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Poprawka 1
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w międzynarodowych 
umowach handlowych

w sprawie społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności biznesu
w międzynarodowych umowach 
handlowych

Or. fr

Poprawka 2
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Globalną Inicjatywę 
Sprawozdawczą (GIS) rozpoczętą w roku 
19971, a także zaktualizowane wytyczne 
G3 dotyczące sprawozdawczości w 
zakresie trwałego rozwoju, opublikowane 
w dniu 5 października 2006 r.,

- uwzględniając Globalną Inicjatywę 
Sprawozdawczą (GIS) rozpoczętą w roku 
19972, a także zaktualizowane wytyczne 
G3 dotyczące sprawozdawczości w 
zakresie trwałego rozwoju, opublikowane 
w dniu 5 października 2006 r. oraz 
wytyczne G4 przygotowywane obecnie 
przez GIS,

Or. fr

Poprawka 3
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie specjalnego 
przedstawiciela sekretarza generalnego ds. 
praw człowieka i spółek wielonarodowych 
i innych przedsiębiorstw z dnia 7 kwietnia 
2008 r., zatytułowane „Propagowanie i 
ochrona wszystkich praw człowieka, 
cywilnych, politycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturalnych, w tym prawa 
do rozwoju” (A/HRC/8/5 2008), 

- uwzględniając sprawozdanie specjalnego 
przedstawiciela Sekretarza Generalnego
ONZ ds. praw człowieka i spółek 
wielonarodowych i innych przedsiębiorstw 
z dnia 7 kwietnia 2008 r., zatytułowane 
„Propagowanie i ochrona wszystkich praw 
człowieka, cywilnych, politycznych, 
ekonomicznych, społecznych i 
kulturalnych, w tym prawa do rozwoju” 
(A/HRC/8/5 2008) oraz prowadzone 
obecnie prace nad jego następnym 
sprawozdaniem przewidzianym na rok 
2011,

Or. fr

Poprawka 4
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport Johna Ruggie'ego, 
specjalnego przedstawiciela Sekretarza 
Generalnego ONZ ds. praw człowieka, 
przedsiębiorstw ponadnarodowych i 
innych przedsięwzięć gospodarczych, pt.: 
„Biznes a prawa człowieka: dalsze kroki w 
kierunku wdrożenia modelu »chroń, 
szanuj i naprawiaj«” z dnia 9 kwietnia 
2010 r. (A/HRC/14/27),

Or. en

Poprawka 5
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Odniesienie 13
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając powstanie w Danii 
Międzyrządowego Centrum ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR),
które koordynuje inicjatywy rządowe na 
rzecz CSR i tworzy praktyczne narzędzia 
dla przedsiębiorstw1,

- uwzględniając inicjatywy podjęte w 
różnych państwach członkowskich na 
rzecz propagowania odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw, a w 
szczególności powstanie w Danii 
Międzyrządowego Centrum ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu, które 
koordynuje inicjatywy ustawodawcze 
rządu na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu i tworzy 
praktyczne narzędzia dla przedsiębiorstw,

Or. fr

Poprawka 6
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając międzynarodowy pakt z 
roku 1966, odnoszący się do praw 
ekonomicznych, społecznych i 
kulturalnych, uwzględniając konwencję z 
roku 1979 o zwalczaniu wszelkich form 
dyskryminacji wobec kobiet, uwzględniając 
projekt deklaracji ONZ z roku 1994 w 
sprawie praw ludów tubylczych, a także 
uwzględniając konwencję ONZ z roku 1989 
dotyczącą praw dziecka,

uwzględniając Międzynarodowy pakt praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
z 1966 r., Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet z 
1979 r., Deklarację praw ludów 
tubylczych ONZ, przyjętą w rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 61/295 z 
dnia 13 września 2007 r., a także 
Konwencję o prawach dziecka ONZ z 
1989 r.,

Or. en

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Poprawka 7
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Odniesienie 18

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konwencję brukselską z 
1968 r. potwierdzoną rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 
2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych1,

- uwzględniając konwencję brukselską 
z 1968 r. w wersji ujednoliconej 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych, a 
także zieloną księgę Komisji z dnia 21 
kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 44/2001,

Or. fr

Poprawka 8
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Odniesienie 36

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
października 2001 r. w sprawie otwartości i 
demokracji w handlu międzynarodowym2

w której mówi się o poszanowaniu 
podstawowych norm socjalnych MOP 
przez WTO oraz o przyjęciu przez WTO 
decyzji MOP, w tym ewentualnych 
wezwań do zastosowania sankcji 
związanych z poważnym naruszeniem 
podstawowych norm socjalnych,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
października 2001 r. w sprawie otwartości i 
demokracji w handlu międzynarodowym, 
w której mówi się o poszanowaniu 
podstawowych norm pracy MOP przez 
WTO oraz o przyjęciu przez WTO decyzji 
MOP, w tym ewentualnych wezwań do 
zastosowania sankcji związanych z 
poważnym naruszeniem głównych norm 
pracy,

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 12 z 16.1.2001 r., s. 1.
2 Dz.U. C 112 E z 09.05.02, str. 326.
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Poprawka 9
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa
wielonarodowe i ich filie są głównymi 
podmiotami globalizacji ekonomicznej i 
międzynarodowej wymiany handlowej,

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa i 
ich jednostki zależne są głównymi 
podmiotami globalizacji ekonomicznej i 
międzynarodowej wymiany handlowej,

Or. en

Poprawka 10
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
wielonarodowe i ich filie są głównymi 
podmiotami globalizacji ekonomicznej i 
międzynarodowej wymiany handlowej,

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
wielonarodowe i ich jednostki zależne są 
jednymi z głównych podmiotów
globalizacji ekonomicznej i 
międzynarodowej wymiany handlowej,

Or. en

Poprawka 11
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka w 
obszarze odpowiedzialności społecznej 
biznesu powinna funkcjonować jako 
zintegrowany mechanizm 
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samoregulacyjny polegający na tym, że 
biznes monitoruje przestrzeganie prawa, 
standardów etycznych i norm 
międzynarodowych oraz gwarantuje swoje 
poparcie dla nich, a co za tym idzie, że 
biznes powinien przyjąć na siebie 
odpowiedzialność za skutki swoich działań 
dla środowiska, konsumentów, 
pracowników, społeczności, 
zainteresowanych stron i innych członków 
sfery publicznej;

Or. en

Poprawka 12
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze Wytyczne dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych 
Organizacji współpracy gospodarczej i 
rozwoju (OECD), zalecenia kierowane 
przez rządy do przedsiębiorstw, 
zawierające dobrowolne normy 
odpowiedzialnego zachowania, z 
poszanowaniem obowiązującego prawa, 
zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, 
stosunków z partnerami społecznymi, praw 
człowieka, ochrony środowiska, interesów 
konsumentów oraz zwalczania korupcji i 
unikania zobowiązań podatkowych,

B. mając na uwadze Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 
2000 r. oraz aktualizację tych zaleceń z 
2010 r.;
mając na uwadze, że zalecenia te są
kierowane przez rządy do przedsiębiorstw i
zawierają dobrowolne normy 
odpowiedzialnego zachowania, z 
poszanowaniem obowiązującego prawa, 
zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, 
stosunków z partnerami społecznymi, praw 
człowieka, ochrony środowiska, interesów 
konsumentów oraz zwalczania korupcji i 
unikania zobowiązań podatkowych,

Or. en

Poprawka 13
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że stosowana przez 
przedsiębiorstwa retoryka dotycząca 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
często nie znajduje odzwierciedlenia w 
działalności tych przedsiębiorstw oraz że 
społeczna odpowiedzialność biznesu 
często służy przedsiębiorstwom 
wielonarodowym po prostu jako narzędzie 
marketingowe,

Or. en

Poprawka 14
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest 
dobrowolnym mechanizmem 
samoregulacji służącym propagowaniu 
standardów socjalnych, norm w zakresie 
ochrony środowiska oraz praw człowieka 
w ramach modelu biznesowego poprzez 
celowe uwzględnienie interesu 
publicznego w procesie podejmowania 
decyzji przez przedsiębiorstwa, w 
odróżnieniu od prawodawstwa, które 
nakłada na przedsiębiorstwa 
zobowiązania prawne do przestrzegania 
określonych norm w tych obszarach,

Or. en

Poprawka 15
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że niezależnie od 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
głównym priorytetem największych 
przedsiębiorstw pozostaje maksymalizacja 
zysku, która odbywa się ze szkodą dla 
pracowników i środowiska naturalnego,

Or. en

Poprawka 16
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze trójstronną deklarację 
MOP dotyczącą przedsiębiorstw 
wielonarodowych, mającą służyć za 
wytyczne dla rządów, przedsiębiorstw 
wielonarodowych i pracowników w takich 
obszarach, jak zatrudnienie, szkolenie, 
warunki pracy, stosunki zawodowe i 
zawierającą zobowiązanie państw do 
poszanowania i propagowania czterech 
podstawowych norm pracy: swobody 
stowarzyszania się i prawa do układów 
zbiorowych; likwidacji wszelkich form 
pracy przymusowej; zniesienia pracy 
dzieci i likwidacji dyskryminacji w sferze 
zatrudnienia,

