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Pakeitimas 1
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

dėl įmonių socialinės atsakomybės 
tarptautinės prekybos susitarimuose

dėl įmonių socialinės atsakomybės ir 
atsakomybės už aplinką tarptautinės 
prekybos susitarimuose

Or. fr

Pakeitimas 2
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į .1997 m1 pradėtą 
Globalią atsiskaitymo iniciatyvą ir į 
atnaujintas G3 atsiskaitymo tvarumo 
klausimu gaires, paskelbtas 2006 m. spalio 
5 dieną,

- atsižvelgdamas į 1997 m. pradėtą 
Globalią atsiskaitymo iniciatyvą1, į 
atnaujintas G3 atsiskaitymo tvarumo 
klausimu gaires, paskelbtas 2006 m. spalio 
5 dieną ir į G4 gaires, kurias šiuo metu 
rengia Globali atsiskaitymo iniciatyva,

Or. fr

Pakeitimas 3
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 7 d. - atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 7 d. 
                                               
1 www.globalreporting.org
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Jungtinių Tautų Generalinio Sekretorius 
paskirto specialiojo įgaliotinio, atsakingo 
už daugiašales korporacijas ir kitas įmonių 
bei žmogaus teises, pranešimą „ Visų 
žmogaus teisių: pilietinių, politinių, 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių, 
įskaitant vystymosi, skatinimas ir apsauga“
(A/HRC/8/5 2008),

Jungtinių Tautų Generalinio Sekretorius 
paskirto specialiojo įgaliotinio, atsakingo 
už daugiašales korporacijas ir kitas įmonių 
bei žmogaus teises, pranešimą „ Visų 
žmogaus teisių: pilietinių, politinių, 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių, 
įskaitant vystymosi, skatinimas ir apsauga“
(A/HRC/8/5 2008) ir į šiuo metu 
vykstančius kito pranešimo, numatyto 
paskelbti 2011 m., rengimo darbus;

Or. fr

Pakeitimas 4
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Generalinio 
Sekretoriaus specialiojo įgaliotinio 
pranešimą žmogaus teisių ir tarptautinių 
korporacijų bei kitų verslo įmonių 
klausimu (Johno Ruggie pranešimas
„Verslas ir žmogaus teisės. Tolesni 
veiksmai siekiant pradėti naudoti 
apsaugos, pagarbos ir priemonių taikymo 
sistemą“, 2010 m. balandžio 9 d. 
(A/HRC/14/27),

Or. en

Pakeitimas 5
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į valstybinio ĮSA centro, 
kuris koordinuoja vyriausybines iniciatyvas 

atsižvelgdamas į įvairių valstybių narių
iniciatyvas, kurių jos ėmėsi siekdamos 
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puoselėti ĮDA ir kurti praktines priemones, 
skirtas įmonėms2, Danijoje įkūrimą,

skatinti įmonių socialinę atsakomybę, ir 
visų pirma į valstybinio ĮSA centro, kuris 
koordinuoja vyriausybines teisėkūros
iniciatyvas puoselėti ĮDA ir kurti praktines 
priemones, skirtas įmonėms1, Danijoje 
įkūrimą,

Or. fr

Pakeitimas 6
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
paktą, į 1979 m. Konvencija dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims, į 
1994 m. į 1994 m. Jungtinių Tautų 
deklaraciją dėl vietos gyventojų teisių, į 
1989 m. JT vaiko teisių konvenciją, 

- atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
paktą, į 1979 m. Konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims, į 
2007 m. rugsėjo 13 d. Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija Nr. 61/295 priimtą 
Jungtinių Tautų deklaraciją dėl vietos 
gyventojų teisių ir į 1989 m. JT vaiko 
teisių konvenciją,

Or. en

Pakeitimas 7
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 1968 m. Briuselio 
konvenciją, konsoliduotą 2000 m. gruodžio 
22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose

atsižvelgdamas į 1968 m. Briuselio 
konvenciją, konsoliduotą 2000 m. gruodžio 
22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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pripažinimo ir vykdymo1, pripažinimo ir vykdymo2, ir į 2009 m. 
balandžio 21 d. Komisijos Žaliąją knygą 
dėl Reglamento (EB) Nr. 44/2001 
peržiūros,

Or. fr

Pakeitimas 8
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 25 d. 
rezoliuciją dėl atvirumo ir demokratijos 
vykdant tarptautinę prekybą2, kurioje PPO 
raginama gerbti TDO pagrindines 
socialines normas ir pripažinti TDO 
sprendimus, įskaitant galimus raginimus 
taikyti sankcijas sunkiai pažeidus 
pagrindinius socialinius standartus,

- atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 25 d. 
rezoliuciją dėl atvirumo ir demokratijos 
vykdant tarptautinę prekybą, kurioje PPO 
raginama gerbti TDO pagrindines 
socialines normas ir pripažinti TDO 
sprendimus, įskaitant galimus raginimus 
taikyti sankcijas sunkiai pažeidus esminius
socialinius standartus,

Or. en

Pakeitimas 9
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi tarptautinės korporacijos ir jų 
dukterinės įmonės yra pagrindiniai 
ekonomikos globalizavimo ir tarptautines
prekybos mainų dalyviai,

A. kadangi korporacijos ir jų 
patronuojamosios įmonės yra pagrindinės
ekonomikos globalizavimo ir tarptautinės 
prekybos mainų dalyvės,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1.
2 OL C 112 E, 2002 5 9, p. 326.
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Pakeitimas 10
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi tarptautinės korporacijos ir jų 
dukterinės įmonės yra pagrindiniai 
ekonomikos globalizavimo ir tarptautines
prekybos mainų dalyviai,

A. kadangi tarptautinės korporacijos ir jų 
patronuojamosios įmonės yra vienos iš 
ekonomikos globalizavimo ir tarptautinės
prekybos mainų pagrindinių dalyvių,

Or. en

Pakeitimas 11
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Aa. kadangi įmonių socialinės 
atsakomybės politika turėtų veikti kaip 
įtvirtinta savireguliacinė sistema, kurią 
naudodamos įmonės prižiūri teisinius, 
etinius standartus bei tarptautines normas 
ir užtikrina jų palaikymą. Taigi įmonė 
turėtų prisiimti atsakomybę už savo 
veiklos poveikį aplinkai, vartotojams, 
darbuotojams, bendruomenėms, 
suinteresuotoms šalims ir visiems kitiems 
viešojo sektoriaus subjektams,

Or. en

Pakeitimas 12
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi EPBO pagrindinės gairės, 
skirtos tarptautinėms korporacijoms, 
vyriausybinės rekomendacijos, kurios 
skirtos įmonėms, ir kuriose išdėstyti 
savanoriški atsakingo elgesio standartai, 
atitinkantys galiojančius teisės aktus, ypač 
užimtumo, ryšių su socialiniais partneriais, 
žmogaus teisių, aplinkosaugos, vartotojų 
interesų, kovos su korupcija ir mokesčių 
vengimu srityse,

B. atsižvelgdamas į 2000 m. EPBO gaires, 
skirtas tarptautinėms korporacijoms, ir į 
2010 m. atnaujintas šias rekomendacijas,
kurios skirtos įmonėms, ir kuriose išdėstyti 
savanoriški atsakingo elgesio standartai, 
atitinkantys galiojančius teisės aktus, ypač 
užimtumo, ryšių su socialiniais partneriais, 
žmogaus teisių, aplinkosaugos, vartotojų 
interesų, kovos su korupcija ir mokesčių 
vengimu srityse,

Or. en

Pakeitimas 13
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi šių įmonių ĮSA retoriką retai 
atitinka
jų veiksmų realybė, ir ĮSA dažnai 
paprasčiausiai naudojama kaip 
tarptautinių įmonių rinkodaros priemonė;

Or. en

Pakeitimas 14
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi ĮSA – tai savanoriška 
savireguliacinė sistema, kuri naudojama 
siekiant, kad socialiniai standartai, 
aplinkosaugos standartai ir žmogaus 
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teisės taptų verslo modelio dalimi, 
apgalvotai įtraukiant viešuosius interesus 
į įmonės sprendimų priėmimo procesą, 
užuot priėmus teisės aktus, kurie teisiškai 
įpareigoja įmones šiose srityse laikytis tam 
tikrų standartų,

Or. en

Pakeitimas 15
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Bb. kadangi, nepaisant ĮSA, pagrindinis 
didžiausių įmonių prioritetas tebėra 
gauti kuo didesnį pelną, kurio siekiama 
darbuotojų ir aplinkos sąskaita,

Or. en

Pakeitimas 16
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi TDO trišalė principų 
deklaracija dėl tarptautinių korporacijų, 
skirta vyriausybėms, tarptautinėms 
korporacijoms, darbuotojams užimtumo, 
mokymo, darbo sąlygų ir profesinių 
santykių srityse; deklaracija, kurioje 
išdėstyti valstybių narių įsipareigojimai 
gerbti ir laikytis keturi pagrindinius darbo 
standartus: laisvę burtis, teisę į 
kolektyvines derybas ir nediskriminavimą, 
ir vaikų darbo uždraudimą, lygias vyrų ir 
moterų galimybes,

C. atsižvelgdamas į TDO trišalę principų 
deklaraciją dėl tarptautinių korporacijų, 
skirtą vyriausybėms, tarptautinėms 
korporacijoms, darbuotojams užimtumo, 
mokymo, darbo sąlygų ir profesinių 
santykių srityse, deklaraciją, kurioje 
išdėstyti valstybių narių įsipareigojimai 
laikytis keturių esminių darbo standartų: 
laisvė burtis, teisė į kolektyvines derybas ir 
nediskriminavimą, vaikų darbo 
uždraudimas, lygios vyrų ir moterų 
galimybės, ir puoselėti šiuos standartus,
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Or. en

