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Amendamentul 1
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Responsabilitatea socială a întreprinderilor 
în acordurile comerciale internaționale

Responsabilitatea socială și de mediu a 
întreprinderilor în acordurile comerciale 
internaționale

Or. fr

Amendamentul 2
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Inițiativa de Raportare 
Globală (Global Reporting Initiative - GRI) 
lansată în 19971 și orientările actualizate 
ale grupului G3 pentru elaborarea 
rapoartelor privind dezvoltarea durabilă, 
publicate la 5 octombrie 2006,

- având în vedere Inițiativa de Raportare 
Globală (Global Reporting Initiative - GRI) 
lansată în 19972, orientările actualizate ale 
grupului G3 pentru elaborarea rapoartelor 
privind dezvoltarea durabilă, publicate la 5 
octombrie 2006 și orientările G4 care sunt 
în prezent în curs de pregătire în cadrul 
GRI,

Or. fr

Amendamentul 3
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Referirea 10

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Reprezentantului 
special al Secretarului General pentru 
drepturile omului și societățile 
transnaționale și alte întreprinderi, intitulat 
„Promovarea și protejarea tuturor 
drepturilor omului, civile, politice, 
economice, sociale și culturale, inclusiv a 
dreptului la dezvoltare”, din 7 aprilie 2008 
(A/HRC/8/5 2008), 

- având în vedere raportul Reprezentantului 
special al Secretarului General pentru 
drepturile omului și societățile 
transnaționale și alte întreprinderi, intitulat 
„Promovarea și protejarea tuturor 
drepturilor omului, civile, politice, 
economice, sociale și culturale, inclusiv a 
dreptului la dezvoltare”, din 7 aprilie 2008 
(A/HRC/8/5 2008) și lucrările actuale 
asupra viitorului său raport, prevăzut 
pentru 2011,

Or. fr

Amendamentul 4
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul 
Reprezentantului special al Secretarului 
General pentru drepturile omului și 
societăților transnaționale și alte 
întreprinderi, John Ruggie, raport 
intitulat „Noi pași spre operaționalizarea 
cadrului «protecție, respect și remedii» 
din 9 aprilie 2010 (A/HRC/14/27),

Or. en

Amendamentul 5
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Referirea 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere crearea în Danemarca a 
Centrului guvernamental pentru RSI, care 
coordonează inițiativele guvernului în 
favoarea RSI și elaborează instrumente 
practice destinate întreprinderilor1,

- având în vedere inițiativele mai multor 
state membre de promovare a 
responsabilității sociale a întreprinderilor, 
în special crearea în Danemarca a 
Centrului guvernamental pentru RSI, care 
coordonează inițiativele legislative ale
guvernului în favoarea RSI și elaborează 
instrumente practice destinate 
întreprinderilor,

Or. fr

Amendamentul 6
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pactul internațional 
referitor la drepturile economice, sociale și 
culturale din 1966, Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor din 1979, proiectul de 
declarație a Națiunilor Unite privind 
drepturile popoarelor indigene din 1994 și 
Convenția Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului din 1989,

- având în vedere Pactul internațional 
referitor la drepturile economice, sociale și 
culturale din 1966, Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor din 1979, Declarația 
ONU privind drepturile popoarelor 
indigene adoptată prin Rezoluția Adunării 
Generale 61/295 din 13 septembrie 2007 și 
Convenția Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului din 1989,

Or. en

Amendamentul 7
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Referirea 18

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția de la 
Bruxelles din 1968, astfel cum a fost 
consolidată prin Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 
22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială1,

- având în vedere Convenția de la 
Bruxelles din 1968, astfel cum a fost 
consolidată prin Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 
22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială,
și Cartea verde a Comisiei din 21 aprilie 
2009 privind revizuirea Regulamentului 
(CE) nr. 44/2001,

Or. fr

Amendamentul 8
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Referirea 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 25 
octombrie 2001 privind deschiderea și 
democrația în comerțul internațional2 care 
solicită respectarea de către OMC a 
standardelor sociale fundamentale ale 
OIM, precum și acceptarea de către OMC a 
deciziilor OIM, inclusiv a eventualelor 
solicitări de sancționare pentru încălcări 
grave ale standardelor sociale 
fundamentale,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

                                               
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1.
2 JO C 112 E, 9.5.2002, p. 326.
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Amendamentul 9
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât întreprinderile multinaționale 
și filialele lor sunt principalii actori ai 
globalizării economice și ai schimburilor 
comerciale internaționale;

A. întrucât corporațiile și filialele lor sunt 
actori majori ai globalizării economice și 
ai schimburilor comerciale internaționale;

Or. en

Amendamentul 10
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât întreprinderile multinaționale și 
filialele lor sunt principalii actori ai 
globalizării economice și ai schimburilor 
comerciale internaționale;