C. mając na uwadze trójstronną deklarację 
MOP dotyczącą przedsiębiorstw 
wielonarodowych, mającą służyć za 
wytyczne dla rządów, przedsiębiorstw 
wielonarodowych i pracowników w takich 
obszarach, jak zatrudnienie, szkolenie, 
warunki pracy, stosunki zawodowe i 
zawierającą zobowiązanie państw do 
poszanowania i propagowania czterech 
głównych norm pracy: swobody 
stowarzyszania się i prawa do układów 
zbiorowych; likwidacji wszelkich form 
pracy przymusowej; zniesienia pracy 
dzieci i likwidacji dyskryminacji w sferze 
zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 17
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu ma charakter 
dobrowolny i samoregulacyjny, a zatem 
wszelkie inicjatywy Komisji powinny 
skupiać się na wspieraniu, a nie 
regulowaniu działań w tym zakresie,

Or. en

Poprawka 18
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 
dziesięć zasad w obszarach praw 
człowieka, podstawowych norm 
socjalnych, ostrożnościowego podejścia do 
problemów środowiskowych oraz walki z 
korupcją, do których przestrzegania muszą 
zobowiązać się przedsiębiorstwa 
wielonarodowe,

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 
dziesięć zasad w obszarach praw 
człowieka, podstawowych norm 
socjalnych, ostrożnościowego podejścia do 
problemów środowiskowych oraz walki z 
korupcją oraz mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa zobowiązują się do 
przestrzegania tych zasad i włączają je do 
swoich działań biznesowych na zasadzie 
dobrowolności,

Or. en

Poprawka 19
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 
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dziesięć zasad w obszarach praw 
człowieka, podstawowych norm 
socjalnych, ostrożnościowego podejścia do 
problemów środowiskowych oraz walki z 
korupcją, do których przestrzegania muszą 
zobowiązać się przedsiębiorstwa 
wielonarodowe,

dziesięć zasad, które przedsiębiorstwa 
wielonarodowe powinny w swojej strefie 
wpływów przyjąć, wspierać i wcielać w 
życie jako zbiór podstawowych wartości w 
obszarach praw człowieka, norm pracy, 
środowiska oraz walki z korupcją,

Or. en

Poprawka 20
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 
dziesięć zasad w obszarach praw 
człowieka, podstawowych norm 
socjalnych, ostrożnościowego podejścia do 
problemów środowiskowych oraz walki z 
korupcją, do których przestrzegania muszą 
zobowiązać się przedsiębiorstwa 
wielonarodowe,

D. mając na uwadze światowy pakt ONZ 
(tzw. Global Compact), zawierający 
dziesięć zasad w obszarach praw 
człowieka, głównych norm pracy, 
ostrożnościowego podejścia do problemów 
środowiskowych oraz walki z korupcją, do 
których przestrzegania muszą zobowiązać 
się przedsiębiorstwa wielonarodowe,

Or. en

Poprawka 21
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze prowadzone obecnie 
prace nad uaktualnieniem wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
międzynarodowych, dotyczących w 
szczególności poprawy działalności 
krajowych punktów kontaktowych oraz 
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systemu odpowiedzialności dla łańcuchów 
dostaw; 

Or. fr

Poprawka 22
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że międzynarodowe 
wzorce, takie jak Międzynarodowa 
Inicjatywa Sprawozdawcza, lub 
mechanizmy certyfikacji i oznakowania, 
takie jak norma ISO 14 001 czy niedawno 
wprowadzona norma ISO 26 000, 
pomyślane jako zbiór wytycznych 
mających zastosowanie do organizacji 
wszelkiego typu, pomagają 
przedsiębiorstwom ocenić wpływ 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy 
ich działalności, zawierając w sobie 
pojęcie trwałego rozwoju, lecz są 
skuteczne jedynie wówczas, gdy są 
faktycznie stosowane i poddane 
weryfikacji,

Or. fr

Poprawka 23
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt D c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze definicję 
odpowiedzialności społecznej biznesu 
wyrażoną w normie ISO 26 000 jako 
„odpowiedzialność organizacji wobec 
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skutków, jakie jej decyzje i działalność 
wywierają na społeczeństwo i środowisko, 
która przekłada się na przejrzyste i etyczne 
postępowanie, przyczyniające się do 
trwałego rozwoju, w tym zdrowia i 
dobrobytu społeczeństwa, uwzględniające 
oczekiwania zainteresowanych 
podmiotów, zgodne z obowiązującym 
prawem i normami międzynarodowymi, 
stosowane w ramach całej organizacji i w 
relacjach przedsiębiorstwa z innymi 
podmiotami”, a odpowiedzialność ta jest 
wynikiem porozumienia szerokiego grona 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i międzynarodowych 
związków zawodowych,

Or. fr

Poprawka 24
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Europejskiej dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady, EKES i Komitetu 
Regionów dotyczące sprawowania 
nadzoru nad rynkiem handlu i 
dystrybucji, zatytułowane: „W kierunku 
bardziej wydajnego i sprawiedliwego 
wewnętrznego rynku handlu i dystrybucji 
w perspektywie roku 2020” 
(COM(2010)0335 wersja ostateczna) i 
załącznik do niego, zgodnie z którym 
„konsument ma często dostęp tylko do 
niewielu informacji dotyczących wyników 
osiąganych przez przedsiębiorstwo 
handlowe w zakresie odpowiedzialności 
społecznej. Nie jest więc w stanie podjąć 
rzetelnego wyboru formy zakupu 
uwzględniającego ten element.”,
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Or. fr

Poprawka 25
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wraz z wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony rozszerzeniu 
uległ zakres kompetencji UE w obszarze 
handlu, głównie w zakresie inwestycji, 
które muszą obecnie być zgodne ze 
standardami społecznej odpowiedzialności 
biznesu, do których zobowiązała się UE; 
mając na uwadze, że nowa wspólna 
polityka inwestycyjna powinna określić 
wykonalne warunki dla inwestorów UE,  
które powinny wywołać efekt dźwigni w 
celu ponownego zrównoważenia praw i 
obowiązków,

Or. en

Poprawka 26
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak 
poszanowania zasad CSR jest formą 
dumpingu socjalnego i środowiskowego ze 
szkodą dla przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
podatkowych,

skreślony

Or. en
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Poprawka 27
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
zasad CSR jest formą dumpingu 
socjalnego i środowiskowego ze szkodą 
dla przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
podatkowych,

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
obowiązującego prawodawstwa w 
jakimkolwiek kraju trzecim, w którym 
działa firma unijna dowolnej wielkości, 
stanowi wykroczenie lub przestępstwo 
kryminalne w świetle obowiązującego tam 
prawodawstwa i działa w szczególności na 
szkodę przedsiębiorstw i pracowników w 
danym kraju trzecim, a w przypadku, gdy 
takie nieprzestrzeganie przepisów ma 
charakter trwały i pozostaje bezkarne, 
może to prowadzić do rozpowszechnienia 
mniej restrykcyjnych norm pracy oraz 
standardów środowiskowych i 
podatkowych, a tym samym przynosić
negatywne skutki nawet dla pracowników 
w UE,

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
zasad CSR jest formą dumpingu socjalnego 
i środowiskowego ze szkodą dla 
przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
podatkowych;

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
zasad odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw jest formą dumpingu 
socjalnego i środowiskowego ze szkodą dla 
przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
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podatkowych; mając na uwadze, że 
wprowadzenie katalogu sankcji za stałe 
naruszanie zasad CSR byłoby skutecznym 
rozwiązaniem, 

Or. de

Poprawka 29
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
zasad CSR jest formą dumpingu socjalnego 
i środowiskowego ze szkodą dla 
przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
podatkowych,

I. mając na uwadze, że brak poszanowania 
tych wiążących prawnie zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest formą 
dumpingu socjalnego i środowiskowego ze 
szkodą dla przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w Europie, od których 
wymaga się poszanowania ostrzejszych 
norm socjalnych, środowiskowych i 
podatkowych,

Or. en

Poprawka 30
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
uważanie europejskich przedsiębiorstw 
wielonarodowych, które przenoszą swoją 
produkcję do krajów o niższym poziomie 
wynagrodzenia i mniej wymagających 
normach środowiskowych, za winne, 
również przed sądami europejskimi, 
ewentualnych szkód środowiskowych i 
społecznych spowodowanych w tych 

skreślony
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krajach przez ich filie i łańcuchy 
zaopatrzenia,

Or. en

Poprawka 31
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
uważanie europejskich przedsiębiorstw 
wielonarodowych, które przenoszą swoją 
produkcję do krajów o niższym poziomie 
wynagrodzenia i mniej wymagających 
normach środowiskowych, za winne, 
również przed sądami europejskimi, 
ewentualnych szkód środowiskowych i 
społecznych spowodowanych w tych 
krajach przez ich filie i łańcuchy 
zaopatrzenia,

J. mając na uwadze, że normalne byłoby, 
gdyby przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
przedsiębiorstwa wielonarodowe
prowadzące działalność w krajach 
trzecich, były pociągane do 
odpowiedzialności przed lokalnymi 
sądami w taki sam sposób jak każda firma 
lokalna lub zagraniczna działająca w tym 
samym otoczeniu biznesowym i prawnym 
za wszelkie szkody środowiskowe i 
społeczne spowodowane przez nie same 
lub przez ich jednostki zależne i ich 
łańcuchy dostaw w tych krajach,

Or. en

Poprawka 32
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
uważanie europejskich przedsiębiorstw 
wielonarodowych, które przenoszą swoją 
produkcję do krajów o niższym poziomie 
wynagrodzenia i mniej wymagających 
normach środowiskowych, za winne,
również przed sądami europejskimi, 