Pakeitimas 17
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi įmonių socialinė atsakomybė 
yra savanoriško ir savireguliacinio 
pobūdžio, visomis Komisijos iniciatyvomis 
turėtų būti siekiama remti, o ne reguliuoti 
ĮSA veiklą,

Or. en

Pakeitimas 18
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi JT Pasaulinio susitarimas, 
kuriame išdėstyti dešimt principų, kurių 
turi laikytis tarptautinės korporacijos, 
siekdamos gerbti žmogaus teises,
pagrindinius darbo standartus, taikyti
atsargos metodą aplinkosaugos 
problemoms spręsti, ir kovojant su 
korupcija,

D. atsižvelgdamas į JT Pasaulinį 
susitarimą, kuriame išdėstyti dešimt 
principų žmogaus teisių srityje, 
pagrindiniai darbo standartai, atsargos 
metodas, skirtas aplinkosaugos 
problemoms spręsti ir kovai su korupcija, 
kuriuos įmonės savanoriškai įsipareigoja 
taikyti ir integruoti į verslo veiklą,

Or. en

Pakeitimas 19
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi JT Pasaulinio susitarimas, 
kuriame išdėstyti dešimt principų, kurių 
turi laikytis tarptautinės korporacijos, 
siekdamos gerbti žmogaus teises, 
pagrindinius darbo standartus, taikyti 
atsargos metodą aplinkosaugos 
problemoms spręsti, ir kovojant su 
korupcija,

D. atsižvelgdamas į JT Pasaulinį 
susitarimą dėl dešimties principų, kurių
kaip pagrindinių vertybių žmogaus teisių, 
darbo standartų, aplinkosaugos ir kovos 
su korupcija srityse tarptautinės 
korporacijos yra prašomos laikytis, taip 
pat juos remti ir įgyvendinti savo įtakos 
sferoje,

Or. en

Pakeitimas 20
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi JT Pasaulinio susitarimas, 
kuriame išdėstyti dešimt principų, kurių 
turi laikytis tarptautinės korporacijos, 
siekdamos gerbti žmogaus teises, 
pagrindinius darbo standartus, taikyti 
atsargos metodą aplinkosaugos 
problemoms spręsti, ir kovojant su 
korupcija,

D. atsižvelgdamas į JT Pasaulinį 
susitarimą, kuriame išdėstyti dešimt 
principų, kurių turi laikytis tarptautinės 
korporacijos, siekdamos žmogaus teisių, 
esminių darbo standartų srityse taikyti 
atsargos metodą, skirtą aplinkosaugos 
problemoms spręsti ir kovai su korupcija,

Or. en

Pakeitimas 21
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Da. atsižvelgdamas į šiuo metu 
vykstančius EBPO gairių tarptautinėms 
korporacijoms atnaujinimo darbus, ypač 



PE450.649v01-00 12/55 AM\833858LT.doc

LT

susijusius su nacionalinių kontaktinių 
centrų ir taisyklių dėl tiekimo grandinių 
atsakomybės pagerinimu,

Or. fr

Pakeitimas 22
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Db. kadangi tarptautinėmis gairėmis, 
kaip, pvz., Globali atsiskaitymo iniciatyva 
ar sertifikavimo ir ženklinimo sistemos, 
tokios, kaip ISO 14 001 standartas ar visų 
pirma nesenai paskelbtas ISO 26 000 
standartas, kurie yra sudaryti iš bendrų 
gairių, tinkamų visų rūšių 
organizacijoms, įmonėms padedama 
įvertinti savo veiklos ekonominį, socialinį 
poveikį ir poveikį aplinkai ir taikyti 
tvaraus vystymosi požiūrį, tačiau šio0s 
gairės yra veiksmingos tik tada, kai jos 
praktiškai taikomos ir kai atliekamas jų 
taikymo tikrinimas,

Or. fr

Pakeitimas 23
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D c konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Dc. atsižvelgdamas į ISO 26 000 standarte 
nustatytą ĮSA, kaip „organizacijos 
atsakomybę už jos sprendimų ir veiklos 
poveikį visuomenei ir aplinkai, kuri 
išreiškiama skaidriu ir etišku elgesiu, 
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kuriuo prisidedama prie tvaraus 
vystymosi, atsižvelgiama į dalyvaujančių 
šalių lūkesčius, laikomasi galiojančių 
įstatymų, kuris yra suderinamas su 
tarptautinėmis normomis ir kuris yra 
naudojamas visoje organizacijoje ir 
taikomas jos santykiams“, dėl kurios 
susitarė didelis pilietinės bendruomenės ir 
tarptautinių profesinių sąjungų ratas,

Or. fr

Pakeitimas 24
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ea. atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl 
prekybos ir platinimo rinkos stebėsenos 
„Siekiant iki 2020 m. užtikrinti 
veiksmingesnę ir sąžiningesnę prekybos ir 
platinimo vidaus rinką“ (COM(2010)355 
galutinis) ir jos priedą, kurioje nurodoma, 
kad „vartotojas informacijos apie 
prekybininko socialinę atsakomybę dažnai 
turi nedaug, tad rinkdamasis, kur įsigyti 
prekes, jis informacijos turi 
nepakankamai“,

Or. fr

Pakeitimas 25
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai buvo išplėsta ES prekybos 
kompetencijos sritis, ypač investicijų 
srityje, kurioje dabar turi būti laikomasi 
ĮSA standartų, kurių laikytis įsipareigojo 
ES; kadangi vykdant naują investicijų 
politiką turėtų būti išdėstytos įvykdomos 
sąlygos, taikomos ES investuotojams, kaip 
pagrindiniams veikėjams siekiant surasti 
naują teisių ir pareigų pusiausvyrą,

Or. en

Pakeitimas 26
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi ĮSA principų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosaugos dempingo 
rūšis, kenkianti ypač įmonėms ir 
darbuotojams, esantiems Europoje, kurie 
privalo laikytis aukštesnių socialinių, 
aplinkosaugos ir mokesčių standartų,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi ĮSA principų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosaugos dempingo 
rūšis, kenkianti ypač įmonėms ir 

I. kadangi bet kokioje trečiojoje šalyje, 
kurioje veikia ES bet kokio dydžio įmonė, 
galiojančių teisės aktų nesilaikymas yra 
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darbuotojams, esantiems Europoje, kurie 
privalo laikytis aukštesnių socialinių,
aplinkosaugos ir mokesčių standartų,

pažeidimas arba baudžiamasis 
nusikaltimas pagal toje vietoje 
galiojančius teisės aktus ir kenkia ypač 
įmonėms ir darbuotojams toje trečioje 
šalyje ir, jei toks nesilaikymas yra 
nuolatinis ir nebaudžiamas, dėl to gali 
plisti žemesni socialiniai, aplinkosaugos ir 
mokesčių standartai ir neigiamai veikti 
net ES darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 28
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi ĮSA principų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosaugos dempingo rūšis, 
kenkianti ypač įmonėms ir darbuotojams, 
esantiems Europoje, kurie privalo laikytis 
aukštesnių socialinių, aplinkosaugos ir 
mokesčių standartų,

I. kadangi ĮSA principų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosaugos dempingo rūšis, 
kenkianti ypač įmonėms ir darbuotojams, 
esantiems Europoje, kurie privalo laikytis 
aukštesnių socialinių, aplinkosaugos ir 
mokesčių standartų, kadangi, nuobaudų 
dydžių sąrašo įvedimas esant 
nuolatiniams ĮSA principų pažeidimams 
būtų veiksminga priemonė,

Or. de

Pakeitimas 29
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi ĮSA principų nesilaikymas yra 
socialinio ir aplinkosaugos dempingo rūšis, 
kenkianti ypač įmonėms ir darbuotojams, 
esantiems Europoje, kurie privalo laikytis 

I. kadangi teisiškai privalomų ĮSA 
principų nesilaikymas yra socialinio ir 
aplinkosaugos dempingo rūšis, kenkianti 
ypač įmonėms ir darbuotojams, esantiems 
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aukštesnių socialinių, aplinkosaugos ir 
mokesčių standartų,

Europoje, kurie privalo laikytis aukštesnių 
socialinių, aplinkosaugos ir mokesčių 
standartų,

Or. en

Pakeitimas 30
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
tarptautinės korporacijos, perkeliančios 
savo gamybos padalinius į šalis, kuriose 
mažesnis darbo užmokestis ir mažesni 
aplinkosauginiai reikalavimai, gali būti 
laikomi atsakingais, taip pat ir Europos 
teismuose, dėl galimos aplinkosauginės ir 
socialinės žalos, kurią tose šalyse sukelia 
jų dukterinės įmonės ir jų tiekimo 
grandinės,

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 31
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
tarptautinės korporacijos, perkeliančios 
savo gamybos padalinius į šalis, kuriose 
mažesnis darbo užmokestis ir mažesni 
aplinkosauginiai reikalavimai, gali būti 
laikomi atsakingais, taip pat ir Europos 
teismuose, dėl galimos aplinkosauginės ir 
socialinės žalos, kurią tose šalyse sukelia 
jų dukterinės įmonės ir jų tiekimo 

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
įmonės, įskaitant tarptautines, veikiančios 
trečiosiose šalyse, būtų laikomos 
atsakingomis vietos teismuose taip pat, 
kaip bet kokia kita vietos ar užsienio 
įmonė, veikianti toje pačioje verslo ir 
teises aplinkoje, už bet kokią 
aplinkosauginę ir socialinę žalą, kurią tose 
šalyse sukelia jos ar jų patronuojamosios
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grandinės, įmonės ir jų tiekimo grandinės,

Or. en

Pakeitimas 32
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
tarptautinės korporacijos, perkeliančios 
savo gamybos padalinius į šalis, kuriose 
mažesnis darbo užmokestis ir mažesni 
aplinkosauginiai reikalavimai, gali būti 
laikomi atsakingais, taip pat ir Europos 
teismuose, dėl galimos aplinkosauginės ir 
socialinės žalos, kurią tose šalyse sukelia 
jų dukterinės įmonės ir jų tiekimo 
grandinės,