A. întrucât întreprinderile multinaționale și 
filialele lor sunt unii dintre principalii 
actori ai globalizării economice și ai 
schimburilor comerciale internaționale;

Or. en

Amendamentul 11
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politica privind răspunderea 
socială a întreprinderilor (RSI) ar trebui 
să funcționeze ca un mecanism integrat 
de autoreglementare prin intermediul 
căruia întreprinderile monitorizează și 
asigură sprijinul lor pentru lege, 
standardele etice și normele 
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internaționale; în consecință, 
întreprinderile ar trebui să își asume 
răspunderea pentru impactul activităților 
lor asupra mediului, a consumatorilor, a 
angajaților, a comunităților, a părților 
interesate, precum și a celorlalți membri 
din sfera publică;

Or. en

Amendamentul 12
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât orientările OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale sunt 
recomandări pe care guvernele le adresează 
întreprinderilor și care prezintă standarde 
voluntare privind practicile responsabile, 
cu respectarea legislației aplicabile, în 
special în materie de ocupare a forței de 
muncă, relațiile cu partenerii sociale, 
drepturile omului, mediul, protecția 
consumatorului, lupta împotriva corupției 
și a evaziunii fiscale;

B. întrucât orientările OCDE din 2000
pentru întreprinderile multinaționale, 
actualizate în 2010, sunt recomandări pe 
care guvernele le adresează întreprinderilor 
și care prezintă standarde voluntare privind 
practicile responsabile, cu respectarea 
legislației aplicabile, în special în materie 
de ocupare a forței de muncă, relațiile cu 
partenerii sociale, drepturile omului, 
mediul, protecția consumatorului, lupta 
împotriva corupției și a evaziunii fiscale;

Or. en

Amendamentul 13
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, adeseori, retorica acestor 
întreprinderi cu privire la RSI nu se 
reflectă în activitățile lor reale, iar RSI 
este de multe ori folosită doar ca 
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instrument de marketing pentru 
întreprinderile multinaționale;

Or. en

Amendamentul 14
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât RSI constituie un mecanism 
voluntar de autoreglementare pentru 
promovarea standardelor sociale și de 
mediu și a drepturilor omului, ca parte a 
modelului de afaceri, prin includerea 
deliberată a intereselor publice în 
procesul decizional din cadrul 
întreprinderilor, contrastând cu legislația 
care impune întreprinderilor obligații 
legale de a respecta anumite standarde în 
aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 15
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, indiferent de RSI, prioritatea 
principală a marilor întreprinderi rămâne 
maximizarea profitului, în detrimentul 
lucrătorilor și al mediului;

Or. en
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Amendamentul 16
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Declarația tripartită a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind întreprinderile multinaționale este 
destinată să orienteze guvernele, 
întreprinderile multinaționale, lucrătorii din 
domenii precum ocuparea forței de muncă, 
formarea, condițiile de muncă și relațiile 
profesionale, incluzând angajamentul 
statelor să respecte și să promoveze cele 
patru norme fundamentale ale muncii: 
libertatea de asociere și dreptul la 
negociere colectivă, eliminarea tuturor 
formelor de muncă forțată, abolirea 
exploatării prin muncă a copiilor și 
eliminarea discriminării în materie de 
ocupare a forței de muncă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 17
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât RSI este, prin natura sa, 
voluntară și autoreglementată și, prin 
urmare, eventualele inițiative ale Comisiei 
ar trebui să se axeze pe sprijinirea 
activităților legate de RSI, mai degrabă 
decât pe reglementarea lor;

Or. en
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Amendamentul 18
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât întreprinderile multinaționale
trebuie să se angajeze să respecte pactul 
mondial al Organizației Națiunilor Unite, 
sau „Global Compact”, care conține zece 
principii în domeniul drepturilor omului, al 
standardelor sociale fundamentale, al 
abordării prudente a problemelor de mediu 
și al luptei împotriva corupției;

D. întrucât întreprinderile multinaționale se 
angajează, în mod voluntar, să respecte și 
să integreze în activitățile lor pactul 
mondial al Organizației Națiunilor Unite, 
sau „Global Compact”, care conține zece 
principii în domeniul drepturilor omului, al 
standardelor sociale fundamentale, al 
abordării prudente a problemelor de mediu 
și al luptei împotriva corupției;

Or. en

Amendamentul 19
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât întreprinderile multinaționale 
trebuie să se angajeze să respecte pactul 
mondial al Organizației Națiunilor Unite, 
sau „Global Compact”, care conține zece 
principii în domeniul drepturilor omului, al 
standardelor sociale fundamentale, al
abordării prudente a problemelor de 
mediu și al luptei împotriva corupției;