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
pociąganie do odpowiedzialności
europejskich przedsiębiorstw 
wielonarodowych, które przenoszą swoją 
produkcję do krajów o niższym poziomie 
wynagrodzenia i mniej wymagających 
normach środowiskowych, w tym również 
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ewentualnych szkód środowiskowych i 
społecznych spowodowanych w tych 
krajach przez ich filie i łańcuchy 
zaopatrzenia,

przed sądami europejskimi, za wszelkie
szkody środowiskowe i społeczne lub inne 
negatywne skutki zewnętrzne odczuwane 
przez społeczności lokalne spowodowane
w tych krajach przez ich jednostki zależne i 
łańcuchy dostaw,

Or. en

Poprawka 33
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
uważanie europejskich przedsiębiorstw
wielonarodowych, które przenoszą swoją 
produkcję do krajów o niższym poziomie 
wynagrodzenia i mniej wymagających 
normach środowiskowych, za winne, 
również przed sądami europejskimi,
ewentualnych szkód środowiskowych i 
społecznych spowodowanych w tych 
krajach przez ich filie i łańcuchy 
zaopatrzenia,

J. mając na uwadze, że normalne byłoby 
pociąganie do odpowiedzialności
europejskich przedsiębiorstw, które 
przenoszą swoją produkcję do krajów o 
niższym poziomie wynagrodzenia i mniej 
wymagających normach środowiskowych, 
za wszelkie szkody środowiskowe i 
społeczne spowodowane w tych krajach 
przez ich jednostki zależne i łańcuchy 
dostaw,

Or. en

Poprawka 34
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze dużą różnorodność 
powiązań, jakie mogą istnieć między 
spółką macierzystą i jej jednostkami 
zależnymi z jednej strony, a między 
przedsiębiorstwem i jego dostawcami z 
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drugiej; mając również na uwadze 
konieczność określenia na poziomie 
międzynarodowym pojęcia strefy wpływu i 
„należytej staranności”,

Or. fr

Poprawka 35
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt J b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
nie podlegają bezpośrednio prawu 
międzynarodowemu oraz że konwencje 
międzynarodowe, zwłaszcza w dziedzinie 
praw człowieka, prawa pracy, ochrony 
środowiska, są wiążące dla państw 
sygnatariuszy, lecz nie wiążą bezpośrednio 
przedsiębiorstw, które mają siedzibę w 
tych państwach; jednak to do tych państw 
należy dopilnowanie, by przedsiębiorstwa 
mające siedzibę na ich terytorium 
wywiązywały się ze swoich obowiązków 
prawnych i przestrzegały zobowiązania do 
staranności, a także ustanowienie 
odpowiednich i proporcjonalnych kar w 
przypadku niewywiązywania się z tych 
zobowiązań,

Or. fr

Poprawka 36
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt J c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze podstawowe prawa 
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do skutecznych środków odwoławczych i 
dostępu do bezstronnego i niezależnego 
sądu potwierdzone w art. 7 Europejskiej 
karty praw podstawowych oraz w art. 8 
Powszechnej deklaracji praw człowieka,

Or. fr

Poprawka 37
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt J d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze zasadę współpracy 
sądowej potwierdzoną w konwencji 
brukselskiej i rozporządzeniu nr 44/2001 i 
wzywając Komisję do podjęcia działań w 
następstwie propozycji przedstawionych w 
zielonej księdze, a dotyczących kwestii 
eksterytorialności, zwłaszcza w 
odniesieniu do rozszerzenia zakresu 
stosowania rozporządzenia na spory, w 
których stroną są pozwani z krajów 
trzecich,

Or. fr

Poprawka 38
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Kolumbią i Peru już 
zawierają wzmiankę, aczkolwiek 
ograniczoną, o odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw,

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Kolumbią i Peru już 
zawierają wzmiankę, aczkolwiek 
ograniczoną, o odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw; mając na 
uwadze, że nawet powtarzające się 
naruszanie przez przedsiębiorstwa praw 
człowieka, norm pracy lub zasad 
dotyczących środowiska nie wpływa w 
praktyce w żaden sposób, niezależnie od 
odmiennie brzmiących założeń tych 
umów, na ich dalsze obowiązywanie,

Or. de

Poprawka 39
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Kolumbią i Peru już
zawierają wzmiankę, aczkolwiek 
ograniczoną, o odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw,

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Kolumbią i Peru zawierają 
odniesienie do odpowiedzialności 
społecznej biznesu, co nie odzwierciedla 
jednak znaczenia kwestii 
odpowiedzialności społecznej biznesu dla 
europejskiego celu ochrony środowiska, 
praw socjalnych i praw człowieka,

Or. en
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Poprawka 40
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską a Kolumbią i Peru już 
zawierają wzmiankę, aczkolwiek 
ograniczoną, o odpowiedzialności 
społecznej biznesu,

K. mając na uwadze, że rozdział 13 umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską 
i Koreą Południową, a także art. 270 ust. 3 
wielostronnej umowy handlowej między 
Unią Europejską a Kolumbią i Peru już 
zawierają odniesienie do
odpowiedzialności społecznej biznesu,

Or. en

Poprawka 41
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając że dotychczasowe porozumienia 
dotyczące społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw okazały się 
niewystarczające, w szczególności w 
przemyśle górniczym i w znacznym 
stopniu w sektorze dostaw,

Or. de

Poprawka 42
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że odpowiedzialność L. mając na uwadze, że klauzule socjalne i 
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społeczna przedsiębiorstw z jednej strony, 
a klauzule socjalne i środowiskowe w 
umowach handlowych z drugiej strony
dążą do tego samego celu, jakim jest 
gospodarka przyjazna dla potrzeb 
człowieka i środowiska, a także bardziej 
sprawiedliwa, bardziej społeczna, bardziej 
ludzka globalizacja rzeczywiście służąca 
zrównoważonemu rozwojowi,

środowiskowe w umowach handlowych 
oraz podejmowane przez środowisko 
biznesowe zobowiązania w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu dążą 
do tego samego celu, jakim jest gospodarka 
przyjazna dla potrzeb człowieka i 
środowiska, a także bardziej sprawiedliwa, 
bardziej społeczna, bardziej ludzka 
globalizacja rzeczywiście służąca 
zrównoważonemu rozwojowi,

Or. en

Poprawka 43
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze obowiązujące już
przepisy wspólnotowe dotyczące 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a szczególnie 
zalecenie 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r. i „Small Business Act dla Europy” 
przyjęty w czerwcu 2008 r.,

Or. fr

Poprawka 44
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że porozumienia 
dotyczące społecznej odpowiedzialności 
biznesu nie mogą służyć do tego, aby 
utrudnić skuteczne stanowienie prawa;  
mając na uwadze, że porozumienia 
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dotyczące społecznej odpowiedzialności 
biznesu, które okazują się nieskuteczne 
lub niewykonalne, powinny prowadzić do 
uregulowań ze strony prawodawcy,

Or. en

Poprawka 45
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. stwierdza, że po kryzysach: 
klimatycznym, energetycznym i 
żywnościowym międzynarodowy kryzys 
finansowy wszędzie spowodował kryzys 
społeczny, który zwiększył konieczność 
stosowania nowych i stanowczych zasad, 
żeby światowa gospodarka była lepiej 
regulowana i nie rozwijała się ze szkodą 
dla potrzeb ludzi społeczeństw; jest 
zdania, że leżący w sercu globalizacji 
handel międzynarodowy również jest 
objęty tą koniecznością;

1. zwraca uwagę, że wyzwania, przed 
jakimi obecnie stoimy, spotęgowane przez 
ostatni kryzys finansowy, doprowadziły na 
całym świecie do dyskusji na temat 
nowego podejścia regulacyjnego i kwestii 
zarządzania w gospodarce światowej, w 
tym w handlu międzynarodowym; jest 
zdania, że nowe zasady powinny 
przyczynić się do rozwoju bardziej 
zrównoważonych strategii politycznych, 
uwzględniających aspekty społeczne i 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 46
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. stwierdza, że po kryzysach: 
klimatycznym, energetycznym i 
żywnościowym międzynarodowy kryzys 
finansowy wszędzie spowodował kryzys 
społeczny, który zwiększył konieczność 
stosowania nowych i stanowczych zasad, 

1. stwierdza, że po kryzysach: 
klimatycznym, energetycznym i 
żywnościowym międzynarodowy kryzys 
finansowy spowodował ogólnoświatowy 
kryzys społeczny, który zwiększył 
konieczność stosowania nowych, bardziej 
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żeby światowa gospodarka była lepiej 
regulowana i nie rozwijała się ze szkodą 
dla potrzeb ludzi społeczeństw; jest zdania, 
że leżący w sercu globalizacji handel 
międzynarodowy również jest objęty tą 
koniecznością;

wydajnych i lepiej egzekwowanych zasad 
służących zwiększeniu skuteczności 
nadzoru nad gospodarką przez krajowe 
lub, w odpowiednich przypadkach,
ponadkrajowe organy regulacyjne; 
uważa, że realizowane obecnie na całym 
świecie strategie wyjścia z kryzysu nie 
powinny rozwijać się ze szkodą dla potrzeb 
ludzi i połeczeństw; jest zdania, że 
zwiększenie otwartej i uczciwej 
międzynarodowej wymiany handlowej, 
która jest jedną z sił napędowych 
globalizacji, może przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 47
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. stwierdza, że po kryzysach: 
klimatycznym, energetycznym i 
żywnościowym międzynarodowy kryzys 
finansowy wszędzie spowodował kryzys 
społeczny, który zwiększył konieczność 
stosowania nowych i stanowczych zasad, 
żeby światowa gospodarka była lepiej 
regulowana i nie rozwijała się ze szkodą 
dla potrzeb ludzi społeczeństw; jest zdania, 
że leżący w sercu globalizacji handel 
międzynarodowy również jest objęty tą 
koniecznością;

