vállalkozásokra és a 
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok megsértésének, 
a korrupciónak és az adókikerülésnek az 
észlelésére és megelőzésére, 

e) annak szükségessége, hogy a vállalatok 
körültekintő magatartást tanúsítsanak, 
azaz megelőző intézkedéseket hozzanak az 
emberi jogok és a környezeti jogok 
megsértésének, a korrupciónak és az 
adókikerülésnek az észlelésére és 
megelőzésére, leányvállalataikat és ellátási 
láncaikat is beleértve;
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leányvállalataikat és ellátási láncaikat, azaz 
teljes befolyási övezetüket is beleértve;

Or. en

Módosítás 82
Daniel Caspary

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – e pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

e) a vállalkozásokra és a
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok megsértésének, 
a korrupciónak és az adókikerülésnek az
észlelésére és megelőzésére, 
leányvállalataikat és ellátási láncaikat, azaz 
teljes befolyási övezetüket is beleértve;

e) a nagyobb vállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozóan a 
körültekintő magatartásra vonatkozó 
kötelezettség előírása, azaz megelőző 
intézkedéseket kell hozniuk az emberi 
jogok és a környezeti jogok megsértésének, 
a korrupciónak és az adókikerülésnek az 
észlelésére és megelőzésére, 
leányvállalataikat és ellátási láncaikat, azaz 
teljes befolyási övezetüket is beleértve;

Or. de

Módosítás 83
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – f pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

f) a kereskedelmi megállapodás keretében, 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
címén vállalt kötelezettségek súlyos 
megszegése esetén felülvizsgálati 
mechanizmus; a két fél illetékes 
hatóságainak, de független szakértőknek 
is lehetőséget kell kapniuk vizsgálatok1

elvégzésére, az ILO programok keretében 

törölve

                                               
1 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
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elvégzett vizsgálatok mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosak megnevezhetnék a felelősöket 
és arányos kereskedelmi szankciókat 
kérhetnének;

Or. en

Módosítás 84
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – f pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

f) a kereskedelmi megállapodás keretében, 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
címén vállalt kötelezettségek súlyos 
megszegése esetén felülvizsgálati 
mechanizmus; a két fél illetékes 
hatóságainak, de független szakértőknek is 
lehetőséget kell kapniuk vizsgálatok1

elvégzésére, az ILO programok keretében 
elvégzett vizsgálatok mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosak megnevezhetnék a felelősöket 
és arányos kereskedelmi szankciókat 
kérhetnének;

f) a kereskedelmi megállapodás keretében, 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
címén vállalt kötelezettségek súlyos 
megszegése esetén felülvizsgálati 
mechanizmus; a két fél illetékes 
hatóságainak, de független szakértőknek is 
lehetőséget kell kapniuk vizsgálatok 
elvégzésére, az ILO programok2 keretében 
elvégzett vizsgálatok mintájára, a civil 
társadalom képviselőivel együttműködve; 
súlyos kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosan megnevezhetnék a felelősöket 
és arányos kereskedelmi szankciókat 
kérhetnének;

Or. fr

Módosítás 85
Daniel Caspary

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – f pont

                                               
1 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
2 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

f) a kereskedelmi megállapodás keretében, 
vállalati társadalmi felelősségvállalás
címén vállalt kötelezettségek súlyos 
megszegése esetén felülvizsgálati 
mechanizmus; a két fél illetékes 
hatóságainak, de független szakértőknek 
is lehetőséget kell kapniuk vizsgálatok1

elvégzésére, az ILO programok keretében 
elvégzett vizsgálatok  mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosak megnevezhetnék a felelősöket 
és arányos kereskedelmi szankciókat 
kérhetnének;

f) vizsgálati mechanizmus a kereskedelmi 
megállapodás keretében, vállalati 
társadalmi felelősségvállalás címén vállalt 
kötelezettségek bizonyított megszegése 
esetére; a vizsgálatokat a két fél illetékes 
hatóságai is elvégezhetik, az ILO 
programok1 keretében elvégzett 
vizsgálatok mintájára; súlyos 
kötelességszegés esetén a felek 
nyilvánosan megnevezhetnék a felelősöket 
és megfelelően reagálhatnának;

Or. de

Módosítás 86
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

g) az unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi tényleges 
betartásának biztosítása érdekében; a két 
félnek vállalnia kellene a határokon 
átnyúló igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások üzelmeinek 
áldozatul esett személyek és a befolyási 
övezetükbe eső társaságok 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint 
a megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását; 

törölve

                                               
1 Ilyen például a kambodzsai Better Factories program (http://www.betterfactories.org).
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Or. en