D. întrucât întreprinderile multinaționale 
trebuie să accepte, să sprijine și să aplice, 
în sfera lor de influență, pactul mondial al
Organizației Națiunilor Unite, sau „Global 
Compact”, format din zece principii, ca un 
set de valori fundamentale în domeniul 
drepturilor omului, al standardelor sociale, 
al mediului și al luptei împotriva corupției;

Or. en

Amendamentul 20
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât întreprinderile multinaționale 
trebuie să se angajeze să respecte pactul 
mondial al Națiunilor Unite, sau „Global 
Compact”, care conține zece principii în 
domeniul drepturilor omului, al 
standardelor sociale fundamentale, al 
abordării prudente a problemelor de mediu 
și al luptei împotriva corupției;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 21
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât se lucrează în prezent la 
actualizarea orientărilor OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale, în special 
cele care vizează îmbunătățirea punctelor 
naționale de contact și un regim de 
răspundere pentru lanțurile de 
aprovizionare;

Or. fr

Amendamentul 22
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât punctele internaționale de 
referință, cum ar fi „Inițiativa de 
Raportare Globală”, sau mecanismele de 
certificare și de etichetare, cum ar fi 
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standardul ISO 14 001 sau recentul 
standard ISO 26 000, conceput ca un 
ansamblu de orientări aplicabile oricărui 
tip de organizație, ajută întreprinderile să 
evalueze impactul economic, sociale și de 
mediu al activităților lor, integrând 
noțiunea de dezvoltare durabilă, dar nu 
sunt eficace decât în măsura în care sunt 
efectiv aplicate, iar aplicarea lor este 
verificată;

Or. fr

Amendamentul 23
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât RSI este definită în 
standardul ISO 26 000 ca fiind 
„responsabilitatea unei organizații pentru 
impactul deciziilor și activităților sale 
asupra societății și asupra mediului, 
materializată printr-un comportament 
transparent și etic care: contribuie la 
dezvoltarea durabilă, inclusiv la sănătatea 
și bunăstarea societății, ține seama de 
așteptările părților interesate, respectă 
dispozițiile legale în vigoare și este 
compatibilă cu normele internaționale și 
este integrată în ansamblul organizației și 
inclusă în toate relațiile sale”, iar această 
definiție a fost acceptată de o mare parte a 
societății civile și a mișcării sindicale 
internaționale;

Or. fr
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Amendamentul 24
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Comisia Europeană a 
prezentat Parlamentului European, 
Consiliului, CESE și Comitetului 
Regiunilor un raport referitor la exercițiul 
de monitorizare a pieței comerțului și 
distribuției cu amănuntul, intitulat „Către 
o piață internă a comerțului și distribuției 
mai eficace și mai echitabilă până în 
2020” (COM(2010)0355 final), iar în 
anexa la raport se menționează că 
consumatorul nu dispune deseori decât de 
puține informații cu privire la 
performanța comerciantului în ceea ce 
privește responsabilitatea socială și, prin 
urmare, nu este în măsură să facă o 
alegere informare a modalităților de 
achiziționare;

Or. fr

Amendamentul 25
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona a lărgit sfera 
competențelor comerciale ale UE, în 
special în ceea ce privește investițiile, care 
acum trebuie să fie conforme cu 
standardele privind RSI pe care UE și le-a 
asumat; întrucât noua politică comună în 
domeniul investițiilor ar trebui să 
cuprindă condiții aplicabile pentru 
investitorii UE ca un instrument major de 
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reechilibrare a drepturilor și obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 26
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI 
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din 
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte;

I. întrucât nerespectarea legislației în 
vigoare în orice țară terță în care își 
desfășoară activitatea o întreprindere din 
UE de orice dimensiuni constituie o
contravenție sau o infracțiune în
conformitate cu legislația respectivă și 
este în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din
respectiva țară terță, iar în cazul în care o 
astfel de nerespectare este persistentă și 
nu este pedepsită, poate conduce la 
răspândirea unor standarde sociale, de 
mediu și fiscale mai puțin stricte, afectând 
astfel în mod negativ chiar și lucrătorii 
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din UE;

Or. en

Amendamentul 28
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI 
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din 
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte,

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI 
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din 
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte; întrucât introducerea 
unui catalog de sancțiuni pentru 
încălcările repetate ale principiilor RSI ar 
reprezenta o măsură eficientă,

Or. de

Amendamentul 29
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI 
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din 
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte;

I. întrucât nerespectarea principiilor RSI
obligatorii din punct de vedere juridic
constituie o formă de dumping social și de 
mediu în detrimentul, în special, al 
întreprinderilor și al lucrătorilor din 
Europa, care, la rândul lor, trebuie să 
respecte standarde sociale, de mediu și 
fiscale mai stricte;