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
tarptautinės korporacijos, perkeliančios 
savo gamybos padalinius į šalis, kuriose 
mažesnis darbo užmokestis ir mažesni 
aplinkosauginiai reikalavimai, būtų
laikomos atsakingomis, taip pat ir Europos 
teismuose, už bet kokią aplinkosauginę ir 
socialinę žalą ar kitokias neigiamas vietos 
bendruomenių jaučiamas pasekmes, 
kurias tose šalyse sukelia jų 
patronuojamosios įmonės ir jų tiekimo 
grandinės,

Or. en

Pakeitimas 33
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
tarptautinės korporacijos, perkeliančios 
savo gamybos padalinius į šalis, kuriose 
mažesnis darbo užmokestis ir mažesni 
aplinkosauginiai reikalavimai, gali būti 
laikomi atsakingais, taip pat ir Europos 
teismuose, dėl galimos aplinkosauginės ir 
socialinės žalos, kurią tose šalyse sukelia 
jų dukterinės įmonės ir jų tiekimo 

J. kadangi būtų normalu, kad Europos 
įmonės, perkeliančios savo gamybos 
padalinius į šalis, kuriose mažesnis darbo 
užmokestis ir mažesni aplinkosauginiai 
reikalavimai, būtų laikomos atsakingomis
už bet kokią aplinkosauginę ir socialinę 
žalą, kurią tose šalyse sukelia jų 
patronuojamosios įmonės ir jų tiekimo 
grandinės,
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grandinės,

Or. en

Pakeitimas 34
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ja. kadangi esama, viena vertus, didelės 
galimų pagrindinės bendrovės ir jos 
antrinių įmonių ir, kita vertus, įmonės ir 
jos tiekėjų ryšių įvairovės ir kadangi 
būtina tarptautiniu lygiu patikslinti įtakos 
sferos ir išsamaus patikrinimo sąvokas;

Or. fr

Pakeitimas 35
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Jb. kadangi tarptautinė teisė įmonėms 
netaikoma tiesiogiai, o tarptautinės 
konvencijos, visų pirma dėl žmogaus 
teisių, darbo teisių ir aplinkos apsaugos, 
taikomos jas pasirašiusioms valstybėms, o 
ne tiesiogiai įmonėms, kurių būstinės yra 
šiose valstybėse; tačiau kita vertus šios 
valstybės turi užtikrinti, kad jų teritorijoje 
būstines turinčios įmonės laikytųsi savo 
teisinių prievolių ir pareigos atlikti išsamų 
patikrinimą, ir numatyti atitinkamas ir 
tinkamas sankcijas, taikomas atvejais, kai 
šių prievolių nesilaikoma,

Or. fr
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Pakeitimas 36
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J c konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Jc. atsižvelgdamas į pagrindines teises į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą ir 
nešališką bylos nagrinėjimą, patvirtintas 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos 7 straipsnyje ir Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnyje,

Or. fr

Pakeitimas 37
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J d konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Jd. atsižvelgdamas į teisminio 
bendradarbiavimo principą, patvirtintą 
Briuselio konvencijoje ir Reglamente 
(EB) Nr. 44/2001 ir ragindamas Komisiją 
tęsti pažangą, pradėtą Žaliojoje knygoje, 
kurioje siūlomi būstinių trečiosiose šalyse 
atvejų sprendimo būdai, visų pirma 
išplečiant reglamento taikymo sritį 
pažeidimams, susijusiems su trečiųjų šalių 
atsakovais,

Or. fr

Pakeitimas 38
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje, nors ir 
ribotai, bet jau užsimenama apie įmonių 
socialinę atsakomybę,

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje, nors ir 
ribotai, bet jau užsimenama apie įmonių 
socialinę atsakomybę, kadangi net ir 
nuolatiniai žmogaus teisių, darbo 
standartų arba aplinkos apsaugos 
standartų pažeidimai praktikoje nesukelia 
jokio poveikio šio prekybos susitarimo 
įgyvendinimui (nors tikslais yra skelbiama 
kitaip),

Or. de

Pakeitimas 39
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje, nors ir 
ribotai, bet jau užsimenama apie įmonių 
socialinę atsakomybę,

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos, ir Peru laisvosios prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje 
užsimenama apie įmonių socialinę 
atsakomybę, bet to nepakanka norint 
tinkamai įvertinti įmonių socialinės 
atsakomybės svarbą siekiant Europos 
tikslo apsaugoti aplinką ir socialines bei 
žmogaus teises,

Or. en

Pakeitimas 40
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje, nors ir 
ribotai, bet jau užsimenama apie įmonių 
socialinę atsakomybę,

K. kadangi ES ir Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimo13 skirsnyje, ES ir 
Kolumbijos ir Peru daugiašalio prekybos 
susitarimo 270 straipsnio 3 dalyje jau 
užsimenama apie įmonių socialinę 
atsakomybę,

Or. en

Pakeitimas 41
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ka. kadangi ypač kalnakasybos sektoriuje 
ir daugelyje tiekimo pramonės sričių 
dabartiniai ĮSA susitarimai pasirodė 
esantys nepakankamais,

Or. de

Pakeitimas 42
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi įmonių bendra socialine 
atsakomybe, viena vertus, ir socialinėmis 
bei aplinkosaugos sąlygomis prekybos 
susitarimuose, kita vertus, siekiama to 
paties tikslo – ekonomikos, 
atsižvelgiančios į žmogaus poreikius ir 
tausojančios aplinką, ir sąžiningesnės, 
labiau socialinės, žmoniškesnės ir faktiškai 
tarnaujančios tvariam vystymuisi 

L. kadangi socialinėmis bei aplinkosaugos 
sąlygomis, įtrauktomis į prekybos 
susitarimus, kartu su verslo 
bendruomenės įsipareigojimais ĮSA srityje
siekiama to paties tikslo – ekonomikos, 
kuriai veikiant būtų atsižvelgiama į 
žmogaus poreikius ir tausojama aplinka, ir 
sąžiningesnės, labiau socialiniu požiūriu 
suderintos, žmogiškumo aspektu 
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globalizacijos, palankesnės ir tvariam vystymuisi iš 
tikrųjų palankios globalizacijos,

Or. en

Pakeitimas 43
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

La. atsižvelgdamas į jau esamus bendrijos 
teisės aktus dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių ir visų pirma į 
2003 m. gegužės 6 d. Rekomendaciją 
2003/361/EB ir 2008 m. birželio mėn. 
priimtą Europos iniciatyvą „Small 
Business Act“,

Or. fr

Pakeitimas 44
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ma. kadangi susitarimai dėl ĮSA neturi 
tarnauti tikslui kuriuo siekiama užkirsti 
kelią veiksmingai teisėkūrai; kadangi 
susitarimams dėl ĮSV pasirodžius 
esantiems neveiksmingais arba 
neįgyvendinamais, įstatymų leidėjas 
privalo patvirtinti reguliacinio pobūdžio 
taisykles,

Or. de



AM\833858LT.doc 23/55 PE450.649v01-00

LT

Pakeitimas 45
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pažymi, kad po klimato, energijos ir 
maisto krizių kilusi tarptautinė finansų 
krizė visur sukėlė socialinę krizę, dėl 
kurios padidėjo naujų ir griežtų taisyklių 
poreikis, kad pasaulio ekonomika būtų 
geriau valdoma ir nesiplėtotų žmonių ir 
visuomenės poreikių sąskaita; mano, kad
tarptautinė prekyba, kuri yra 
globalizacijos ašis, nėra išimtis šiam 
reikalavimui;

1. pažymi, kad uždaviniai, kuriuos šiais 
laikais sprendžiame, pasunkėję dėl 
finansinės krizės, visame pasaulyje sukėlė 
diskusijas dėl naujo reguliavimo metodo 
ir vyriausybinių klausimų pasaulio 
ekonomikos srityje, įskaitant tarptautinę 
prekybą; mano, kad naujos taisyklės 
turėtų padėti rengti tvaresnę politiką, 
kurią vykdant būtų atsižvelgiama į 
socialinius ir su aplinka susijusius 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 46
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pažymi, kad po klimato, energijos ir 
maisto krizių kilusi tarptautinė finansų 
krizė visur sukėlė socialinę krizę, dėl 
kurios padidėjo naujų ir griežtų taisyklių 
poreikis, kad pasaulio ekonomika būtų 
geriau valdoma ir nesiplėtotų žmonių ir 
visuomenės poreikių sąskaita; mano, kad 
tarptautinė prekyba, kuri yra globalizacijos 
ašis, nėra išimtis šiam reikalavimui;

1. pažymi, kad po klimato, energijos ir 
maisto krizių kilusi tarptautinė finansų 
krizė visur sukėlė socialinę krizę, dėl 
kurios padidėjo naujų, veiksmingesnių ir 
geriau taikomų taisyklių poreikis, kad 
pasaulio ekonomiką geriau prižiūrėtų 
nacionaliniai ir prireikus viršesni 
reguliuotojai; mano, kad dabar visame 
pasaulyje taikomos išeities strategijos 
neturėtų būti plėtojamos žmonių ir 
visuomenės poreikių sąskaita; mano, kad 
intensyvesnė atvira ir sąžininga 
tarptautinė prekyba, kuri yra viena iš
globalizacijos varomųjų jėgų, gali padėti 
siekti šio tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 47
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pažymi, kad po klimato, energijos ir 
maisto krizių kilusi tarptautinė finansų 
krizė visur sukėlė socialinę krizę, dėl 
kurios padidėjo naujų ir griežtų taisyklių 
poreikis, kad pasaulio ekonomika būtų 
geriau valdoma ir nesiplėtotų žmonių ir 
visuomenės poreikių sąskaita; mano, kad 
tarptautinė prekyba, kuri yra globalizacijos 
ašis, nėra išimtis šiam reikalavimui;