Módosítás 87
Christofer Fjellner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

g) az unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi tényleges 
betartásának biztosítása érdekében; a két 
félnek vállalnia kellene a határokon 
átnyúló igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások üzelmeinek 
áldozatul esett személyek és a befolyási 
övezetükbe eső társaságok 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint 
a megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását; 

törölve

Or. en

Módosítás 88
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

g) az unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállalkozások általi 
tényleges betartásának biztosítása 
érdekében; a két félnek vállalnia kellene a 
határokon átnyúló igazságügyi 

g) az Unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállalkozások általi 
tényleges betartásának biztosítása 
érdekében; a két félnek vállalnia kellene a 
határokon átnyúló igazságügyi 
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együttműködés előmozdítását, a 
vállalkozások üzelmeinek áldozatul esett 
személyek és a befolyási övezetükbe eső 
társaságok igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint a 
megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását; 

együttműködés előmozdítását, a 
vállalkozások üzelmeinek áldozatul esett 
személyek és a befolyási övezetükbe eső 
társaságok igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint a 
megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását és a vállalatok 
jogsértéseinek szankcionálását;

Or. de

Módosítás 89
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g pont

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

g) az unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi tényleges 
betartásának biztosítása érdekében; a két 
félnek vállalnia kellene a határokon 
átnyúló igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások üzelmeinek 
áldozatul esett személyek és a befolyási 
övezetükbe eső társaságok 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint a 
megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását;

g. az Unió és a partnerországok közötti 
igazságügyi együttműködési mechanizmus 
a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 
vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények vállakozások általi tényleges 
betartásának biztosítása érdekében; a két 
félnek vállalnia kellene a határokon 
átnyúló igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, az ellátási láncban részt 
vevő vállalkozások üzelmeinek áldozatul 
esett személyek és a befolyási övezetükbe 
eső társaságok igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint a 
megfelelő eljárások és illetékes 
igazságszolgáltatási intézmények 
kialakításának támogatását;

Or. en

Módosítás 90
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g a pont (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

ga) választottbírósági eljárás vagy más 
alternatív vitarendezési mechanizmus 
alkalmazása esetén azon kötelezettség 
előírása a vitát rendezni hivatott 
személyek vagy szervezetek számára, hogy 
döntéshozatalukba foglalják bele a 
környezetvédelemmel és az emberi jogok 
védelmével kapcsolatos nemzetközi 
egyezmények rendelkezéseit; a bírók 
számára elő kell írni, hogy amennyiben a 
vitában álló felek a bírók számára 
felvilágosításul szolgáló bizonyítékokat 
mutatnak be, ezeket – amicus curiae 
beadványok útján – be kell fogadniuk, és 
döntésuk meghozatalakor mérlegelniük 
kell, adott esetben magyarázatot adva 
elutasításukra;

Or. fr

Módosítás 91
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g a pont (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

ga) azon kötelezettségvállalás előírása a 
vállalatok számára, hogy a valamely helyi 
közösséget érintő projektek megkezdése 
előtt folytassanak szabad, nyílt, és 
tájékoztatáson alapuló előzetes 
konzultációt a helyi és független érdekelt 
felekkel;

Or. en
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Módosítás 92
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés – g a pont (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

ga) külön figyelem összpontosítása a 
gyermekek alkalmazása, illetve a 
gyermekmunka hatásaira;

Or. en

Módosítás 93
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. úgy véli, hogy a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló záradékot egyéb 
rendelkezések is kísérhetik; megítélése 
szerint

a) a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos 
kötelezettségvállalások bizonyított 
megsértésének esetén lehetővé kell tenni, 
hogy az illetékes hatóságok vizsgálatokat 
folytassanak, és a kötelezettségvállalások 
súlyos megsértése esetén a felek 
megnevezhessék és pellengérre állíthassák 
a felelősöket; 

b) a két félnek vállalnia kell a határokon 
átnyúló igazságügyi együttműködés 
előmozdítását, a vállalkozások üzelmeinek 
áldozatul esett személyek 
igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítését, valamint 
ennek érdekében a megfelelő igazságügyi 
eljárások és bíróságon kívüli jogorvoslati 
mechanizmusok kialakításának 
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támogatását;

Or. en

Módosítás 94
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. megállapítja, hogy az ENSZ svéd és 
spanyol uniós elnökségek által támogatott 
Ruggie-jelentése a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás három fő területét 
azonosította: védelem, megelőzés és 
jogorvoslat. Míg a védelmet és a 
megelőzést a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás jelenlegi szabályai 
érintik, a jogorvoslati elemet – ideértve az 
áldozatok kárpótláshoz való hozzáférését 
– a Bizottságnak számon kérhetőbbé és 
szilárdabbá kell tennie a kereskedelmi 
megállapodásokban;

Or. en

Módosítás 95
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12b. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja át a 
meglévő kereskedelmi megállapodásokat, 
és gondoskodjon arról, hogy azok 
felülvizsgálatakor minden beruházásról 
szóló fejezetbe foglaljanak bele olyan 
záradékokat, melyek megakadályozhatják 
a kevésbé szigorú szabványok 
kialakulását.
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Or. en