1. stwierdza, że międzynarodowy kryzys
finansowy pociągnął za sobą w pewnym 
stopniu kryzys społeczny, który zwiększył 
konieczność stosowania nowych i 
stanowczych zasad, żeby światowa 
gospodarka była lepiej regulowana i nie 
rozwijała się ze szkodą dla potrzeb ludzi 
społeczeństw; jest zdania, że leżący w 
sercu globalizacji handel międzynarodowy 
również jest objęty tą koniecznością;

Or. de



AM\833858PL.doc 27/61 PE450.649v01-00

PL

Poprawka 48
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza również, że globalizacji 
towarzyszyła rosnąca między krajami 
konkurencja mająca na celu 
przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, 
a także zwiększona konkurencja między 
przedsiębiorstwami, która doprowadziła
czasami do poważnych nadużyć w 
dziedzinie praw człowieka, praw 
socjalnych, a także środowiska 
naturalnego; 

2. zauważa również, że globalizacja 
zwiększyła presję konkurencyjną wśród 
krajów na przyciąganie inwestorów 
zagranicznych oraz zwiększyła 
konkurencję między przedsiębiorstwami, 
co prowadziło czasami do 
nieuzasadnionych naruszeń praw 
człowieka, praw pracowniczych, a także do 
szkód dla środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 49
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza również, że globalizacji 
towarzyszyła rosnąca między krajami
konkurencja mająca na celu przyciągnięcie 
zagranicznych inwestorów, a także 
zwiększona konkurencja między 
przedsiębiorstwami, która doprowadziła
czasami do poważnych nadużyć w 
dziedzinie praw człowieka, praw 
socjalnych, a także środowiska 
naturalnego; 

2. zauważa również, że globalizacji 
towarzyszyła rosnąca konkurencja między 
krajami mająca na celu przyciągnięcie 
zagranicznych inwestorów, a także 
zwiększona konkurencja między 
przedsiębiorstwami, co doprowadziło do 
reform mających na celu większą 
otwartość, poprawę zarządzania oraz 
poprawę koniunktury gospodarczej, ale 
czasami również prowadziło do
poważnych naruszeń praw człowieka, praw 
pracowniczych, a także do szkód dla 
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 50
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza również, że globalizacji 
towarzyszyła rosnąca między krajami
konkurencja mająca na celu przyciągnięcie 
zagranicznych inwestorów, a także 
zwiększona konkurencja między 
przedsiębiorstwami, która doprowadziła
czasami do poważnych nadużyć w 
dziedzinie praw człowieka, praw 
socjalnych, a także środowiska 
naturalnego; 

2. zauważa również, że globalizacji 
towarzyszyła rosnąca konkurencja między 
krajami mająca na celu przyciągnięcie 
zagranicznych inwestorów, a także 
zwiększona konkurencja między 
przedsiębiorstwami, co prowadziło
czasami do tego, że rządy tolerowały 
poważne naruszenia praw człowieka, praw 
pracowniczych, a także szkody dla 
środowiska naturalnego, aby przyciągnąć 
handel i inwestycje;

Or. en

Poprawka 51
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że zasady CSR, w pełni 
uznane na płaszczyźnie międzynarodowej 
zarówno w obrębie OECD, MOP, jak i 
ONZ, dotyczą odpowiedzialnego 
zachowania, jakiego oczekuje się od 
przedsiębiorstw w obszarze zatrudnienia, 
stosunków społecznych, praw człowieka, 
środowiska naturalnego, interesów 
konsumentów i przejrzystości wobec nich, 
walki z korupcją oraz podatków;

3. przypomina, że zasady społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w pełni uznane 
na płaszczyźnie międzynarodowej zarówno 
w obrębie OECD, MOP, jak i ONZ, 
dotyczą odpowiedzialnego zachowania, a 
w przede wszystkim przestrzegania 
obowiązujących przepisów, jakiego 
oczekuje się od przedsiębiorstw w obszarze 
zatrudnienia, stosunków społecznych, praw 
człowieka, środowiska naturalnego, 
interesów konsumentów i przejrzystości 
wobec nich, walki z korupcją oraz 
podatków;

Or. fr
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Poprawka 52
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest świadomy ograniczeń, jakie 
pociąga za sobą dobrowolny charakter 
koncepcji odpowiedzialności społecznej 
biznesu, i dlatego wzywa Komisję do 
wyraźnego uwzględnienia 
odpowiedzialności społecznej biznesu w 
nowej strategii handlowej 2020 oraz 
przedstawienia jasnych propozycji 
dotyczących sposobu realizacji tej 
odpowiedzialności w sektorowych 
strategiach politycznych w sposób 
przejrzysty i odpowiedzialny;

Or. en

Poprawka 53
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że propagowanie 
społecznej odpowiedzialności biznesu jest 
celem popieranym przez Unię Europejską 
oraz że Komisja Europejska jest zdania, iż 
Unia musi się upewnić, że prowadzona 
przez nią polityka zewnętrzna, a także 
zachowanie europejskich przedsiębiorstw 
inwestujących w krajach trzecich, 
rzeczywiście przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju i rozwoju 
społecznego w tych krajach;

4. przypomina, że propagowanie 
społecznej odpowiedzialności biznesu jest 
celem popieranym przez Unię Europejską 
oraz że Komisja Europejska jest zdania, iż 
Unia musi zadbać o to, aby prowadzona 
przez nią polityka zewnętrzna rzeczywiście 
przyczyniała się do zrównoważonego 
rozwoju i rozwoju społecznego w tych 
krajach oraz aby działania przedsiębiorstw 
europejskich były zgodne z wartościami 
europejskimi i normami uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym niezależnie od 
tego, gdzie przedsiębiorstwa te inwestują i 
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gdzie prowadzą działalność;

Or. en

Poprawka 54
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że polityka handlowa jest 
instrumentem w służbie globalnych celów
Unii Europejskiej i że w myśl art. 207 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polityka handlowa Unii 
Europejskiej prowadzona jest „zgodnie z 
zasadami i celami działań zewnętrznych 
Unii”, i że w myśl art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, ma się ona przyczyniać m.in. 
do „trwałego rozwoju Ziemi, do 
solidarności i wzajemnego szacunku 
między narodami, do swobodnego i 
uczciwego handlu, do wyeliminowania 
ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, 
w szczególności praw dziecka, a także do 
ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa 
międzynarodowego, w szczególności zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych.”;

5. przypomina, że cele wspólnej polityki 
handlowej powinny być w pełni 
skoordynowane z globalnymi celami Unii 
Europejskiej i że w myśl art. 207 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
polityka handlowa Unii Europejskiej 
prowadzona jest „zgodnie z zasadami i 
celami działań zewnętrznych Unii”, i że w 
myśl art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
ma się ona przyczyniać m.in. do „trwałego 
rozwoju Ziemi, do solidarności i 
wzajemnego szacunku między narodami, 
do swobodnego i uczciwego handlu, do 
wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony 
praw człowieka, w szczególności praw 
dziecka, a także do ścisłego przestrzegania 
i rozwoju prawa międzynarodowego, w 
szczególności zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych.”;

Or. en

Poprawka 55
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że Komisja Europejska 
powinna przeanalizować możliwość 
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stworzenia zharmonizowanej definicji 
stosunków między przedsiębiorstwem 
określonym jako przedsiębiorstwo 
macierzyste a każdym innym 
przedsiębiorstwem od niego zależnym, bez 
względu na to, czy jest to filia, dostawca 
lub podwykonawca, tak by w 
konsekwencji ułatwić określenie 
odpowiedzialności prawnej każdego z 
nich;

Or. fr

Poprawka 56
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa odpowiedzialność społeczną 
biznesu za nieskuteczne narzędzie 
ochrony praw pracowników, praw 
społeczności lokalnych i tubylczych oraz 
ochrony środowiska i domaga się, aby w 
celu zagwarantowania praw pracowników 
i ochrony środowiska zapewniono bardziej 
surowe prawodawstwo i skuteczną 
organizację związków zawodowych i aby 
nie polegano na niewiążących 
zobowiązaniach przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 57
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, biorąc pod uwagę główną rolę 6. uważa, biorąc pod uwagę główną rolę 
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odgrywaną przez duże przedsiębiorstwa, 
ich filie i łańcuchy zaopatrzenia w handlu 
międzynarodowym, że odpowiedzialność 
społeczna i środowiskowa przedsiębiorstw
musi być uwzględniana w umowach
handlowych zawieranych przez Unię 
Europejską;

odgrywaną przez duże przedsiębiorstwa, 
ich filie i łańcuchy zaopatrzenia w handlu 
międzynarodowym, że odpowiedzialność 
społeczna biznesu może przynieść wartość 
dodaną do umów handlowych 
zawieranych przez Unię Europejską;

Or. en

Poprawka 58
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że klauzule społeczne umów 
handlowych zostaną wzmocnione dzięki 
CSR, która odnosi się do zachowania 
przedsiębiorstw, podczas gdy CSR będzie 
wspomagana przez siłę umów handlowych, 
m.in. ramy nadzoru, które umowy te 
wprowadzają dla wdrażania zasad, które 
nimi rządzą;

7. uważa, że klauzule społeczne umów
handlowych powinny zostać uzupełnione 
poprzez włączenie koncepcji 
odpowiedzialności społecznej biznesu, 
która odnosi się do zachowania 
przedsiębiorstw, co z kolei wzmocni
koncepcję społecznej odpowiedzialności 
biznesu, która będzie wspomagana przez 
siłę umów handlowych dotyczących 
nadzoru wdrażania zasad, które nimi 
rządzą;