1. pažymi, kad kilusi tarptautinė finansų 
krizė iš dalies sukėlė socialinę krizę, dėl 
kurios padidėjo naujų ir griežtų taisyklių 
poreikis, kad pasaulio ekonomika būtų 
geriau valdoma ir nesiplėtotų žmonių ir 
visuomenės poreikių sąskaita; mano, kad 
tarptautinė prekyba, kuri yra globalizacijos 
ašis, nėra išimtis šiam reikalavimui;

Or. de

Pakeitimas 48
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. taip pat pažymi, kad globalizaciją lydėjo 
padidėjusi konkurencija tarp šalių,
siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir 
stiprėjanti konkurencija tarp bendrovių, 
kartais privedusi prie rimtų 
piktnaudžiavimų žmogaus teisių, socialinių 
teisių ir žalos aplinkai srityse; 

2. taip pat pažymi, kad globalizacija 
padidino šalių konkurenciją siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
bendrovių konkurenciją, kartais sukėlusią
nepagrįstus piktnaudžiavimus žmogaus 
teisių, socialinių teisių ir žalos aplinkai 
srityse;

Or. en
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Pakeitimas 49
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. taip pat pažymi, kad globalizaciją lydėjo 
padidėjusi konkurencija tarp šalių, siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
stiprėjanti konkurencija tarp bendrovių, 
kartais privedusi prie rimtų 
piktnaudžiavimų žmogaus teisių, 
socialinių teisių ir žalos aplinkai srityse; 

2. taip pat pažymi, kad globalizaciją lydėjo 
padidėjusi konkurencija tarp šalių siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
stiprėjanti konkurencija tarp bendrovių, 
kuri paskatino reformas, kuriomis buvo 
siekiama pagerinti atvirumą, valdymą ir 
padidinti gerovę, tačiau kuri kartais taip 
pat sukėlė rimtus piktnaudžiavimus
žmogaus teisių, socialinių teisių ir žalos 
aplinkai srityse;

Or. en

Pakeitimas 50
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. taip pat pažymi, kad globalizaciją lydėjo 
padidėjusi konkurencija tarp šalių, siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
stiprėjanti konkurencija tarp bendrovių, 
kartais privedusi prie rimtų 
piktnaudžiavimų žmogaus teisių, 
socialinių teisių ir žalos aplinkai srityse; 

2. taip pat pažymi, kad globalizaciją lydėjo 
padidėjusi konkurencija tarp šalių siekiant 
pritraukti užsienio investuotojus ir 
stiprėjanti konkurencija tarp bendrovių, dėl 
kurios kartais vyriausybės toleruodavo
rimtus piktnaudžiavimus žmogaus teisių, 
socialinių teisių ir žalos aplinkai srityse, 
siekdamos atgaivinti prekybą ir pritraukti 
investuotojus;

Or. en
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Pakeitimas 51
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. primena, kad principai, apibrėžti ĮSA yra 
visiškai pripažįstami tarptautiniu mastu, 
tiek EBPO, TDO, tiek JT dėl atsakingo 
elgesio, kurio tikimasi iš bendrovių tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialiniai 
santykiai, žmogaus teisės, aplinkosauga, 
vartotojų interesai ir skaidrumas jų 
atžvilgiu, kova su korupcija ir mokesčių 
sritis;

3. primena, kad principai, apibrėžti ĮSA yra 
visiškai pripažįstami tarptautiniu mastu, 
tiek EBPO, TDO, tiek JT dėl atsakingo 
elgesio, kurio tikimasi iš bendrovių, ir 
pirmiausia mano, kad turi būti laikomasi 
galiojančių tokių sričių kaip užimtumas, 
socialiniai santykiai, žmogaus teisės, 
aplinkosauga, vartotojų interesai ir 
skaidrumas jų atžvilgiu, kova su korupcija 
ir mokesčių sritis, teisės aktų;

Or. fr

Pakeitimas 52
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad vien tik savanoriškas 
ĮSA koncepcijos pobūdis turi trūkumų, 
taigi ragina Komisiją aiškiai įtvirtinti ĮSA 
savo naujoje 2020 m. strategijoje ir 
pateikti aiškių pasiūlymų dėl to, kaip ją 
skaidriai ir atsakingai įgyvendinti vykdant 
jos sektorių politiką;

Or. en

Pakeitimas 53
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. primena, kad įmonių socialinės 
atsakomybės skatinimas yra Europos 
Sąjungos remiamas tikslas ir kad Europos 
Komisija mano, jog ES privalo užtikrinti, 
kad išorės politikos kryptys, kurias ji 
įgyvendina, ir Europos bendrovių, kurios 
investuoja į trečiąsias šalis, elgsena
veiksmingai prisidės prie tvaraus 
vystymosi ir socialinio šių šalių vystymosi;

4. primena, kad įmonių socialinės 
atsakomybės skatinimas yra Europos 
Sąjungos remiamas tikslas ir kad Europos 
Komisija mano, jog ES privalo užtikrinti, 
kad išorės politikos kryptys, kurias ji 
įgyvendina, veiksmingai prisidėtų prie 
tvaraus vystymosi ir socialinio šių šalių 
vystymosi ir kad Europos įmonių veikla, 
nesvarbu, kur jos investuoja ar veikia, 
derėtų su Europos vertybėmis ir 
tarptautiniu lygiu sutartomis normomis;

Or. en

Pakeitimas 54
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. primena, kad prekybos politika yra 
priemonė, prisidedanti prie bendrų 
Europos Sąjungos tikslų, ir kad pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
207 straipsnį Europos Sąjungos prekybos 
politika vykdoma „vadovaujantis Sąjungos 
išorės veiksmų principais ir tikslais“, ir kad 
pagal Europos Sąjungos Sutarties 3 
straipsnį ji visų pirma turi prisidėti prie 
„tvaraus planetos vystymosi, tautų 
tarpusavio solidarumo ir pagarbos, laisvos 
ir sąžiningos prekybos, skurdo panaikinimo 
ir žmogaus, ypač vaiko, teisių apsaugos, 
taip pat prie griežto tarptautinės teisės, 
įskaitant Jungtinių Tautų Chartijos 
principus, laikymosi ir jos plėtojimo“;

5. primena, kad bendros prekybos politikos 
tikslai turėtų būti priderinti prie bendrų 
Europos Sąjungos tikslų ir kad pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
207 straipsnį Europos Sąjungos prekybos 
politika vykdoma „vadovaujantis Sąjungos 
išorės veiksmų principais ir tikslais“, ir kad 
pagal Europos Sąjungos Sutarties 
3 straipsnį ji, inter alia, turi prisidėti prie 
„tvaraus planetos vystymosi, tautų 
tarpusavio solidarumo ir pagarbos, laisvos 
ir sąžiningos prekybos, skurdo panaikinimo 
ir žmogaus, ypač vaiko, teisių apsaugos, 
taip pat prie griežto tarptautinės teisės, 
įskaitant Jungtinių Tautų Chartijos 
principus, laikymosi ir jos plėtojimo“;

Or. en
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Pakeitimas 55
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. laikosi nuomonės, kad Europos 
Komisija turėtų išnagrinėti galimybes 
nustatyti suderintą pagrindinės įmonės ir 
visų įmonių, priklausančių nuo jos –
filialų, tiekėjų ar subrangovų, santykių 
apibrėžtį siekiant palengvinti vėlesnį 
kiekvienos iš jų teisinės atsakomybės 
nustatymą;

Or. fr

Pakeitimas 56
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. mano, kad įmonių socialinė 
atsakomybė – tai neveiksminga 
darbuotojų teisių, vietos bendruomenių 
teisių ir aplinkos apsaugos priemonė, ir 
ragina taikyti privalomus teisės aktus ir 
veiksmingai dirbti profesines sąjungas, 
siekiant užtikrinti darbuotojų teises ir 
aplinkos apsaugą užuot pasitikėjus 
neprivalomais įmonių įsipareigojimais;

Or. en

Pakeitimas 57
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. mano, kad, atsižvelgiant į didžiulį
vaidmenį, kuris tarptautinėje prekyboje 
tenka didelėms bendrovėms, jų 
dukterinėms įmonėms ir tiekimo 
grandinėms, įmonių socialinė atsakomybė 
ir atsakomybė už aplinką turi būti įtraukta 
į Europos Sąjungos prekybos susitarimus;

6. mano, kad, atsižvelgiant į pagrindinį 
vaidmenį, kuris tarptautinėje prekyboje 
tenka didelėms bendrovėms, jų 
patronuojamoms įmonėms ir tiekimo 
grandinėms, įmonių socialinė atsakomybė 
gali suteikti papildomos naudos Europos 
Sąjungos prekybos susitarimams;

Or. en

Pakeitimas 58
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. mano, kad prekybos susitarimų 
socialinės sąlygos bus sustiprintos ĮSA dėl 
įmonių elgesio, o ĮSA sustiprins prekybos 
susitarimai, visų pirma stebėsenos sistema, 
kuri bus juose nustatyta siekiant, kad būtų 
įgyvendinami principai, kuriais grindžiami 
tie susitarimai;

7. mano, kad prekybos susitarimų 
socialinės sąlygos turėtų būti papildytos
įtraukiant į jas įmonių socialinės 
atsakomybės koncepciją dėl korporacijų
elgesio, o įmonių socialinės atsakomybės
koncepciją sustiprins prekybos susitarimai, 
visų pirma stebėsenos sistema, kuri bus 
juose nustatyta siekiant, kad būtų 
įgyvendinami principai, kuriais grindžiami 
tie susitarimai;