Or. en
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Amendamentul 30
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât ar fi normal ca 
multinaționalele europene care își 
relocalizează unitățile de producție în 
țările cu salarii reduse și obligații de 
mediu mai puține să poată fi trase la 
răspundere, inclusiv în fața instanțelor 
europene, pentru eventualele daune de 
mediu și sociale provocate de filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare în aceste 
țări;

eliminat 

Or. en

Amendamentul 31
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât ar fi normal ca multinaționalele
europene care își relocalizează unitățile de 
producție în țările cu salarii reduse și 
obligații de mediu mai puține să poată fi 
trase la răspundere, inclusiv în fața 
instanțelor europene, pentru eventualele 
daune de mediu și sociale provocate de 
filialele și lanțurile lor de aprovizionare în 
aceste țări;

J. întrucât ar fi normal ca întreprinderile 
europene, inclusiv multinaționalele, care 
își desfășoară activitatea în țări terțe să 
poată fi trase la răspundere în fața 
instanțelor locale în același fel ca și 
întreprinderile locale sau străine care își 
desfășoară activitatea în același domeniu 
și în același cadru juridic, pentru 
eventualele daune de mediu și sociale 
provocate de ele, de filialele lor și de
lanțurile lor de aprovizionare în aceste țări;

Or. en
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Amendamentul 32
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât ar fi normal ca multinaționalele 
europene care își relocalizează unitățile de 
producție în țările cu salarii reduse și 
obligații de mediu mai puține să poată fi 
trase la răspundere, inclusiv în fața 
instanțelor europene, pentru eventualele 
daune de mediu și sociale provocate de 
filialele și lanțurile lor de aprovizionare în 
aceste țări;

J. întrucât ar fi normal ca multinaționalele 
europene care își relocalizează unitățile de 
producție în țările cu salarii reduse și 
obligații de mediu mai puține să poată fi 
trase la răspundere, inclusiv în fața 
instanțelor europene, pentru eventualele 
daune de mediu și sociale sau alte efecte 
externe negative resimțite de comunitățile 
locale provocate de filialele și lanțurile lor 
de aprovizionare în aceste țări;

Or. en

Amendamentul 33
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât ar fi normal ca multinaționalele
europene care își relocalizează unitățile de 
producție în țările cu salarii reduse și 
obligații de mediu mai puține să poată fi 
trase la răspundere, inclusiv în fața 
instanțelor europene, pentru eventualele 
daune de mediu și sociale provocate de 
filialele și lanțurile lor de aprovizionare în 
aceste țări;

J. întrucât ar fi normal ca întreprinderile
europene care își relocalizează unitățile de 
producție în țările cu salarii reduse și 
obligații de mediu mai puține să poată fi 
trase la răspundere pentru eventualele 
daune de mediu și sociale provocate de 
filialele și lanțurile lor de aprovizionare în 
aceste țări;

Or. en
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Amendamentul 34
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât între o întreprindere-masă și 
filialele sale, pe de o parte, și între o 
întreprindere și furnizorii săi, pe de altă 
parte, pot exista o multitudine de legături; 
întrucât este necesar să se definească 
noțiunile de „sferă de influență” și 
„diligență necesară” pe plan 
internațional;

Or. fr

Amendamentul 35
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât întreprinderile nu sunt 
supuse direct dreptului internațional, iar 
convențiile internaționale, în special cele 
care privesc drepturile omului, dreptul 
muncii și protecția mediului, impun 
obligații statelor semnatare, însă nu 
impun în mod direct obligații 
întreprinderilor care își au sediul în 
statele respective; întrucât, în schimb, 
statele în cauză trebuie să se asigure că 
întreprinderile care își au sediul pe 
teritoriul lor își respectă obligațiile 
juridice și depun diligența necesară și să 
prevadă sancțiuni adecvate în caz contrar;

Or. fr
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Amendamentul 36
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât drepturile fundamentale la o 
cale eficace de atac și accesul la o 
instanță imparțială și independentă sunt 
afirmate la articolul 7 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și la articolul 8 din Declarația 
universală a drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 37
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jd. întrucât principiul cooperării judiciare 
este prevăzut de Convenția de la Bruxelles 
și Regulamentul (CE) nr. 44/2001; 
întrucât Comisia ar trebui să dea curs 
concluziilor Cărții verzi, care propune 
linii de acțiune vizând 
extrateritorialitatea, în special o extindere 
a domeniului de aplicare a 
regulamentului la litigiile care implică 
apărători ai unor țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 38
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul K
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât capitolul 13 din acordul de liber 
schimb dintre Uniunea Europeană și 
Coreea de Sud și articolul 270 alineatul (3) 
din acordul de liber schimb dintre Uniunea 
Europeană și Columbia și Peru conțin deja 
o mențiune, chiar dacă limitată, referitoare 
la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