Or. en

Poprawka 59
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. domaga się, by zasady i zobowiązania 
w dziedzinie odpowiedzialności społecznej 
biznesu zostały uwzględnione i włączone 
do przyszłego komunikatu Komisji w 



AM\833858PL.doc 33/61 PE450.649v01-00

PL

sprawie nowej polityki handlowej dla 
Europy w ramach strategii Europa 2020, 
do przygotowywanego przez nią na rok 
2011 komunikatu w sprawie 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw oraz by były brane pod 
uwagę przy realizacji przez Komisję 
polityki handlowej;

Or. fr

Poprawka 60
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do włączenia zasad CSR do 
rozporządzenia w sprawie GSP i GSP+ 
podczas jego najbliższego przeglądu ; 
zwraca się do Komisji o czuwanie nad tym, 
by przedsiębiorstwa wielonarodowe, 
niezależnie czy posiadają siedzibę w Unii 
Europejskiej, czy poza nią, a których filie 
lub łańcuchy zaopatrzenia znajdują się w 
krajach należących do systemu GSP, a w 
szczególności do GSP+, były zobowiązane 
do przestrzegania swoich zobowiązań 
prawnych, krajowych i międzynarodowych
w dziedzinie praw człowieka, norm 
socjalnych i przepisów w dziedzinie 
ochrony środowiska; pragnie, by Unia 
Europejska i państwa sygnatariusze i 
beneficjenci GSP były zobowiązane do 
czuwania nad przestrzeganiem tych 
zobowiązań przez przedsiębiorstwa; wzywa
do uczynienia z tego wiążącego aspektu 
GSP;

8. wzywa do włączenia zasad, społecznej 
odpowiedzialności biznesu, do 
rozporządzenia w sprawie GSP+ podczas 
jego najbliższego przeglądu; zwraca się do 
Komisji o czuwanie nad tym, by 
przedsiębiorstwa były zobowiązane do 
przestrzegania swoich zobowiązań 
prawnych, krajowych i międzynarodowych 
w dziedzinie praw człowieka, norm 
socjalnych i przepisów w dziedzinie 
ochrony środowiska; pragnie, by Unia 
Europejska i państwa sygnatariusze i 
beneficjenci GSP + były zobowiązane do 
czuwania nad przestrzeganiem tych 
zobowiązań przez przedsiębiorstwa; 

Or. en
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Poprawka 61
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do Komisji, aby pamiętała, że 
odpowiedzialność społeczna biznesu była 
pierwotnie dobrowolnym działaniem 
odpowiedzialnych firm, mającym na celu 
zadbanie o to, aby skutki ich działalności 
przynosiły korzyści państwom 
członkowskim i państwom, w których 
działają, oraz aby uznała, że w tym 
kontekście utrzymanie zasady 
dobrowolności i umożliwienie 
organizacjom dokonania wolnego wyboru 
jest najlepszym sposobem 
zagwarantowania najbardziej 
produktywnych wyników;

Or. en

Poprawka 62
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że odnowiony system GSP+ 
powinien również zabronić zawierania 
„host-country agreements", porozumień 
zawartych w całkowicie nieprzejrzysty 
sposób między niektórymi 
przedsiębiorstwami wielonarodowymi a 
krajami przyjmującymi je, które są 
beneficjentami GSP+, w celu uniknięcia 
wymogów prawnych w tych krajach, które 
to porozumienia są wyraźnie sprzeczne z 
CSR;

skreślony

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że wymogi prawne, 
uregulowania oraz biurokratyczne 
procedury mogą mieć szczególnie 
szkodliwy wpływ na MŚP, ponieważ 
przedsiębiorstwa te próbują rozwijać się za 
pomocą ograniczonych zasobów i/lub 
wkraczać na nowe rynki, i dlatego wzywa 
Komisję do zadbania o to, aby wszelkie 
działania wynikające z niniejszego 
sprawozdania nie przyczyniały się do 
powstania większego obciążenia 
biurokratycznego, szczególnie względem 
MŚP, ani też nie miały szkodliwego 
wpływu na ich inicjatywy biznesowe;

Or. en

Poprawka 64
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowego modelu ocen 
wpływu w celu zapewnienia przed 
podpisaniem umowy handlowej, a 
następnie po jej podpisaniu, rzeczywistego 
przestrzegania zobowiązań w dziedzinie 
praw człowieka, podstawowych norm 
socjalnych i w zakresie ochrony 
środowiska przez państwa związane taką 
umową z Unią Europejską; domaga się 
również przeprowadzenia ocen wpływu 

10. wzywa Komisję Europejską do 
poprawy –w razie konieczności – swojego 
modelu oceny wpływu na zrównoważony 
rozwój, aby właściwie przeanalizować 
skutki gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe negocjacji handlowych; 
wzywa Komisję, aby w ramach działań 
prowadzonych w następstwie umów 
handlowych z krajami partnerskimi UE 
przeprowadzała oceny wpływu ex post, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów 
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dotyczących skutków umów handlowych 
na płaszczyźnie społecznej i 
środowiskowej w krajach partnerskich i w 
narażonych sektorach tych krajów; 
również te oceny wpływu należy 
przeprowadzać przed podpisaniem umowy 
i jej wdrożeniem;

wrażliwych;

Or. en

Poprawka 65
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowego modelu ocen wpływu 
w celu zapewnienia przed podpisaniem 
umowy handlowej, a następnie po jej 
podpisaniu, rzeczywistego przestrzegania 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, 
podstawowych norm socjalnych i w 
zakresie ochrony środowiska przez 
państwa związane taką umową z Unią 
Europejską; domaga się również 
przeprowadzenia ocen wpływu 
dotyczących skutków umów handlowych 
na płaszczyźnie społecznej i 
środowiskowej w krajach partnerskich i w 
narażonych sektorach tych krajów; również 
te oceny wpływu należy przeprowadzać 
przed podpisaniem umowy i jej 
wdrożeniem;

10. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowego modelu ocen wpływu 
w celu zapewnienia przed podpisaniem 
umowy handlowej, a następnie po jej 
podpisaniu, rzeczywistego przestrzegania 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, 
głównych norm socjalnych i w zakresie 
ochrony środowiska przez państwa 
związane taką umową z Unią Europejską; 
domaga się również przeprowadzenia ocen 
wpływu dotyczących skutków umów 
handlowych na płaszczyźnie społecznej i 
środowiskowej w krajach partnerskich i w 
narażonych sektorach tych krajów; również 
te oceny wpływu należy przeprowadzać 
przed podpisaniem umowy i po jej 
wdrożeniu;

Or. en

Poprawka 66
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowego modelu ocen wpływu 
w celu zapewnienia przed podpisaniem 
umowy handlowej, a następnie po jej 
podpisaniu, rzeczywistego przestrzegania 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, 
podstawowych norm socjalnych i w 
zakresie ochrony środowiska przez 
państwa związane taką umową z Unią 
Europejską; domaga się również 
przeprowadzenia ocen wpływu 
dotyczących skutków umów handlowych 
na płaszczyźnie społecznej i 
środowiskowej w krajach partnerskich i w 
narażonych sektorach tych krajów; również 
te oceny wpływu należy przeprowadzać 
przed podpisaniem umowy i jej 
wdrożeniem;

10. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania nowego modelu ocen wpływu 
w celu zapewnienia przed podpisaniem 
umowy handlowej, a następnie po jej 
podpisaniu, rzeczywistego przestrzegania 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, 
podstawowych norm socjalnych i w 
zakresie ochrony środowiska, w tym w 
zakresie celów dotyczących łagodzenia 
zmian klimatu, przez państwa związane 
taką umową z Unią Europejską; domaga 
się również przeprowadzenia ocen wpływu 
dotyczących skutków umów handlowych 
na płaszczyźnie społecznej i 
środowiskowej w krajach partnerskich i w 
narażonych sektorach tych krajów; również 
te oceny wpływu należy przeprowadzać 
przed podpisaniem umowy i jej 
wdrożeniem; 

Or. en

Poprawka 67
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony Parlament ma być w 
pełni informowany o tym, w jaki sposób 
wyniki oceny wpływu umów na 
zrównoważony rozwój są uwzględniane w 
negocjacjach przed ich zakończeniem 
oraz które rozdziały tych umów zostały 
zmienione w celu uniknięcia 
jakichkolwiek negatywnych skutków 
stwierdzonych w tej ocenie wpływu;

Or. en
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Poprawka 68
Marielle De Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
opracowanie analizy wpływu w celu oceny 
skutków umów handlowych na 
europejskie MŚP (test MŚP), w 
szczególności w zakresie 
odpowiedzialności społecznej biznesu, 
zgodnie z postanowieniami „Small 
Business act”;

Or. fr

Poprawka 69
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że nałożenie 
wymogów prawnych przez organy 
ponadnarodowe może ograniczyć 
funkcjonowanie demokracji wyborczej i 
wzywa Komisję do zadbania o to, aby 
warunki wszelkich umów 
międzynarodowych, które chce 
wprowadzić w życie, nie ograniczały 
demokratycznego prawa do 
samostanowienia żadnej ze stron tej 
umowy;

Or. en
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Poprawka 70
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje, by wszystkie przyszłe 
umowy handlowe negocjowane przez Unię 
Europejską, w tym umowy inwestycyjne i 
umowy przetargowe zawierały rozdział 
poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, 
w tym klauzulę o CSR;

11. proponuje, by w odpowiednich 
przypadkach wszystkie przyszłe umowy 
handlowe negocjowane przez Unię 
Europejską zawierały rozdział poświęcony 
zrównoważonemu rozwojowi, opierający 
się na zasadach społecznej 
odpowiedzialności biznesu określonych w 
zaktualizowanych w 2010 r. wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych;