Or. en

Pakeitimas 59
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. prašo, kad būtų atsižvelgiama į 
principus ir įpareigojimus, susijusius su 
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ĮSA, ir kad jie būtų įtraukti į Komisijos 
būsimą komunikatą dėl naujosios 
Europos prekybos politikos pagal 
strategiją „ES 2020“, į jos rengiamą 
komunikatą dėl ĮSA, kuris bus paskelbtas 
2011 m., taip pat įgyvendinant jos 
prekybos politiką;

Or. fr

Pakeitimas 60
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. ragina ĮSA principus įtraukti į BLS 
reglamentą ir BLS + per kitą jo 
persvarstymą; prašo Komisiją užtikrinti, 
kad tarptautinės korporacijos (nesvarbu, 
ar jų buveinė yra Europos Sąjungoje ar 
ne), kurių dukterinės įmonės ar tiekimo 
grandinės yra šalyse, dalyvaujančiose 
BLS, ir ypač BLS +, privalėtų vykdyti 
savo nacionalinius ir tarptautinius teisinius 
įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos, 
socialinių standartų ir aplinkos apsaugos 
reglamentavimo srityje; pageidauja, kad 
Europos Sąjunga ir šalys, pasirašiusios 
susitarimą dėl BLS ir kuriose ši sistema 
taikoma, privalėtų užtikrinti, jog įmonės 
laikytųsi šių reikalavimų; ragina, kad BLS 
reikalavimai būtų privalomo pobūdžio;

8. ragina ĮSA principus įtraukti į BLS + 
reglamentą per kitą jo persvarstymą; prašo 
Komisiją užtikrinti, kad korporacijos 
privalėtų vykdyti savo nacionalinius ir 
tarptautinius teisinius įsipareigojimus 
žmogaus teisių apsaugos, socialinių 
standartų ir aplinkos apsaugos 
reglamentavimo srityje; pageidauja, kad 
Europos Sąjunga ir šalys, pasirašiusios 
susitarimą dėl BLS+ ir kuriose ši sistema 
taikoma, privalėtų užtikrinti, jog įmonės 
laikytųsi šių reikalavimų; 

Or. en

Pakeitimas 61
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. ragina Komisiją atsiminti, kad iš 
pradžių ĮSA buvo savanoriška atsakingų 
įmonių atliekama veikla, skirta užtikrinti, 
kad jos darytų naudingą poveikį 
valstybėms narėms ir valstybėms, kuriose 
jos veikia, bei ragina Komisiją pripažinti, 
kad, atsižvelgiant į šias aplinkybes, 
savanoriškumo principo išsaugojimas ir 
organizacijų galimybė pasirinkti veikti 
savo nuožiūra – tai geriausias būdas 
užtikrinti produktyviausius rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 62
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad atnaujintoje BLS + taip pat 
turėtų būti uždrausti „paskirties šalies 
susitarimai“, kurie yra visiškai neskaidriai 
sudaromi tarp kai kurių tarptautinių 
korporacijų ir priimančiųjų šalių, kuriose 
taikoma BLS +, kad būtų išvengta šių šalių 
teisinių reikalavimų, ir kurie neabejotinai 
prieštarauja ĮSA;

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 63
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. pažymi, kad teisiniai reikalavimai, 
reguliavimas ir biurokratinė tvarka gali 
turėti ypač žalingą poveikį MVĮ tuo metu, 
kai jos stengiasi augti turėdamos ribotus 
išteklius ir (arba) stengiasi patekti į 
naujas rinkas, ir todėl ragina Komisiją 
užtikrinti, kad veiksmai, kurie bus 
atliekami remiantis šiuo pranešimu, 
nepridėtų biurokratinės naštos, ypač MVĮ, 
ar neturėtų žalingo poveikio jų verslo 
iniciatyvoms;

Or. en

Pakeitimas 64
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. prašo Europos Komisiją parengti 
naują poveikio tyrimų modelį, siekiant 
užtikrinti, kad prieš pasirašant prekybos 
susitarimą ir po jo pasirašymo, valstybės, 
įsipareigojusios Europos Sąjungai, iš 
tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje ir laikytųsi 
pagrindinių socialinių ir aplinkosaugos 
standartų; taip pat prašo atlikti poveikio 
tyrimus dėl prekybos susitarimų poveikio 
socialinei ir aplinkosaugos plėtrai šalyse 
partnerėse ir pažeidžiamuose šių šalių 
sektoriuose, ir šie tyrimai taip pat turėtų 
būti atliekami prieš pasirašant susitarimą 
ir prieš jo įgyvendinimą;

10. prašo Europos Komisiją prireikus 
patobulinti savo tvarumo poveikio 
vertinimo modelį, kad būtų tinkamai 
atspindimas prekybos derybų ekonominis, 
socialinis ir aplinkos poveikis; ragina 
Komisiją imtis tolesnių priemonių, 
susijusių prekybos susitarimais su ES 
šalimis partnerėmis, ir atlikti ex-post ir 
ex-ante poveikio vertinimo tyrimus, ypač 
atsižvelgiant į pažeidžiamus sektorius;

Or. en
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Pakeitimas 65
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. prašo Europos Komisiją parengti naują 
poveikio tyrimų modelį, siekiant užtikrinti, 
kad prieš pasirašant prekybos susitarimą ir 
po jo pasirašymo, valstybės, 
įsipareigojusios Europos Sąjungai, iš 
tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje ir laikytųsi 
pagrindinių socialinių ir aplinkosaugos 
standartų; taip pat prašo atlikti poveikio 
tyrimus dėl prekybos susitarimų poveikio 
socialinei ir aplinkosaugos plėtrai šalyse 
partnerėse ir pažeidžiamuose šių šalių 
sektoriuose, ir šie tyrimai taip pat turėtų 
būti atliekami prieš pasirašant susitarimą ir 
prieš jo įgyvendinimą;

10. prašo Europos Komisiją parengti naują 
poveikio tyrimų modelį, siekiant užtikrinti, 
kad prieš pasirašant prekybos susitarimą ir 
po jo pasirašymo, valstybės, 
įsipareigojusios Europos Sąjungai, iš 
tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje ir laikytųsi 
pagrindinių darbo ir aplinkosaugos 
standartų; taip pat prašo atlikti poveikio 
tyrimus dėl prekybos susitarimų poveikio 
socialinei ir aplinkosaugos plėtrai šalyse 
partnerėse ir pažeidžiamuose šių šalių 
sektoriuose, ir šie tyrimai taip pat turėtų 
būti atliekami prieš pasirašant susitarimą ir 
po jo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 66
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. prašo Europos Komisiją parengti naują 
poveikio tyrimų modelį, siekiant užtikrinti, 
kad prieš pasirašant prekybos susitarimą ir 
po jo pasirašymo, valstybės, 
įsipareigojusios Europos Sąjungai, iš 
tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje ir laikytųsi 
pagrindinių socialinių ir aplinkosaugos 
standartų; taip pat prašo atlikti poveikio 
tyrimus dėl prekybos susitarimų poveikio 
socialinei ir aplinkosaugos plėtrai šalyse 
partnerėse ir pažeidžiamuose šių šalių 

prašo Europos Komisiją parengti naują 
poveikio tyrimų modelį, siekiant užtikrinti, 
kad prieš pasirašant prekybos susitarimą ir 
po jo pasirašymo, valstybės, 
įsipareigojusios Europos Sąjungai, iš 
tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus 
žmogaus teisių srityje ir laikytųsi 
pagrindinių darbo ir aplinkosaugos 
standartų, įskaitant tikslus sumažinti 
klimato kaitą; taip pat prašo atlikti 
poveikio tyrimus dėl prekybos susitarimų 
poveikio socialinei ir aplinkosaugos plėtrai 
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sektoriuose, ir šie tyrimai taip pat turėtų 
būti atliekami prieš pasirašant susitarimą ir 
prieš jo įgyvendinimą;

šalyse partnerėse ir pažeidžiamuose šių 
šalių sektoriuose, ir šie tyrimai taip pat 
turėtų būti atliekami prieš pasirašant 
susitarimą ir prieš jo įgyvendinimą; 

Or. en

Pakeitimas 67
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai Parlamentas turi būti 
visapusiškai informuojamas apie tai, kaip 
susitarimų tvarumo poveikio vertinimų 
(TPV) išvados įtraukiamos į derybas prieš 
joms pasibaigiant ir kurie šių susitarimų 
skyriai buvo pakeisti siekiant išvengti 
neigiamų, TPV nustatytų padarinių;

Or. en

Pakeitimas 68
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. prašo Europos Komisijos atlikti 
poveikio vertinimo tyrimus, kad būtų 
įvertintas prekybos susitarimų poveikis 
Europos MVĮ (MVĮ bandymas), visų 
pirma ĮSA srityje, laikantis iniciatyvos 
„Small Business Act“ nuostatų;

Or. fr
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Pakeitimas 69
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pažymi, kad viršnacionalinėms 
įstaigoms nustatant teisinius reikalavimus 
gali sumažėti rinkimų demokratijos 
veikimas, ir ragina Komisiją užtikrinti, 
kad visų tarptautinių susitarimų sąlygos, 
kurias ji siekia įgyvendinti, nesumažintų 
nei vienos iš susitarimo šalių 
demokratinių teisių savarankiškai 
apsispręsti;

Or. en

Pakeitimas 70
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. siūlo, kad ateityje visuose prekybos 
susitarimuose, dėl kurių ES derisi, įskaitant 
investicijų susitarimus ir viešųjų pirkimų 
sutartis, būtų skirsnis apie tvarų vystymąsi, 
įskaitant sąlygą dėl ĮSA;

11. siūlo, kad prireikus ateityje prekybos 
susitarimuose, dėl kurių Sąjunga derisi, 
būtų skirsnis apie tvarų vystymąsi, 
atkreipiant dėmesį į ĮSA principus, kaip 
apibrėžta 2010 m. atnaujintose EBPO
gairėse tarptautinėms korporacijoms;