K. întrucât capitolul 13 din acordul de liber 
schimb dintre Uniunea Europeană și 
Coreea de Sud și articolul 270 alineatul (3) 
din acordul de liber schimb dintre Uniunea 
Europeană și Columbia și Peru conțin deja 
o mențiune, chiar dacă limitată, referitoare 
la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor; întrucât chiar încălcarea 
repetată de către întreprinderi a 
drepturilor omului, a normelor de muncă 
și a dispozițiilor referitoare la mediu nu 
are în practică consecințe asupra 
continuării prezentului acord comercial, 
în pofida unor obiective contrare;

Or. de

Amendamentul 39
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât capitolul 13 din acordul de liber 
schimb dintre Uniunea Europeană și 
Coreea de Sud și articolul 270 alineatul (3) 
din acordul de liber schimb dintre Uniunea 
Europeană și Columbia și Peru conțin deja
o mențiune, chiar dacă limitată, referitoare 
la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

K. întrucât, deși capitolul 13 din Acordul
de liber schimb dintre Uniunea Europeană 
și Coreea de Sud și articolul 270 alineatul
(3) din Acordul de liber schimb dintre 
Uniunea Europeană și Columbia și Peru 
conțin o mențiune referitoare la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
acest lucru nu redă importanța pe care 
RSI o are pentru obiectivul european de 
protecție a mediului și a drepturilor 
sociale și umane;

Or. en
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Amendamentul 40
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât capitolul 13 din acordul de liber 
schimb dintre Uniunea Europeană și 
Coreea de Sud și articolul 270 alineatul (3) 
din acordul de liber schimb dintre Uniunea 
Europeană și Columbia și Peru conțin deja 
o mențiune, chiar dacă limitată, referitoare 
la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

K. întrucât capitolul 13 din Acordul de 
liber schimb dintre Uniunea Europeană și 
Coreea de Sud și articolul 270 alineatul (3) 
din Acordul comercial multilateral dintre 
Uniunea Europeană și Columbia și Peru 
conțin deja o mențiune referitoare la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 41
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât acordurile privind RSI de 
până acum s-au dovedit insuficiente, în 
special în sectorul minier și în multe 
domenii ale industriei furnizoare;

Or. de

Amendamentul 42
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, pe de o parte, și clauzele 
sociale și de mediu din acordurile 

L. întrucât clauzele sociale și de mediu din 
acordurile comerciale, împreună cu 
angajamentele privind RSI ale 
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comerciale, pe de altă parte, vizează 
același obiectiv privind o economie care să 
respecte nevoile umane și mediul și o 
globalizare mai corectă, mai socială, mai 
umană și care să servească efectiv 
dezvoltarea durabilă;

comunității de afaceri, vizează același 
obiectiv privind o economie care să 
respecte nevoile umane și mediul și o 
globalizare mai corectă, mai socială, mai 
umană și care să servească efectiv 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 43
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. având în vedere legislația comunitară 
existentă referitoare la microîntreprinderi 
și la întreprinderile mici și mijlocii, în 
special Recomandarea 2003/361/CE din 6 
mai 2003 și „Small Business Act” pentru 
Europa, adoptat în iunie 2008,

Or. fr

Amendamentul 44
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât acordurile privind RSI nu 
trebuie să împiedice o legislație eficientă; 
întrucât acordurile privind RSI care se 
dovedesc ineficiente sau inaplicabile ar 
trebui să conducă la adoptarea unor 
dispoziții de către legiuitor;

Or. en
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Amendamentul 45
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că, după criza climatică, 
energetică și alimentară, criza financiară 
internațională a antrenat peste tot o criză 
socială care a sporit necesitatea unor 
norme noi puternice, astfel încât
economia mondială să fie mai bine 
încadrată și să nu se dezvolte în 
detrimentul nevoilor umane și al nevoilor 
societății; consideră că nici comerțul 
internațional, care stă la baza globalizării, 
nu este scutit de îndeplinirea acestei 
cerințe;

1. constată că provocările cu care ne 
confruntăm în prezent, intensificate de 
recenta criză financiară, au generat 
discuții în toată lumea cu privire la noua 
abordare a reglementărilor și aspectele de 
guvernanță în economia mondială, 
inclusiv în comerțul internațional; este de 
părere că noile norme ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea unor politici mai 
durabile, care să țină seama de problemele 
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 46
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că, după criza climatică, 
energetică și alimentară, criza financiară 
internațională a antrenat peste tot o criză 
socială care a sporit necesitatea unor norme 
noi puternice, astfel încât economia 
mondială să fie mai bine încadrată și să nu
se dezvolte în detrimentul nevoilor umane 
și al nevoilor societății; consideră că nici 
comerțul internațional, care stă la baza 
globalizării, nu este scutit de îndeplinirea 
acestei cerințe;