Or. en

Poprawka 71
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. proponuje, by taka „klauzula CSR” 
obejmowała:

a. wzajemne zobowiązanie obu stron 
do promowania CSR w ramach 
umowy i wymiany handlowej między 
nimi; 

b. zachęty mające na celu skłanianie 
przedsiębiorstw do podejmowania 
zobowiązań w dziedzinie CSR, 
negocjowane z ogółem podmiotów w 
przedsiębiorstwie, w tym związków 
zawodowych, organizacji 
konsumentów i zainteresowanych 

skreślony

                                               
1 Takich jak program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ) 
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społeczności lokalnych;

c. otwarcie „punktów 
kontaktowych”, takich jak te 
utworzone w ramach OECD w celu 
propagowania wiadomości na temat 
CSR, przejrzystości, a także 
przyjmowania ewentualnych skarg i 
zeznań dotyczących przypadków 
nieprzestrzegania CSR, we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw 
i grup przedsiębiorstw, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie CSR 
w dokumencie podawanym do 
wiadomości publicznej;

e. spoczywający na 
przedsiębiorstwach i grupach 
przedsiębiorstw obowiązek 
zachowania należytej staranności, 
tzn. obowiązek podejmowania działań 
uprzedzających naruszenia praw 
człowieka i praw z zakresu ochrony 
środowiska, korupcję czy uchylanie 
się od obowiązków podatkowych w 
celu ich identyfikowania i 
zapobiegania im, w tym w odnośnych 
filiach i łańcuchach zaopatrzenia, 
czyli ich sferze wpływów;

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia 
zobowiązań podjętych z tytułu CSR w 
ramach umowy handlowej; 
odpowiednie organy obydwu stron, 
ale także niezależni eksperci, muszą 
mieć możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów 
MOP1; w razie poważnego naruszenia 
strony mogłyby podjąć działania 
mające na celu poinformowanie 
opinii społecznej i wnioskować o 
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proporcjonalne sankcje handlowe;

g. mechanizm współpracy sądowej 
między Unią a państwami 
partnerskimi w celu upewnienia się 
co do rzeczywistego przestrzegania 
przez przedsiębiorstwa przepisów i 
odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się 
do sprzyjania międzynarodowej 
współpracy sądowej, ułatwiania 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
ofiarom działań przedsiębiorstw lub 
spółek będących w ich strefie 
wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych 
właściwych dla tych kwestii;

Or. en

Poprawka 72
Marielle De Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. proponuje, by taka „klauzula CSR” 
obejmowała:

a. wzajemne zobowiązanie obu stron 
do promowania CSR w ramach umowy 
i wymiany handlowej między nimi; 

b. zachęty mające na celu skłanianie 
przedsiębiorstw do podejmowania 
zobowiązań w dziedzinie CSR, 
negocjowane z ogółem podmiotów w
przedsiębiorstwie, w tym związków 
zawodowych, organizacji 
konsumentów i zainteresowanych 
społeczności lokalnych;

12. proponuje, by taka „klauzula społecznej 
odpowiedzialności biznesu ” 
obejmowała:

a. wzajemne zobowiązanie obu stron 
do promowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu w ramach 
umowy i wymiany handlowej między 
nimi;

b. zachęty mające na celu skłanianie 
przedsiębiorstw do podejmowania 
zobowiązań w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, 
negocjowane z ogółem podmiotów w 

                                               
1 Takich jak program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach 
OECD w celu propagowania 
wiadomości na temat CSR, 
przejrzystości, a także przyjmowania 
ewentualnych skarg i zeznań 
dotyczących przypadków 
nieprzestrzegania CSR, we współpracy 
ze społeczeństwem obywatelskim;

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw 
i grup przedsiębiorstw, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie CSR w 
dokumencie podawanym do 
wiadomości publicznej; 

e. spoczywający na 
przedsiębiorstwach i grupach 
przedsiębiorstw obowiązek 
zachowania należytej staranności, tzn. 
obowiązek podejmowania działań 
uprzedzających naruszenia praw 
człowieka i praw z zakresu ochrony 
środowiska, korupcję czy uchylanie się 
od obowiązków podatkowych w celu 
ich identyfikowania i zapobiegania im, 
w tym w odnośnych filiach i 
łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich 
sferze wpływów;

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia 
zobowiązań podjętych z tytułu CSR w 
ramach umowy handlowej; 
odpowiednie organy obydwu stron, ale 
także niezależni eksperci, muszą mieć 
możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów 
MOP1; w razie poważnego naruszenia 

przedsiębiorstwie, w tym związków 
zawodowych, organizacji 
konsumentów i zainteresowanych 
społeczności lokalnych;

c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach 
OECD w celu propagowania 
wiadomości na temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu, 
przejrzystości, a także przyjmowania 
ewentualnych skarg i zeznań 
dotyczących przypadków 
nieprzestrzegania społecznej 
odpowiedzialności biznesu, we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw 
i grup przedsiębiorstw, które nie są 
objęte zakresem obowiązywania 
zalecenia 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r., tzn. roczna publikacja bilansu 
w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu w 
dokumencie podawanym do 
wiadomości publicznej, przy 
poszanowaniu zasady „najpierw myśl 
na małą skalę”, aby uniknąć sytuacji, 
w której klauzula ta powodowałaby 
nowe obciążenia administracyjne dla 
MŚP, rozumiane w myśl zalecenia 
2003/361/WE z maja 2003 r.;
e. spoczywający na przedsiębiorstwach 
i grupach przedsiębiorstw obowiązek 
zachowania należytej staranności, tzn. 
obowiązek podejmowania działań 
uprzedzających naruszenia praw 
człowieka i praw z zakresu ochrony 
środowiska, korupcję czy uchylanie się 
od obowiązków podatkowych w celu 
ich identyfikowania i zapobiegania im, 
w tym w odnośnych filiach i 
łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich 
sferze wpływów; 
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strony mogłyby podjąć działania 
mające na celu poinformowanie 
opinii społecznej i wnioskować o 
proporcjonalne sankcje handlowe;

g. mechanizm współpracy sądowej 
między Unią a państwami 
partnerskimi w celu upewnienia się co 
do rzeczywistego przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa przepisów i 
odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się 
do sprzyjania międzynarodowej 
współpracy sądowej, ułatwiania 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
ofiarom działań przedsiębiorstw lub 
spółek będących w ich strefie 
wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych 
właściwych dla tych kwestii;

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia 
zobowiązań podjętych z tytułu 
społecznej odpowiedzialności biznesu
w ramach umowy handlowej; 
odpowiednie organy obydwu stron, ale 
także niezależni eksperci, muszą mieć 
możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów 
MOP; w razie poważnego naruszenia 
strony mogłyby wnioskować o 
proporcjonalne sankcje handlowe 

g. mechanizm współpracy sądowej 
między Unią a państwami partnerskimi 
w celu upewnienia się co do 
rzeczywistego przestrzegania przez 
przedsiębiorstwa przepisów i 
odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie 
społecznej odpowiedzialności biznesu; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej 
współpracy sądowej, ułatwiania 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
ofiarom działań przedsiębiorstw lub 
spółek będących w ich strefie 
wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych 
właściwych dla tych kwestii;

Or. fr

Poprawka 73
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a. wzajemne zobowiązanie obu stron do a. wzajemne zobowiązanie obu stron do 
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promowania CSR w ramach umowy i 
wymiany handlowej między nimi; 

promowania uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym instrumentów 
dotyczących odpowiedzialności społecznej 
biznesu w ramach umowy i wymiany 
handlowej między nimi;

Or. en

Poprawka 74
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a. wzajemne zobowiązanie obu stron do 
promowania CSR w ramach umowy i 
wymiany handlowej między nimi;

a. wzajemne zobowiązanie obu stron do 
promowania i monitorowania CSR w 
ramach umowy i wymiany handlowej 
między nimi;

Or. de

Poprawka 75
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b. zachęty mające na celu skłanianie 
przedsiębiorstw do podejmowania 
zobowiązań w dziedzinie CSR, 
negocjowane z ogółem podmiotów w 
przedsiębiorstwie, w tym związków 
zawodowych, organizacji konsumentów i 
zainteresowanych społeczności lokalnych;

b. zachęty mające na celu skłanianie 
przedsiębiorstw do podejmowania 
zobowiązań w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, negocjowane z 
ogółem podmiotów w przedsiębiorstwie, w 
tym związków zawodowych, organizacji 
konsumentów, zainteresowanych 
społeczności lokalnych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr
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Poprawka 76
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach OECD w 
celu propagowania wiadomości na temat 
CSR, przejrzystości, a także przyjmowania 
ewentualnych skarg i zeznań dotyczących 
przypadków nieprzestrzegania CSR, we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach OECD w 
celu dostarczania informacji na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu i
przejrzystości we współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim; punkty te 
przyjmowałyby skargi i zeznania 
dotyczące naruszeń zasad, na których 
opiera się społeczna odpowiedzialność 
biznesu, aby chronić zarówno 
konsumenta, jak i inne firmy w łańcuchu 
dostaw;

Or. en

Poprawka 77
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach OECD w 
celu propagowania wiadomości na temat 
CSR, przejrzystości, a także przyjmowania 
ewentualnych skarg i zeznań dotyczących 
przypadków nieprzestrzegania CSR, we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

c. otwarcie „punktów kontaktowych”, 
takich jak te utworzone w ramach OECD w 
celu propagowania wiadomości na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
przejrzystości, a także przyjmowania 
ewentualnych skarg dotyczących 
przypadków nieprzestrzegania zasad, na 
których opiera się społeczna 
odpowiedzialność biznesu, we współpracy 
ze społeczeństwem obywatelskim;