Or. en

Pakeitimas 71
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. siūlo, kad ši „ĮSA sąlyga“ numatytų:

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą 
remti ĮSA kaip susitarimo dalį ir 
vykdant prekybą, 

b. paskatas, kuriomis bendrovės būtų 
skatinamos prisiimti ĮSA 
įsipareigojimus, suderėtus su visomis 
bendrovės suinteresuotomis šalimis, 
įskaitant profesines sąjungas, 
vartotojų organizacijas ir susijusias 
vietos valdžios institucijas,

c. bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene atidaryti tokias įstaigas 
pasiteirauti, kokias įkūrė EBPO, 
siekdama skatinti informavimą apie 
ĮSA, skaidrumą ir priimti galimus 
skundus ir parodymus dėl ĮSA 
nesilaikymo atvejų,

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės būtų skaidrios ir teiktų 
ataskaitas, t. y., kasmet viešai 
prieiname dokumente paskelbtų 
ataskaitą apie ĮSA,

e. atidumo pareigą įmonėms ir 
įmonių grupėms, t. y. pareigą iš 
anksto imtis priemonių siekiant 
nustatyti ir užkirsti kelią žmogaus 
teisių ir aplinkos apsaugos teisės 
pažeidimams, korupcijai ar vengimui 
mokėti mokesčius, įskaitant jų 
dukterines įmones ir tiekimo 
grandines, t. y. jų įtakos sferoje,

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog 
pažeisti įsipareigojimai ĮSA srityje 
kaip prekybos susitarimo dalis; 
tyrimus gali atlikti kompetentingos 
abiejų šalių institucijos, bet taip pat 
nepriklausomi ekspertai, remdamiesi 

Išbraukta.
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panašių tyrimų, vykdomų pagal TDO1

programas, modeliu; rimto pažeidimo 
atveju šalys galėtų imtis viešo 
pasmerkimo veiksmų ir reikalauti 
proporcingų prekinių sankcijų,

g. teisminio bendradarbiavimo tarp 
ES ir valstybių partnerių sistemą, 
siekiant užtikrinti, kad įmonės 
veiksmingai laikytųsi teisės ir svarbių 
tarptautinių konvencijų ĮSA srityje; 
abi šalys turėtų įsipareigoti skatinti 
tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti 
prieigą prie teismų nukentėjusiems 
nuo bendrovių ar firmų, esančių jų 
įtakos sferoje, veiksmų ir remti 
procedūrų ir teisminių institucijų, 
kompetentingų šiuo klausimu, 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 72
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. siūlo, kad ši „ĮSA sąlyga“ numatytų:

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą 
remti ĮSA kaip susitarimo dalį ir 
vykdant prekybą,

b. paskatas, kuriomis bendrovės būtų 
skatinamos prisiimti ĮSA 
įsipareigojimus, suderėtus su visomis 
bendrovės suinteresuotomis šalimis, 
įskaitant profesines sąjungas, vartotojų 
organizacijas ir susijusias vietos 

12. siūlo, kad ši „ĮSA sąlyga“ numatytų:

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą 
remti ĮSA kaip susitarimo dalį ir 
vykdant prekybą,

b. paskatas, kuriomis bendrovės būtų 
skatinamos prisiimti ĮSA 
įsipareigojimus, suderėtus su visomis 
bendrovės suinteresuotomis šalimis, 
įskaitant profesines sąjungas, vartotojų 
organizacijas ir susijusias vietos 

                                               
1 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/).
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valdžios institucijas,

c. bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene atidaryti tokias įstaigas 
pasiteirauti, kokias įkūrė EBPO, 
siekdama skatinti informavimą apie 
ĮSA, skaidrumą ir priimti galimus 
skundus ir parodymus dėl ĮSA 
nesilaikymo atvejų,

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės būtų skaidrios ir teiktų 
ataskaitas, t. y., kasmet viešai 
prieiname dokumente paskelbtų 
ataskaitą apie ĮSA,

e. atidumo pareigą įmonėms ir įmonių 
grupėms, t. y. pareigą iš anksto imtis 
priemonių siekiant nustatyti ir užkirsti 
kelią žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos teisės pažeidimams, 
korupcijai ar vengimui mokėti 
mokesčius, įskaitant jų dukterines
įmones ir tiekimo grandines, t. y. jų 
įtakos sferoje,

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog 
pažeisti įsipareigojimai ĮSA srityje 
kaip prekybos susitarimo dalis;
tyrimus gali atlikti kompetentingos 
abiejų šalių institucijos, bet taip pat 
nepriklausomi ekspertai, remdamiesi
panašių tyrimų, vykdomų pagal TDO4

programas, modeliu; rimto pažeidimo 
atveju šalys galėtų imtis viešo 
pasmerkimo veiksmų ir reikalauti 
proporcingų prekinių sankcijų,

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES 
ir valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą 

valdžios institucijas,

c. bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene atidaryti tokias įstaigas 
pasiteirauti, kokias įkūrė EBPO, 
siekdama skatinti informavimą apie 
ĮSA, skaidrumą ir priimti galimus 
skundus ir parodymus dėl ĮSA 
nesilaikymo atvejų,

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės, kurioms netaikoma 2003 m. 
gegužės 6 d. Rekomendacija 
2003/361/EB, būtų skaidrios ir teiktų 
ataskaitas, t. y., kasmet viešai 
prieiname dokumente paskelbtų 
ataskaitą apie ĮSA, laikantis principo 
„pirmiausia galvokime apie 
mažuosius“, siekiant išvengti, kad dėl 
šios sąlygos MVĮ, kurioms taikoma 
2003 m. gegužės 6 d. Rekomendacija 
2003/361/EB, nebūtų sukuriama 
papildomos administracinės naštos; 

e. atidumo pareigą įmonėms ir įmonių 
grupėms, t. y. pareigą iš anksto imtis 
priemonių siekiant nustatyti ir užkirsti 
kelią žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos teisės pažeidimams, 
korupcijai ar vengimui mokėti 
mokesčius, įskaitant jų 
patronuojamąsias įmones ir tiekimo 
grandines, t. y. jų įtakos sferoje,

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog 
pažeisti įsipareigojimai ĮSA srityje kaip 
prekybos susitarimo dalis; tyrimus gali 
atlikti kompetentingos abiejų šalių 
institucijos, remdamosi panašių tyrimų, 
vykdomų pagal TDO programas1, 
modeliu; rimto pažeidimo atveju šalys 
galėtų reikalauti proporcingų prekinių 
sankcijų,

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES 
ir valstybių partnerių sistemą, siekiant 

                                                                                                                                                  
1 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/ ).
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prie teismų nukentėjusiems nuo 
bendrovių ar firmų, esančių jų įtakos 
sferoje, veiksmų ir remti procedūrų ir 
teisminių institucijų, kompetentingų 
šiuo klausimu, kūrimą;

užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą 
prie teismų nukentėjusiems nuo 
bendrovių ar firmų, esančių jų įtakos 
sferoje, veiksmų ir remti procedūrų ir 
teisminių institucijų, kompetentingų 
šiuo klausimu, kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 73
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies a punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą remti 
ĮSA kaip susitarimo dalį ir vykdant 
prekybą,

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą remti
tarptautiniu mastu suderintas ĮSA
priemones kaip susitarimo dalį ir vykdant 
prekybą,

Or. en

Pakeitimas 74
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies a punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą remti 
ĮSA kaip susitarimo dalį ir vykdant 
prekybą,

a. abipusį abiejų šalių įsipareigojimą remti 
ir kontroliuoti ĮSA kaip susitarimo dalį ir 
vykdant prekybą,

Or. de
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Pakeitimas 75
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies b punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

b. paskatas, kuriomis bendrovės būtų 
skatinamos prisiimti ĮSA įsipareigojimus, 
suderėtus su visomis bendrovės 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
profesines sąjungas, vartotojų organizacijas 
ir susijusias vietos valdžios institucijas,

b. paskatas, kuriomis bendrovės būtų 
skatinamos prisiimti ĮSA įsipareigojimus, 
suderėtus su visomis bendrovės 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
profesines sąjungas, vartotojų organizacijas 
ir susijusias vietos valdžios institucijas ir 
pilietinės visuomenės organizacijas,

Or. fr

Pakeitimas 76
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies c punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

c. bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene atidaryti tokias įstaigas 
pasiteirauti, kokias įkūrė EBPO, siekdama 
skatinti informavimą apie ĮSA, skaidrumą 
ir priimti galimus skundus ir parodymus 
dėl ĮSA nesilaikymo atvejų,

c. atidaryti tokias įstaigas pasiteirauti, 
kokios buvo įkurtos globojant EBPO, 
kurios bendradarbiaudamos su pilietine 
visuomene skatintų informavimą apie ĮSA 
ir skaidrumą. Jos priimtų skundus ir 
parodymus dėl ĮSA principų nesilaikymo 
atvejų, siekdamos apsaugoti vartotojų ir 
kitas bendroves tiekimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 77
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies c punktas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

c. bendradarbiaujant su pilietine visuomene 
atidaryti tokias įstaigas pasiteirauti, kokias 
įkūrė EBPO, siekdama skatinti 
informavimą apie ĮSA, skaidrumą ir priimti 
galimus skundus ir parodymus dėl ĮSA 
nesilaikymo atvejų,

c. bendradarbiaujant su pilietine visuomene 
atidaryti tokias įstaigas pasiteirauti, kokias 
įkūrė EBPO, siekdama skatinti 
informavimą apie ĮSA, skaidrumą ir priimti 
galimus skundus dėl ĮSA principų 
nesilaikymo atvejų,