Módosítás 96
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 c bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12c. javasolja, hogy a kétoldalú uniós 
megállapodások részeként az igazságügy 
megerősítésére irányuló programok 
keretében rendelkezzenek a kereskedelmi 
joggal foglalkozó bírók és törvényszékek 
emberi jogokkal, a nemzetközi munkaügyi 
egyezményeknek való megfeleléssel és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
képzéséről;

Or. en

Módosítás 97
Keith Taylor

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 d bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12d. kéri a Bizottságot, hogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás kérdését, 
valamint az uniós székhelyű vállalatok és 
az érintett országokban működő 
leányvállalataik teljesítményét foglalja 
bele minden egyes eddig kialakított emberi 
jogi párbeszédbe; kéri, hogy a Bizottság 
időben tegye hozzáférhetővé ezen 
párbeszédek napirendjét, a résztvevők 
névsorát és a jegyzőkönyvet;

Or. en
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Módosítás 98
Jan Zahradil

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. javasolja, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodásokban 
rögzítettek mintájára valamennyi 
szabadkereskedelmi megállapodás 
számára hozzanak létre egy parlamenti 
monitoring bizottságot, amely az Európai 
Parlament és a partnerország 
képviselőinek tájékoztatási és vitafóruma 
lenne; hozzáfűzi, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
monitoring bizottsága nyomon követhetné 
különösen a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezet és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó záradék 
végrehajtását, továbbá – elsősorban a 
hatástanulmányokra vonatkozóan, 
valamint az emberi jogok, a szociális 
jogok és a környezetvédelmi egyezmények 
be nem tartása esetén – ajánlásokat 
fogalmazhatna meg a szabadkereskedelmi 
megállapodás vegyes bizottsága számára; 

törölve

Or. en

Módosítás 99
Małgorzata Handzlik

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. javasolja, hogy a gazdasági 
partnerségi megállapodásokban 
rögzítettek mintájára valamennyi 
szabadkereskedelmi megállapodás számára 
hozzanak létre egy parlamenti monitoring 
bizottságot, amely az Európai Parlament és 

13. javasolja, hogy a gazdasági partnerségi 
megállapodásokban rögzítettek mintájára 
valamennyi szabadkereskedelmi 
megállapodás számára hozzanak létre egy 
parlamenti monitoring albizottságot, amely 
az Európai Parlament és a partnerország 



AM\833858HU.doc 57/61 PE450.649v01-00

HU

a partnerország képviselőinek tájékoztatási 
és vitafóruma lenne; hozzáfűzi, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
monitoring bizottsága nyomon követhetné 
különösen a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezet és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó záradék 
végrehajtását, továbbá – elsősorban a 
hatástanulmányokra vonatkozóan, valamint 
az emberi jogok, a szociális jogok és a 
környezetvédelmi egyezmények be nem 
tartása esetén – ajánlásokat fogalmazhatna 
meg a szabadkereskedelmi megállapodás 
vegyes bizottsága számára; 

képviselőinek tájékoztatási és vitafóruma 
lenne; hozzáfűzi, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
monitoring albizottsága a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezet és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
záradék végrehajtását is megvizsgálhatná, 
továbbá – elsősorban a hatástanulmányokra 
vonatkozóan, valamint az emberi jogok, a 
munkajogok és a környezetvédelmi 
egyezmények bizonyított be nem tartása 
esetén – ajánlásokat fogalmazhatna meg a 
szabadkereskedelmi megállapodás vegyes 
bizottsága számára;

Or. en

Módosítás 100
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. rámutat, hogy ha a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kötelező elemeként történő bevezetése 
azzal a következménnyel jár, hogy az ipari 
és kereskedelmi tevékenységeket a 
tagállamokból vagy a tagállamok 
kereskedelmi partnereitől – ahol magas 
szintű szabványok vannak érvényben – a 
lazább rendszerekkel rendelkező 
országokba helyezik át, az káros hatással 
van a foglalkoztatásra, az adóbevételekre, 
az éghajlat-változási szempontokra és a 
jólétre, és ezért felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy ne jöjjenek létre 
visszás ösztönzők és ne következzenek be 
nem kívánt hatások;

Or. en
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Módosítás 101
Catherine Bearder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. javasolja egy összehasonlítást célzó 
rendszeres fórum létrehozását az ENSZ 
Globális Megállapodásának aláírói 
számára, ahol a nyilvánosság általi 
vizsgálat céljából bemutathatják a 
vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos programjaikat, 
összehasonlításra szolgáló eszközt 
biztosítva a fogyasztók számára, és 
megteremtve a magas minőség és a 
szakértői értékelés kultúráját; az ilyen 
átláthatóság ösztönözné a vállalatokat 
arra, hogy önként magasabb szintre 
lépjenek a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terén, vagy pedig 
vállalják a média és a nyilvánosság általi 
vizsgálat költségeit;