1. constată că, după criza climatică, 
energetică și alimentară, criza financiară 
internațională a antrenat peste tot o criză 
socială care a sporit necesitatea unor norme 
noi, mai eficiente și aplicate mai eficace,
astfel încât economia mondială să fie mai 
bine încadrată de autorități de 
reglementare naționale și, dacă este cazul, 
supranaționale; consideră că strategiile 
de ieșire care sunt aplicate în prezent în 
întreaga lume nu ar trebui să se dezvolte 
în detrimentul nevoilor umane și al 
nevoilor societății; consideră că
intensificarea unui comerț internațional
deschis și echitabil - unul dintre 
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motoarele globalizării – poate contribui la 
acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 47
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că, după criza climatică, 
energetică și alimentară, criza financiară 
internațională a antrenat peste tot o criză 
socială care a sporit necesitatea unor norme 
noi puternice, astfel încât economia 
mondială să fie mai bine încadrată și să nu 
se dezvolte în detrimentul nevoilor umane 
și al nevoilor societății; consideră că nici 
comerțul internațional, care stă la baza 
globalizării, nu este scutit de îndeplinirea 
acestei cerințe;

1. constată că criza financiară 
internațională a antrenat în anumite părți o 
criză socială care a sporit necesitatea unor 
norme noi puternice, astfel încât economia 
mondială să fie mai bine încadrată și să nu 
se dezvolte în detrimentul nevoilor umane 
și al nevoilor societății; consideră că nici 
comerțul internațional, care stă la baza 
globalizării, nu este scutit de îndeplinirea 
acestei cerințe;

Or. de

Amendamentul 48
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată, de asemenea, că globalizarea
este însoțită de o concurență sporită între
țări pentru a atrage investitorii străini și de 
o intensificare a concurenței între
întreprinderi, care uneori a dus la comiterea 
unor abuzuri grave în materie de drepturile 
omului, drepturi sociale și daune aduse 
mediului;

2. constată, de asemenea, că globalizarea a 
condus la creșterea presiunii competitive 
dintre țări pentru atragerea investitorilor
străini și la intensificarea concurenței
dintre întreprinderi, care uneori a dus la 
comiterea unor abuzuri nejustificate în 
materie de drepturile omului, drepturi 
sociale și daune aduse mediului;
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Or. en

Amendamentul 49
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată, de asemenea, că globalizarea 
este însoțită de o concurență sporită între 
țări pentru a atrage investitorii străini și de 
o intensificare a concurenței între
întreprinderi, care uneori a dus la comiterea 
unor abuzuri grave în materie de drepturile 
omului, drepturi sociale și daune aduse 
mediului;

2. constată, de asemenea, că globalizarea 
este însoțită de o concurență sporită între 
țări pentru a atrage investitorii străini și de 
o intensificare a concurenței dintre
întreprinderi, care a condus la reforme 
pentru creșterea nivelului de deschidere și 
îmbunătățirea guvernanței și prosperității, 
dar care uneori a dus, de asemenea, la 
comiterea unor abuzuri grave în materie de 
drepturile omului, drepturi sociale și daune 
aduse mediului;

Or. en

Amendamentul 50
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată, de asemenea, că globalizarea 
este însoțită de o concurență sporită între 
țări pentru a atrage investitorii străini și de 
o intensificare a concurenței între
întreprinderi, care uneori a dus la 
comiterea unor abuzuri grave în materie 
de drepturile omului, drepturi sociale și 
daune aduse mediului;

2. constată, de asemenea, că globalizarea 
este însoțită de o concurență sporită între 
țări pentru a atrage investitorii străini și de 
o intensificare a concurenței dintre
întreprinderi, care uneori a determinat 
guvernele să tolereze abuzuri grave în 
materie de drepturile omului, drepturi 
sociale și daune aduse mediului, pentru a 
atrage activități comerciale și investiții;

Or. en
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Amendamentul 51
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește că principiile care definesc 
RSI și care sunt unanim recunoscute la 
nivel internațional, atât în cadrul OCDE, al 
OIM, cât și al Națiunilor Unite, vizează 
comportamentul responsabil așteptat din 
partea întreprinderilor, în special în materie 
de ocupare a forței de muncă, relații 
sociale, drepturile omului, mediu, protecția 
consumatorilor și transparența în ceea ce-i 
privește, luptă împotriva corupției și 
fiscalitate;

3. reamintește că principiile care definesc 
RSI și care sunt unanim recunoscute la 
nivel internațional, atât în cadrul OCDE, al 
OIM, cât și al Națiunilor Unite, vizează 
comportamentul responsabil așteptat din 
partea întreprinderilor și presupune, în 
primul rând, respectarea legislației în 
vigoare, în special în materie de ocupare a 
forței de muncă, relații sociale, drepturile 
omului, mediu, protecția consumatorilor și 
transparența în ceea ce-i privește, luptă 
împotriva corupției și fiscalitate;