Or. en
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Poprawka 78
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw i 
grup przedsiębiorstw, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie CSR w 
dokumencie podawanym do wiadomości 
publicznej;

d. zachęty do wspierania przejrzystości, 
widoczności i wiarygodności praktyk w 
zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu poprzez udostępnianie informacji 
dotyczących społecznej odpowiedzialności 
biznesu wszystkim zainteresowanym 
stronom, w tym konsumentom, 
inwestorom oraz opinii publicznej, w 
sposób ukierunkowany, szczególnie w 
postaci regularnie sporządzanych 
sprawozdań na temat zobowiązań 
podjętych przez przedsiębiorstwa w 
uzupełnieniu wymogów krajowych i 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 79
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw i
grup przedsiębiorstw, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie CSR w 
dokumencie podawanym do wiadomości 
publicznej; 

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw,
grup przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
znajdujących się w strefie wpływów 
przedsiębiorstw macierzystych, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu  –opierającego 
się na globalnych, wspólnych i z góry 
określonych wskaźnikach skuteczności –
w dokumencie podawanym do wiadomości 
publicznej; dane te muszą zostać następnie 
zweryfikowane przez niezależną 
jednostkę;
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Or. fr

Poprawka 80
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw i 
grup przedsiębiorstw, tzn. roczna 
publikacja bilansu w dziedzinie CSR w 
dokumencie podawanym do wiadomości 
publicznej; 

d. obowiązek przejrzystości i 
sprawozdawczości dla większych 
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 81
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e. spoczywający na przedsiębiorstwach i 
grupach przedsiębiorstw obowiązek 
zachowania należytej staranności, tzn. 
obowiązek podejmowania działań 
uprzedzających naruszenia praw człowieka 
i praw z zakresu ochrony środowiska, 
korupcję czy uchylanie się od obowiązków 
podatkowych w celu ich identyfikowania i 
zapobiegania im, w tym w odnośnych 
filiach i łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich 
sferze wpływów;

e. spoczywający na przedsiębiorstwach 
obowiązek zachowania należytej 
staranności, tzn. obowiązek podejmowania 
działań uprzedzających naruszenia praw 
człowieka i praw z zakresu ochrony 
środowiska, korupcję czy uchylanie się od 
obowiązków podatkowych w celu ich 
identyfikowania i zapobiegania im, w tym 
w odnośnych filiach i łańcuchach 
zaopatrzenia; 

Or. en
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Poprawka 82
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e. spoczywający na przedsiębiorstwach i 
grupach przedsiębiorstw obowiązek 
zachowania należytej staranności, tzn. 
obowiązek podejmowania działań 
uprzedzających naruszenia praw człowieka 
i praw z zakresu ochrony środowiska, 
korupcję czy uchylanie się od obowiązków 
podatkowych w celu ich identyfikowania i 
zapobiegania im, w tym w odnośnych 
filiach i łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich 
sferze wpływów;

e. spoczywający na większych 
przedsiębiorstwach i grupach 
przedsiębiorstw obowiązek zachowania 
należytej staranności, tzn. obowiązek 
podejmowania działań uprzedzających 
naruszenia praw człowieka i praw z 
zakresu ochrony środowiska, korupcję czy 
uchylanie się od obowiązków 
podatkowych w celu ich identyfikowania i 
zapobiegania im, w tym w odnośnych 
filiach i łańcuchach zaopatrzenia, czyli ich 
sferze wpływów;

Or. de

Poprawka 83
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia zobowiązań 
podjętych z tytułu CSR w ramach umowy 
handlowej; odpowiednie organy obydwu 
stron, ale także niezależni eksperci, muszą 
mieć możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów 
MOP1; w razie poważnego naruszenia 
strony mogłyby podjąć działania mające 
na celu poinformowanie opinii społecznej 
i wnioskować o proporcjonalne sankcje 
handlowe;

skreślony

                                               
1 Takich jak program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ) 
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Or. en

Poprawka 84
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia zobowiązań 
podjętych z tytułu CSR w ramach umowy 
handlowej; odpowiednie organy obydwu 
stron, ale także niezależni eksperci, muszą 
mieć możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów 
MOP1; w razie poważnego naruszenia 
strony mogłyby podjąć działania mające na 
celu poinformowanie opinii społecznej i 
wnioskować o proporcjonalne sankcje 
handlowe;

mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia zobowiązań 
podjętych z tytułu społecznej 
odpowiedzialności biznesu w ramach 
umowy handlowej; odpowiednie organy 
obydwu stron, ale także niezależni 
eksperci, muszą mieć możliwość 
przeprowadzania dochodzeń, na wzór 
dochodzeń prowadzonych w ramach 
programów MOP2 we współpracy z 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego; w razie poważnego 
naruszenia strony mogłyby podjąć 
działania mające na celu poinformowanie 
opinii społecznej i wnioskować o 
proporcjonalne sankcje handlowe;

Or. fr

Poprawka 85
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia zobowiązań 
podjętych z tytułu CSR w ramach umowy 
handlowej; odpowiednie organy obydwu 

f. mechanizm badania w przypadku 
potwierdzonego naruszenia zobowiązań 
podjętych z tytułu CSR w ramach umowy 
handlowej; odpowiednie organy obydwu 

                                               
1 Takich jak program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
2 Takich jak program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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stron, ale także niezależni eksperci, muszą
mieć możliwość przeprowadzania 
dochodzeń, na wzór dochodzeń 
prowadzonych w ramach programów MOP 
; w razie poważnego naruszenia strony 
mogłyby podjąć działania mające na celu 
poinformowanie opinii społecznej i 
wnioskować o proporcjonalne sankcje 
handlowe;

stron powinni mieć możliwość 
przeprowadzania dochodzeń, na wzór 
dochodzeń prowadzonych w ramach 
programów MOP ; w razie poważnego 
naruszenia strony mogłyby podjąć 
działania mające na celu poinformowanie 
opinii społecznej i odpowiednie 
reagowanie;

Or. de

Poprawka 86
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw lub spółek będących w ich 
strefie wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych właściwych 
dla tych kwestii; 

skreślony

Or. en

Poprawka 87
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera g)
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Projekt rezolucji Poprawka

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw lub spółek będących w ich 
strefie wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych właściwych 
dla tych kwestii; 

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw lub spółek będących w ich 
strefie wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych właściwych 
dla tych kwestii; 

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw lub spółek będących w ich 
strefie wpływów, wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych właściwych 
dla tych kwestii oraz naruszeń ze strony 
przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawka 89
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie CSR; 
obie strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw lub spółek będących w ich 
strefie wpływów i wspierania rozwijania 
procedur i instytucji sądowych właściwych 
dla tych kwestii;

g. mechanizm współpracy sądowej między 
Unią a państwami partnerskimi w celu 
upewnienia się co do rzeczywistego 
przestrzegania przez przedsiębiorstwa 
przepisów i odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie 
społecznej odpowiedzialności biznesu; obie 
strony powinny zobowiązać się do 
sprzyjania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw w ramach łańcucha 
dostaw lub spółek będących w ich strefie 
wpływów i wspierania rozwijania procedur 
i instytucji sądowych właściwych dla tych 
kwestii;

Or. en

Poprawka 90
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera ga) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga. w przypadku rozstrzygania sporu w 
drodze arbitrażu lub wszelkiej innej 
alternatywnej formy rozstrzygania sporów 
zobowiązanie osób lub organizacji 
odpowiedzialnych za ich rozstrzygnięcie 
do uwzględnienia przy podejmowaniu 
decyzji korpusu międzynarodowych 
konwencji o ochronie środowiska i praw 
podstawowych.  Z zastrzeżeniem, że strony 
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sporu dostarczą odpowiednie elementy 
umożliwiające organom arbitrażowym 
właściwe zrozumienie sytuacji, organy te 
powinny być zobowiązane do ich 
wysłuchania, szczególnie w drodze opinii 
amicus curiae, i wziąć pod uwagę te 
elementy przy podejmowaniu decyzji, 
motywując w odpowiednim przypadku ich 
odrzucenie;

Or. fr

Poprawka 91
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera ga) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga. spoczywający na przedsiębiorstwach 
wymóg zobowiązania się do 
dobrowolnych, otwartych i 
merytorycznych uprzednich konsultacji z 
podmiotami lokalnymi i niezależnymi 
przed rozpoczęciem projektu, który ma 
wpływ na społeczność lokalną;

Or. en

Poprawka 92
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera ga) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga. szczególny nacisk na skutki 
zatrudniania dzieci oraz praktyki 
dotyczące pracy dzieci;

Or. en
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Poprawka 93
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że klauzuli dotyczącej 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
mogą towarzyszyć inne przepisy; jest 
zdania, że:

a. w razie udowodnionego naruszenia 
zobowiązań w zakresie odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw powinna 
istnieć możliwość przeprowadzenia 
dochodzenia przez właściwe organy, a w 
razie poważnego naruszenia tych 
zobowiązań strony mogłyby poinformować 
o tym opinię publiczną; 

b. obie strony powinny zobowiązać się do 
wspierania międzynarodowej współpracy 
sądowej, ułatwiania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiarom działań 
przedsiębiorstw, a także do wspierania w 
tym celu działań zmierzających do 
opracowania odpowiednich procedur 
sądowych oraz pozasądowych 
mechanizmów odwoławczych;