Or. en

Pakeitimas 78
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies d punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės būtų skaidrios ir teiktų ataskaitas, 
t. y., kasmet viešai prieiname dokumente 
paskelbtų ataskaitą apie ĮSA,

d. skatina užtikrinti ĮSA veiklos 
skaidrumą, matomumą ir patikimumą ir 
tikslingai suteikti informaciją apie ĮSA
visoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant vartotojus, investuotojus ir 
plačiąją visuomenę, ypač reguliariai 
rengti ataskaitas, kuriose būtų aptariami 
korporacijų prisiimti įsipareigojimai, 
papildantys nacionalinius ir tarptautinius 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 79
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies d punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės būtų skaidrios ir teiktų ataskaitas, 
t. y., kasmet viešai prieiname dokumente 

d. reikalavimą, kad įmonės, įmonių grupės
ir pagrindinių įmonių įtakos sferai 
priklausančios įmonės būtų skaidrios ir 
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paskelbtų ataskaitą apie ĮSA, teiktų ataskaitas, t. y., kasmet viešai 
prieiname dokumente paskelbtų visas 
įmones apimančiais, bendrais ir iš anksto 
nustatytais veiklos rodikliais paremtą
ataskaitą apie ĮSA, šiuos duomenis vėliau 
gali patikrinti nepriklausomas subjektas,

Or. fr

Pakeitimas 80
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies d punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

d. reikalavimą, kad įmonės ir įmonių 
grupės būtų skaidrios ir teiktų ataskaitas, 
t. y., kasmet viešai prieiname dokumente 
paskelbtų ataskaitą apie ĮSA,

d. reikalavimą, kad stambesnės įmonės ir 
įmonių grupės būtų skaidrios ir teiktų 
ataskaitas,

Or. de

Pakeitimas 81
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies e punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

e. atidumo pareigą įmonėms ir įmonių 
grupėms, t. y. pareigą iš anksto imtis 
priemonių siekiant nustatyti ir užkirsti kelią 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos teisės 
pažeidimams, korupcijai ar vengimui 
mokėti mokesčius, įskaitant jų dukterines 
įmones ir tiekimo grandines, t. y. jų įtakos 
sferoje,

e. atidumo pareigą korporacijoms, t. y. 
pareigą iš anksto imtis priemonių siekiant 
nustatyti ir užkirsti kelią žmogaus teisių ir 
aplinkos apsaugos teisės pažeidimams, 
korupcijai ar vengimui mokėti mokesčius, 
įskaitant jų dukterines įmones ir tiekimo 
grandines, 

Or. en
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Pakeitimas 82
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies e punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

e. atidumo pareigą įmonėms ir įmonių 
grupėms, t. y. pareigą iš anksto imtis 
priemonių siekiant nustatyti ir užkirsti kelią 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos teisės 
pažeidimams, korupcijai ar vengimui 
mokėti mokesčius, įskaitant jų dukterines 
įmones ir tiekimo grandines, t. y. jų įtakos 
sferoje,

e. atidumo pareigą stambesnėms įmonėms 
ir įmonių grupėms, t. y. pareigą iš anksto 
imtis priemonių siekiant nustatyti ir 
užkirsti kelią žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos teisės pažeidimams, korupcijai ar 
vengimui mokėti mokesčius, įskaitant jų 
dukterines įmones ir tiekimo grandines, 
t. y. jų įtakos sferoje,

Or. de

Pakeitimas 83
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies f punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog pažeisti 
įsipareigojimai ĮSA srityje kaip prekybos 
susitarimo dalis; tyrimus gali atlikti 
kompetentingos abiejų šalių institucijos, 
bet taip pat nepriklausomi ekspertai, 
remdamiesi panašių tyrimų, vykdomų 
pagal TDO1 programas, modeliu; rimto 
pažeidimo atveju šalys galėtų imtis viešo 
pasmerkimo veiksmų ir reikalauti 
proporcingų prekinių sankcijų,

Išbraukta.

Or. en

                                               
1 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/).
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Pakeitimas 84
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies f punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog pažeisti 
įsipareigojimai ĮSA srityje kaip prekybos 
susitarimo dalis; tyrimus gali atlikti 
kompetentingos abiejų šalių institucijos, 
bet taip pat nepriklausomi ekspertai, 
remdamiesi panašių tyrimų, vykdomų 
pagal TDO1 programas, modeliu; rimto 
pažeidimo atveju šalys galėtų imtis viešo 
pasmerkimo veiksmų ir reikalauti 
proporcingų prekinių sankcijų,

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog pažeisti 
įsipareigojimai ĮSA srityje kaip prekybos 
susitarimo dalis; tyrimus gali atlikti 
kompetentingos abiejų šalių institucijos, 
bet taip pat nepriklausomi ekspertai, 
remdamiesi panašių tyrimų, vykdomų 
pagal TDO programas2, modeliu ir 
bendradarbiaudami su pilietinės 
visuomenės atstovais; rimto pažeidimo 
atveju šalys galėtų imtis viešo pasmerkimo 
veiksmų ir reikalauti proporcingų prekinių 
sankcijų,

Or. fr

Pakeitimas 85
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies f punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog pažeisti 
įsipareigojimai ĮSA srityje kaip prekybos 
susitarimo dalis; tyrimus gali atlikti
kompetentingos abiejų šalių institucijos, 
bet taip pat nepriklausomi ekspertai, 
remdamiesi panašių tyrimų, vykdomų 
pagal TDO3 programas, modeliu; rimto 
pažeidimo atveju šalys galėtų imtis viešo 
pasmerkimo veiksmų ir reikalauti 
proporcingų prekinių sankcijų,

f. tyrimo sistemą, kai įrodoma, jog pažeisti
įsipareigojimai ĮSA srityje kaip prekybos
susitarimo dalis; tyrimus galėtų atlikti
kompetentingos abiejų šalių institucijos, 
remdamosis panašių tyrimų, vykdomų 
pagal TDO2 programas, modeliu; rimto
pažeidimo atveju šalys galėtų imtis viešo
pasmerkimo veiksmų ir proporcingai
reaguoti;

                                               
1 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/ ).
2 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/ ).
3 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/).
2 Kaip kad Better Factories Cambodia programa (http://www.betterfactories.org/).
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Or. de

Pakeitimas 86
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą 
prie teismų nukentėjusiems nuo 
bendrovių ar firmų, esančių jų įtakos 
sferoje, veiksmų ir remti procedūrų ir 
teisminių institucijų, kompetentingų šiuo 
klausimu, kūrimą; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą 
prie teismų nukentėjusiems nuo 
bendrovių ar firmų, esančių jų įtakos 
sferoje, veiksmų ir remti procedūrų ir 
teisminių institucijų, kompetentingų šiuo 

Išbraukta.
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klausimu, kūrimą; 

Or. en

Pakeitimas 88
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą prie 
teismų nukentėjusiems nuo bendrovių ar 
firmų, esančių jų įtakos sferoje, veiksmų ir 
remti procedūrų ir teisminių institucijų, 
kompetentingų šiuo klausimu, kūrimą;

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą prie 
teismų nukentėjusiems nuo bendrovių ar 
firmų, esančių jų įtakos sferoje, veiksmų ir 
remti procedūrų ir teisminių institucijų, 
kompetentingų šiuo klausimu, kūrimą bei 
bausti bendroves už nusižengimus;

Or. de

Pakeitimas 89
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą prie 
teismų nukentėjusiems nuo bendrovių ar 
firmų, esančių jų įtakos sferoje, veiksmų ir 

g. teisminio bendradarbiavimo tarp ES ir 
valstybių partnerių sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad įmonės veiksmingai 
laikytųsi teisės ir svarbių tarptautinių 
konvencijų ĮSA srityje; abi šalys turėtų 
įsipareigoti skatinti tarptautinį teisminį 
bendradarbiavimą, palengvinti prieigą prie 
teismų nukentėjusiems nuo tiekimo 
grandinėje esančių korporacijų ar 
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remti procedūrų ir teisminių institucijų, 
kompetentingų šiuo klausimu, kūrimą;

mažesnių bendrovių, esančių jų įtakos 
sferoje, veiksmų ir remti atitinkamų
procedūrų ir kompetentingų teisminių 
institucijų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 90
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g a punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ga. arbitražo ar bet kokios kitos rūšies 
alternatyvaus asmenų ar organizacijų 
ginčų sprendimo atveju, pareigą priimant 
sprendimą laikytis tarptautinių 
konvencijų dėl klimato kaitos ir 
pagrindinių teisių. Jei ginče 
dalyvaujančios šalys pateikia tinkamus 
argumentus, kurias arbitrams būtų 
padedama įsigilinti, jiems turėtų būti 
privaloma priimti šias nuomones, visų 
pirma pateikiant amicus curiae 
nuomones, ir priimant sprendimą 
atsižvelgti į šiuos argumentus, o jei jie 
atmetami – paaiškinti atmetimo priežastis;

Or. fr

Pakeitimas 91
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g a punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ga. reikalavimą bendrovėms įsipareigoti 
laisvai, viešai ir informuotai iš anksto 
konsultuotis su vietos ir 
nepriklausomomis suinteresuotosiomis 
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šalimis prieš pradedant įgyvendinti 
projektą, kuris turės įtakos vietos 
bendruomenei;

Or. en

Pakeitimas 92
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalies g a punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ga. ypatingą dėmesį vaikų užimtumo ir 
vaikų darbo praktikos poveikiui;

Or. en

Pakeitimas 93
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. mano, kad ĮSA sąlygą galėtų 
papildyti kitos nuostatos; mano, kad:

a. esant įrodymams, kad buvo nesilaikyta
ĮSA įsipareigojimų, kompetentingos 
institucijos turėtų galėti atlikti tyrimus ir, 
esant dideliems įsipareigojimų 
pažeidimams, šalys turėtų viešai pasmerkti 
atsakinguosius;

b. abi šalys turėtų įsipareigoti skatinti 
tarptautinį teisminį bendradarbiavimą, 
palengvinti nukentėjusiųjų nuo 
korporacijų veiksmų prieigą prie teismų ir 
remti atitinkamų teisminių procedūrų bei 
neteisminių pažeistų teisių atstatymo 
mechanizmų kūrimą;
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Or. en