Or. fr

Amendamentul 52
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște limitările pe care le atrage 
conceptul de RSI de natură exclusiv 
voluntară și, prin urmare, îndeamnă 
Comisia să includă în mod explicit RSI în 
noua sa strategie comercială pentru 2020 
și să prezinte propuneri clare privind 
modalitatea de a o aplica, într-un mod 
transparent și verificabil, în cadrul 
politicilor sale sectoriale;

Or. en
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Amendamentul 53
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că promovarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
este un obiectiv susținut de Uniunea 
Europeană, iar Comisia Europeană 
consideră că Uniunea trebuie să se asigure 
că politicile externe pe care le pune în 
aplicare și practicile întreprinderilor 
europene care investesc în țări terțe
contribuie efectiv la dezvoltarea durabilă și 
la dezvoltarea socială în aceste țări;

4. reamintește că promovarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
este un obiectiv susținut de Uniunea 
Europeană, iar Comisia Europeană 
consideră că Uniunea trebuie să se asigure 
că politicile externe pe care le pune în 
aplicare contribuie efectiv la dezvoltarea 
durabilă și la dezvoltarea socială în aceste 
țări și că practicile întreprinderilor 
europene, indiferent de locul în care 
investesc și își desfășoară activitatea, 
respectă valorile europene și normele 
convenite la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 54
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că politica comercială este 
un instrument în serviciul obiectivelor
globale ale Uniunii Europene și că, în 
conformitate cu articolul 207 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
politica comercială a Uniunii Europene se 
desfășoară „în cadrul principiilor și al 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii”, iar, 
în temeiul articolului 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, ea trebuie să 
contribuie în special la „dezvoltarea 
durabilă a planetei, solidaritatea și 
respectul reciproc între popoare, comerțul 
liber și echitabil, eliminarea sărăciei și 

5. reamintește că obiectivele politicii 
comerciale comune ar trebui să fie pe 
deplin coordonate cu obiectivele globale 
ale Uniunii Europene și că, în conformitate 
cu articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială a Uniunii Europene se 
desfășoară „în cadrul principiilor și al 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii”, iar, 
în temeiul articolului 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, ea trebuie să 
contribuie, printre altele, la „dezvoltarea 
durabilă a planetei, solidaritatea și 
respectul reciproc între popoare, comerțul 
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protecția drepturilor omului și, în special, a 
drepturilor copilului, precum și la 
respectarea strictă și dezvoltarea dreptului 
internațional, inclusiv respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite”;

liber și echitabil, eliminarea sărăciei și 
protecția drepturilor omului și, în special, a 
drepturilor copilului, precum și la 
respectarea strictă și dezvoltarea dreptului 
internațional, inclusiv respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite”;

Or. en

Amendamentul 55
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că Comisia Europeană ar 
trebui să analizeze posibilitatea de a 
elabora o definiție armonizată a relațiilor 
dintre o întreprindere desemnată ca 
„întreprindere-mamă” și orice 
întreprindere care are o relație de 
dependență față de aceasta, indiferent 
dacă este vorba despre o filială, furnizori 
sau subcontractanți, pentru a facilita apoi 
determinarea răspunderii juridice a 
fiecăreia;

Or. fr

Amendamentul 56
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că RSI reprezintă un 
instrument ineficace pentru protejarea 
drepturilor lucrătorilor, a drepturilor 
comunităților locale și indigene și a 
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mediului și solicită mai degrabă o 
legislație exigentă și o organizare eficace 
a sindicatelor pentru a garanta drepturile 
lucrătorilor și protecția mediului, decât 
niște angajamente fără caracter 
obligatoriu asumate de către 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 57
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, având în vedere rolul major 
jucat de întreprinderile mari, filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare în comerțul 
internațional, că responsabilitatea socială și 
de mediu a întreprinderilor trebuie să 
devină o dimensiune a acordurilor 
comerciale ale Uniunii Europene;

6. consideră, având în vedere rolul major 
jucat de întreprinderile mari, filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare în comerțul 
internațional, că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor poate să confere valoare 
adăugată acordurilor comerciale ale 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 58
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că clauzele sociale ale 
acordurilor comerciale vor fi consolidate
de RSI, care vizează comportamentul 
întreprinderilor, în timp ce RSI va fi 
susținută de forța acordurilor comerciale, 
în special a cadrului de supraveghere pe 
care îl stabilesc pentru punerea în aplicare 
a principiilor care le reglementează;