Or. en

Módosítás 102
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. javasolja, hogy vizsgálják meg, 
mennyiben vezethető vissza a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás alapelvei 
megsértésének ugrásszerű elterjedése 
versenyből adódó vagy egyéb, valamely 
kereskedelmi egyezménnyel összefüggő 
okokra, és azt vonják be a kereskedelmi 
egyezmény védzáradékainak hatálya alá 
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és tegyék lehetővé a reagálást;

Or. de

Módosítás 103
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14a. kéri a Bizottságot, hogy a fenti 
fórumok keretében szorgalmazza egy 
nemzetközi egyezmény kidolgozását –
amelyben meghatározzák a „befogadó 
országok”1 és a „származási országok”2

felelősségi körét, és amely beleilleszkedik 
az emberi jogok multinacionális 
vállalatok általi megsértése elleni 
küzdelembe –, valamint a 
területenkívüliség elvének alkalmazását;

Or. fr

Módosítás 104
William (The Earl of) Dartmouth

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. ismételten támogatja, hogy a WTO-n 
belül a „Kereskedelem és Fejlesztés”
Bizottság mintájára „Kereskedelem és 
Tisztességes Munka” bizottság jöjjön létre, 
amelyben a nemzetközi kereskedelemmel 
összefüggésben megvitathatnák különösen 
a társadalmi normákkal és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 

16. ismételten támogatja, hogy a WTO-n 
belül a Kereskedelmi és Fejlesztési 
Bizottság mintájára létrejöjjön egy
kereskedelemmel és tisztességes munkával 
foglalkozó bizottság, amelyben a 
nemzetközi kereskedelemmel 
összefüggésben megvitathatnák különösen 
a munkaügyi normákkal, elsősorban azok 

                                               
1 Azon államok, amelyekben az anyavállalattal függőségi viszonyban álló vállalatok székhelye található.
2 Azon államok, ahol az anyavállalatok találhatók.
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kapcsolatos kérdéseket; újfent javasolja a 
vitarendezési eljárás kiigazítását annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy azon 
esetekben, amikor a nemzetközi 
egyezményekkel összefüggő 
környezetvédelmi vagy szociális kérdések 
vetődnek fel, a különleges testületek 
(panelek) vagy a fellebbviteli testület 
kikérjék az illetékes nemzetközi 
szervezetek véleményét, és e véleményt 
nyilvánosságra hozzák;

gyermekmunkát érintő vonatkozásaival és 
a vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos kérdéseket; újfent javasolja a 
vitarendezési eljárás kiigazítását annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy azon 
esetekben, amikor a nemzetközi 
egyezményekkel összefüggő 
környezetvédelmi vagy szociális kérdések 
vetődnek fel, a különleges testületek 
(panelek) vagy a fellebbviteli testület 
kikérjék az illetékes nemzetközi 
szervezetek véleményét, és e véleményt 
nyilvánosságra hozzák;

Or. en

Módosítás 105
Harlem Désir

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. ismételten támogatja, hogy a WTO-n 
belül a „Kereskedelem és Fejlesztés”
Bizottság mintájára „Kereskedelem és 
Tisztességes Munka” bizottság jöjjön létre, 
amelyben a nemzetközi kereskedelemmel 
összefüggésben megvitathatnák különösen 
a társadalmi normákkal és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos kérdéseket; újfent javasolja a 
vitarendezési eljárás kiigazítását annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy azon 
esetekben, amikor a nemzetközi 
egyezményekkel összefüggő 
környezetvédelmi vagy szociális kérdések 
vetődnek fel, a különleges testületek 
(panelek) vagy a fellebbviteli testület 
kikérjék az illetékes nemzetközi 
szervezetek véleményét, és e véleményt 
nyilvánosságra hozzák;

16. ismételten támogatja, hogy a WTO-n 
belül a Kereskedelmi és Környezetvédelmi 
Bizottság mintájára létrejöjjön egy 
kereskedelemmel és tisztességes munkával 
foglalkozó bizottság, amelyben a 
nemzetközi kereskedelemmel 
összefüggésben megvitathatnák különösen 
a társadalmi normákkal és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos kérdéseket; újfent javasolja a 
vitarendezési eljárás kiigazítását annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy azon 
esetekben, amikor a nemzetközi 
egyezményekkel összefüggő 
környezetvédelmi vagy szociális kérdések 
vetődnek fel, a különleges testületek 
(panelek) vagy a fellebbviteli testület 
kikérjék az illetékes nemzetközi 
szervezetek véleményét, és e véleményt 
nyilvánosságra hozzák;

Or. fr
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