Pakeitimas 94
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. pažymi, kad JT atstovo J. Ruggie 
pranešime, kurį parėmė ES 
pirmininkavusios Švedija ir Ispanija, 
įvardytos trys pagrindinės ĮSA sritys:
apsauga, prevencija ir teisių gynimo 
priemonės. Apsauga ir prevencija 
numatytos dabartinėse ĮSA taisyklėse, 
todėl Komisija prašoma prekybos 
susitarimuose numatyti didesnę 
atskaitomybę už teisės gynimo priemones 
ir padaryti jas tvirtesnes, įskaitant 
galimybės atstatyti pažeistas 
nukentėjusiųjų teises suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 95
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12b. prašo Komisijos patikrinti esamus 
prekybos susitarimus ir numatyti į 
kiekvieną jų investavimo skyrių, kai jie 
persvarstomi, įtraukti išlygas dėl 
nesumažinimo standartų;

Or. en
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Pakeitimas 96
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12c. siūlo, kad dvišaliuose ES 
susitarimuose į teisėjų ir teismų, 
nagrinėjančių prekybos teisės bylas, 
mokymui skirtas „teisingumo stiprinimo“ 
programas būtų įtraukta nuostata dėl 
žmogaus teisių klausimų ir atitikties 
tarptautinėms konvencijoms dėl darbo 
teisių ir aplinkos;

Or. en

Pakeitimas 97
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12d. prašo Komisijos įtraukti ĮSA 
klausimą į kiekvieną iki šiol įvykusį 
žmogaus teisių dialogą, taip pat kaip ir ES 
įsikūrusių įmonių bei jų filialų susijusiose 
šalyse veiklos rezultatus; prašo, kad 
Komisija iš anksto pateiktų informaciją, 
susijusią su kiekvieno iš šių dialogų 
darbotvarkėmis, dalyviais ir protokolais;

Or. en

Pakeitimas 98
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. siūlo sukurti parlamentinės priežiūros 
komitetą kiekvienam LPS, pagal EPS 
numatytą modelį, užuot plėtojus keitimąsi 
informaciją ir dialogą tarp Europos 
Parlamento narių ir parlamentarų iš 
valstybių partnerių; priduria, kad LPS 
priežiūros komitetas galėtų ypatingą 
dėmesį skirti skirsnio dėl darnaus 
vystymosi ir ĮSA sąlygos įgyvendinimui, 
teikti rekomendacijas Jungtiniam LPS 
komitetui, ypač dėl poveikio vertinimų ir 
tais atvejais, kai nesilaikoma žmogaus 
teisių, socialinių teisių ir aplinkosaugos 
konvencijų; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. siūlo sukurti parlamentinės priežiūros 
komitetą kiekvienam LPS, pagal EPS 
numatytą modelį, užuot plėtojus keitimąsi 
informaciją ir dialogą tarp Europos 
Parlamento narių ir parlamentarų iš 
valstybių partnerių; priduria, kad LPS 
priežiūros komitetas galėtų ypatingą 
dėmesį skirti skirsnio dėl darnaus 
vystymosi ir ĮSA sąlygos įgyvendinimui, 
teikti rekomendacijas Jungtiniam LPS 
komitetui, ypač dėl poveikio vertinimų ir 
tais atvejais, kai nesilaikoma žmogaus 
teisių, socialinių teisių ir aplinkosaugos 
konvencijų; 

13. siūlo sukurti parlamentinės priežiūros 
pakomitetį LPS, užuot plėtojus keitimąsi 
informaciją ir dialogą tarp Europos 
Parlamento narių ir parlamentarų iš 
valstybių partnerių priduria, kad LPS 
priežiūros komitetas galėtų taip pat
kruopščiai patikrinti skirsnio dėl darnaus 
vystymosi ir ĮSA sąlygos įgyvendinimą, 
teikti rekomendacijas Jungtiniam LPS 
komitetui, ypač dėl poveikio vertinimų ir 
tais atvejais, kai nesilaikoma žmogaus 
teisių, socialinių teisių ir aplinkosaugos 
konvencijų;

Or. en
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Pakeitimas 100
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. Pabrėžia, kad jei dėl ĮSA teisinių 
reikalavimų, kaip dėl papildomo elemento 
įtraukimo į Europos Sąjungos laisvosios 
prekybos susitarimus pramonė ir prekybos 
veikla bus perkeltos iš valstybių narių ar 
valstybės narės prekybos partnerių, kurių 
standartai yra aukšti, į šalis, kuriose 
taikomos ne tokios griežtos normos, bus 
pakenkta užimtumui, mokesčių 
pajamoms, klimato kaitai ir klestėjimui, ir 
taip pat prašo Komisijos užtikrinti, kad 
nebus sukurtos netinkamos paskatos ir 
nekils nepageidaujamų pasekmių;

Or. en

Pakeitimas 101
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. siūlo įkurti reguliarų forumą, kad 
būtų galima nuolat lyginti JT pasaulinį 
paktą pasirašiusias šalis, kad šios pateiktų 
ĮSA programas, skirtas visuomeninei 
kontrolei ir suteiktų vartotojams 
palyginimo galimybes bei sukurtų aukštų 
normų kultūrą ir tarpusavio vertinimą.
dėl tokio skaidrumo įmonės bus 
paskatintos savanoriškai siekti aukštesnių 
ĮSA normų arba kitu atveju jos patirtų dėl 
žiniasklaidos ar viešosios kontrolės 
atsirandančias išlaidas;

Or. en
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Pakeitimas 102
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. siūlo ištirti ypač staigų nusižengimų 
ĮSA principams padaugėjimą kilusį dėl 
konkurencijos arba kitokių su prekybos 
susitarimu susijusių priežasčių ir jas 
įtraukti į palydimąsias prekybos 
susitarimo apsaugos sąlygas bei sudaryti 
galimybes reaguoti;

Or. de

Pakeitimas 103
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. prašo Komisijos šiuose forumuose 
paraginti parengti tarptautinę konvenciją, 
kuria būtų nustatyta „būstinių šalių“1 ir 
„kilmės šalių“2 atsakomybė, ir kuria būtų 
padedama kovojant su tarptautinių 
korporacijų vykdomais žmogaus teisių 
pažeidimais ir įgyvendinti būstinių 
trečiosiose šalyse principą;

Or. fr

                                               
1 Valstybės, kuriose įkurtos visų nuo pagrindinių įmonių priklausomų įmonių būstinės
2 Valstybės, kuriose yra įsikūrusios pagrindinės įmonės
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Pakeitimas 104
William (The Earl of) Dartmouth

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. vėl remia Prekybos ir padoraus darbo 
komiteto kūrimą prie PPO pagal Prekybos 
ir vystymosi komiteto pavyzdį, kur galėtų 
būti aptariami socialinių standartų ir ĮSA 
klausimai, susiję su tarptautine prekyba; 
vėl siūlo patvirtinti ginčų sprendimo 
tvarką, kad tokiais atvejais, kai kyla ginčai 
dėl klausimų, reglamentuojamų 
tarptautinių konvencijų aplinkosaugos ar 
socialinėje srityje, specialios grupės 
(komisijos) arba apeliaciniai organai 
sužinotų kompetentingų tarptautinių 
organizacijų nuomonę ir kad ta nuomonė 
būtų viešai paskelbta;

16. vėl remia Prekybos ir padoraus darbo 
komiteto kūrimą prie PPO pagal Prekybos 
ir vystymosi komiteto pavyzdį, kur galėtų 
būti aptariami socialinių standartų, ypač 
kai jie susiję su vaikų darbu, ir ĮSA 
klausimai, susiję su tarptautine prekyba; 
vėl siūlo patvirtinti ginčų sprendimo 
tvarką, kad tokiais atvejais, kai kyla ginčai 
dėl klausimų, reglamentuojamų 
tarptautinių konvencijų aplinkosaugos ar 
socialinėje srityje, specialios grupės 
(komisijos) arba apeliaciniai organai 
sužinotų kompetentingų tarptautinių 
organizacijų nuomonę ir kad ta nuomonė 
būtų viešai paskelbta;

Or. en

Pakeitimas 105
Harlem Désir

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. vėl remia Prekybos ir padoraus darbo 
komiteto kūrimą prie PPO pagal Prekybos 
ir vystymosi komiteto pavyzdį, kur galėtų 
būti aptariami socialinių standartų ir ĮSA 
klausimai, susiję su tarptautine prekyba;
vėl siūlo patvirtinti ginčų sprendimo 
tvarką, kad tokiais atvejais, kai kyla ginčai 
dėl klausimų, reglamentuojamų 
tarptautinių konvencijų aplinkosaugos ar 
socialinėje srityje, specialios grupės
(komisijos) arba apeliaciniai organai 
sužinotų kompetentingų tarptautinių 

16. vėl remia Prekybos ir padoraus darbo 
komiteto kūrimą prie PPO pagal Prekybos 
ir aplinkos komiteto pavyzdį, kur galėtų 
būti aptariami socialinių standartų ir ĮSA 
klausimai, susiję su tarptautine prekyba;
vėl siūlo patvirtinti ginčų sprendimo 
tvarką, kad tokiais atvejais, kai kyla ginčai 
dėl klausimų, reglamentuojamų 
tarptautinių konvencijų aplinkosaugos ar 
socialinėje srityje, specialios grupės
(komisijos) arba apeliaciniai organai 
sužinotų kompetentingų tarptautinių 
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organizacijų nuomonę ir kad ta nuomonė 
būtų viešai paskelbta;

organizacijų nuomonę ir kad ta nuomonė 
būtų viešai paskelbta;

Or. fr