Or. en

Poprawka 94
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że oenzetowski raport 
Ruggie'ego, popierany przez szwedzką i 
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hiszpańską prezydencję UE, identyfikuje 
trzy główne obszary społecznej 
odpowiedzialności biznesu: „chroń, 
szanuj i naprawiaj”; mając na uwadze, że 
ochrona i zapobieganie już są objęte 
obecnymi zasadami odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw, zwraca się do 
Komisji o uwypuklenie i wzmocnienie 
elementu „naprawy” w umowach 
handlowych, w tym poprzez zapewnienie 
ofiarom dostępu do rekompensaty;

Or. en

Poprawka 95
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie istniejących umów 
handlowych oraz zadbanie przy ich 
przeglądzie o włączenie klauzuli 
dotyczącej nieobniżania standardów do 
każdego z rozdziałów tych umów 
dotyczących inwestycji;

Or. en

Poprawka 96
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. proponuje, aby w zawieranych przez 
UE umowach dwustronnych określono 
przepis – na podstawie programów 
wzmacniania wymiaru sprawiedliwości –
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dotyczący szkolenia sędziów i trybunałów 
zajmujących się prawem handlowym na 
temat kwestii praw człowieka i zgodności z 
międzynarodowymi konwencjami w 
sprawie praw pracowniczych i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 97
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. zwraca się do Komisji o to, aby w 
ramach wszystkich podjętych do chwili 
obecnej dialogów dotyczących praw 
człowieka poruszyła kwestię 
odpowiedzialności społecznej biznesu oraz 
działania firm z siedzibą w UE oraz ich 
podmiotów zależnych w odnośnych 
krajach;  wnioskuje, aby Komisja 
udostępniła na czas programy, dane 
uczestników oraz protokoły wszystkich 
tych dialogów;

Or. en

Poprawka 98
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. proponuje utworzenie 
parlamentarnego komitetu 
monitorującego dla każdej umowy o 
wolnym handlu, na wzór tych 
przewidzianych w umowach o 

skreślony
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partnerstwie gospodarczym, będącego 
forum wymiany informacji i dialogu 
między członkami Parlamentu 
Europejskiego i parlamentarzystami 
krajów partnerskich; dodaje, że taki 
komitet monitorujący umowy o wolnym 
handlu mógłby w szczególności czuwać 
nad wdrażaniem rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i klauzuli CSR, 
wydawać zalecenia skierowane do 
wspólnego komitetu odpowiedzialnego za 
wdrażanie umowy o wolnym handlu, m.in. 
w odniesieniu do ocen wpływu i w 
przypadkach naruszania praw człowieka, 
praw społecznych czy konwencji w 
zakresie ochrony środowiska; 

Or. en

Poprawka 99
Małgorzata Handzlik

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. proponuje utworzenie parlamentarnego 
komitetu monitorującego dla każdej 
umowy o wolnym handlu, na wzór tych 
przewidzianych w umowach o 
partnerstwie gospodarczym, będącego 
forum wymiany informacji i dialogu 
między członkami Parlamentu 
Europejskiego i parlamentarzystami krajów 
partnerskich; dodaje, że taki komitet
monitorujący umowy o wolnym handlu 
mógłby w szczególności czuwać nad 
wdrażaniem rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i klauzuli CSR, 
wydawać zalecenia skierowane do 
wspólnego komitetu odpowiedzialnego za 
wdrażanie umowy o wolnym handlu, m.in. 
w odniesieniu do ocen wpływu i w 
przypadkach naruszania praw człowieka, 
praw społecznych czy konwencji w 

13. proponuje utworzenie parlamentarnego 
podkomitetu monitorującego ds. umów o 
wolnym handlu, będącego forum wymiany 
informacji i dialogu między posłami do
Parlamentu Europejskiego i 
parlamentarzystami krajów partnerskich; 
dodaje, że taki podkomitet monitorujący 
umowy o wolnym handlu mógłby również
czuwać nad wdrażaniem rozdziału 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju i 
klauzuli dotyczącej społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wydawać 
zalecenia skierowane do wspólnego 
komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie 
umowy o wolnym handlu, m.in. w 
odniesieniu do ocen wpływu i w 
przypadkach udowodnionych naruszeń
praw człowieka, praw społecznych czy 
konwencji w zakresie ochrony środowiska;
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zakresie ochrony środowiska; 

Or. en

Poprawka 100
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że jeżeli skutkiem 
wprowadzenia prawnego wymogu w 
zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu jako obowiązkowego elementu 
zawieranych przez Unię Europejską 
umów o wolnym handlu będzie 
przenoszenie przedsiębiorstw i 
działalności handlowej z państw 
członkowskich lub z państwa będącego 
krajem partnerskim państwa 
członkowskiego, w którym standardy są 
wysokie, do krajów o bardziej liberalnych 
systemach, będzie to szkodliwe dla ogółu 
zatrudnienia, dochodów z podatków, 
kwestii klimatycznych i dobrobytu, w 
związku z czym wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby nie stworzono żadnych 
niewłaściwych zachęt i nie spowodowano 
niepożądanych skutków;

Or. en

Poprawka 101
Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. proponuje stworzenie regularnego 
forum porównawczego dla sygnatariuszy 
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światowego paktu ONZ (tzw. Global 
Contract), na którym mogliby oni 
przedstawiać do publicznej weryfikacji 
swoje programy z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu i które 
dawałoby konsumentom możliwość 
porównania, a także stworzyłoby kulturę 
wysokich standardów i wzajemnej 
kontroli; taka przejrzystość zachęciłaby 
firmy do dobrowolnego osiągnięcia 
wyższych standardów społecznej 
odpowiedzialności biznesu lub do 
ponoszenia kosztów kontroli ze strony 
mediów i opinii publicznej;

Or. en

Poprawka 102
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. proponuje szybkie rozszerzenie 
zakresu definicji naruszenia zasady CSR 
na naruszenia związane z 
konkurencyjnością lub wynikające z 
umów handlowych i uwzględnienie ich w 
zawartych w umowach handlowych 
klauzulach ochronnych, tak by umożliwić 
reagowanie na nie; 

Or. de

Poprawka 103
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca się do Komisji o wezwanie 
tych właśnie forów do opracowania 
międzynarodowej konwencji 
ustanawiającej odpowiedzialność 
„państwa przyjmującego”1 i „państwa 
pochodzenia”2 i stanowiącej element 
przeciwdziałania naruszeniom praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa 
wielonarodowe, a także do stosowania 
zasady eksterytorialności;

Or. fr

Poprawka 104
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. potwierdza poparcie dla utworzenia w 
łonie WTO komitetu ds. handlu i godnej 
pracy na wzór komitetu ds. handlu i 
rozwoju, w ramach którego będzie można 
omawiać m.in. kwestie norm socjalnych i 
CSR w powiązaniu z handlem 
międzynarodowym; ponownie proponuje 
dostosowanie procedury rozstrzygania 
sporów, aby umożliwić – w przypadkach, 
które dotyczących kwestii emanujących z 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie ochrony środowiska i społecznej 
– zasięganie przez specjalne grupy (panele) 
lub organy odwoławcze opinii właściwych 
organizacji międzynarodowych i 
udostępnianie tych opinii do wiadomości 
publicznej.

16. potwierdza poparcie dla utworzenia w 
łonie WTO komitetu ds. handlu i godnej 
pracy na wzór komitetu ds. handlu i 
rozwoju, w ramach którego będzie można 
omawiać m.in. kwestie norm socjalnych, 
szczególnie w kontekście zatrudniania 
dzieci, i społecznej odpowiedzialności 
biznesu w powiązaniu z handlem 
międzynarodowym; ponownie proponuje 
dostosowanie procedury rozstrzygania 
sporów, aby umożliwić – w przypadkach, 
które dotyczących kwestii emanujących z 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie ochrony środowiska i społecznej 
– zasięganie przez specjalne grupy (panele) 
lub organy odwoławcze opinii właściwych 
organizacji międzynarodowych i 
udostępnianie tych opinii do wiadomości 

                                               
1 Państwa, w którym mają siedzibę wszystkie przedsiębiorstwa podlegające przedsiębiorstwom macierzystym
2 Państwa, w których znajdują się przedsiębiorstwa macierzyste
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publicznej.

Or. en

Poprawka 105
Harlem Désir

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. potwierdza poparcie dla utworzenia w 
łonie WTO komitetu ds. handlu i godnej 
pracy na wzór komitetu ds. handlu i 
rozwoju, w ramach którego będzie można 
omawiać m.in. kwestie norm socjalnych i 
CSR w powiązaniu z handlem 
międzynarodowym; ponownie proponuje 
dostosowanie procedury rozstrzygania 
sporów, aby umożliwić – w przypadkach, 
które dotyczących kwestii emanujących z 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie ochrony środowiska i społecznej 
– zasięganie przez specjalne grupy (panele) 
lub organy odwoławcze opinii właściwych 
organizacji międzynarodowych i 
udostępnianie tych opinii do wiadomości 
publicznej.

16. potwierdza poparcie dla utworzenia w 
łonie WTO komitetu ds. handlu i godnej 
pracy na wzór komitetu ds. handlu i 
ochrony środowiska, w ramach którego 
będzie można omawiać m.in. kwestie norm 
socjalnych i społecznej odpowiedzialności 
biznesu w powiązaniu z handlem 
międzynarodowym; ponownie proponuje 
dostosowanie procedury rozstrzygania 
sporów, aby umożliwić – w przypadkach, 
które dotyczących kwestii emanujących z 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie ochrony środowiska i społecznej 
– zasięganie przez specjalne grupy (panele) 
lub organy odwoławcze opinii właściwych 
organizacji międzynarodowych i 
udostępnianie tych opinii do wiadomości 
publicznej.

Or. fr