7. consideră că clauzele sociale ale 
acordurilor comerciale ar trebui să fie 
completate de RSI, care vizează 
comportamentul întreprinderilor, în timp ce 
RSI va fi susținută de forța acordurilor 
comerciale, în special a cadrului de 
supraveghere pe care îl stabilesc pentru 
punerea în aplicare a principiilor care le 
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reglementează;

Or. en

Amendamentul 59
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită ca principiile și obligațiile în 
materie de RSI să fie luate în considerare 
și integrate în viitoarea comunicare a 
Comisiei privind „Noua politică 
comercială pentru Europa în contextul 
strategiei Europa 2020”, în comunicarea 
pe care o pregătește cu privire la RSI și în 
cadrul aplicării politicii sale comerciale;

Or. fr

Amendamentul 60
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită ca principiile RSI să fie integrate 
în regulamentul privind SPG și SPG+ cu 
ocazia revizuirii sale viitoare; solicită 
Comisiei să se asigure că întreprinderile
transnaționale, indiferent dacă își au sau 
nu sediul social în Uniunea Europeană, 
ale căror filiale sau lanțuri de 
aprovizionare se află în țările care 
participă la regimul SPG, și în special la 
SPG+, să respecte obligațiile lor legale, la 
nivel național și internațional, în materie de 
drepturile omului, de standarde sociale și 
de reglementare în domeniul mediului;

8. solicită ca principiile RSI să fie integrate 
în regulamentul privind SPG+ cu ocazia 
revizuirii sale viitoare; solicită Comisiei să 
se asigure că întreprinderile sunt obligate 
să își respecte obligațiile legale, la nivel 
național și internațional, în materie de 
drepturile omului, de standarde sociale și 
de reglementare în domeniul mediului;
dorește ca Uniunea Europeană și statele 
semnatare și beneficiare ale SPG să fie 
obligate să se asigure că întreprinderile 
respectă aceste obligații
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dorește ca Uniunea Europeană și statele 
semnatare și beneficiare ale SPG să fie 
obligate să se asigure că întreprinderile 
respectă aceste obligații și solicită să fie 
vorba despre o dimensiune obligatorie a 
SPG;

Or. en

Amendamentul 61
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să își amintească 
faptul că RSI a fost inițial o activitate 
desfășurată pe bază de voluntariat de 
către întreprinderi responsabile pentru a 
se asigura de impactul benefic asupra 
statelor membre și a statelor în care își 
desfășoară activitatea și să recunoască 
faptul că, în acest context, menținerea 
principiului de voluntariat și a posibilității 
ca întreprinderile să opteze să acționeze 
liber reprezintă cea mai bună metodă de a 
garanta cele mai productive rezultate;

Or. en

Amendamentul 62
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că un sistem SPG+ reînnoit ar 
trebui, în egală măsură, să interzică „host-
country agreements”, acorduri încheiate cu 
o lipsă totală a transparenței între anumite 

eliminat 
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întreprinderi multinaționale și țările gazdă, 
beneficiare ale SPG+, pentru a scăpa de 
cerințele normative din aceste țări, și care 
sunt în mod evident împotriva RSI;

Or. en

Amendamentul 63
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. remarcă faptul că cerințele legale și de 
reglementare și procedurile birocratice 
pot avea un impact dăunător asupra 
IMM-urilor în încercarea lor de a se 
dezvolta cu resurse limitate și/sau de a 
pătrunde pe noi piețe; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să se asigure că orice 
acțiuni care sunt întreprinse în urma 
acestui raport nu îngreunează sarcinile 
birocratice impuse în special IMM-urilor 
și nu au un impact negativ asupra 
inițiativelor antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 64
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un model nou de studii de 
impact pentru a se asigura că, înainte de 
semnarea unui acord comercial și 
ulterior, statele care devin partenere ale 
Uniunii Europene respectă cu adevărat 

10. solicită Comisiei să îmbunătățească, 
dacă este cazul, modelul de evaluare a 
impactului asupra dezvoltării durabile,
pentru a reflecta în mod corect 
implicațiile economice, sociale și de 
mediu ale negocierilor comerciale; solicită
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obligațiile care le revin în materie de 
drepturile omului, standardele sociale 
fundamentale și protecția mediului;
solicită, de asemenea, efectuarea unor
studii de impact privind efectele 
acordurilor comerciale pe plan social și la 
nivelul mediului în țările partenere și în
sectoarele vulnerabile ale acestor țări, 
aceste studii trebuind efectuate și înainte 
de semnarea și punerea în aplicare a unui 
acord;

Comisiei să monitorizeze acordurile 
comerciale ale UE cu țările partenere,
efectuând studii de evaluare a impactului 
ex-post, ținând seama în special de
sectoarele vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 65
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un model nou de studii de impact 
pentru a se asigura că, înainte de semnarea 
unui acord comercial și ulterior, statele 
care devin partenere ale Uniunii Europene 
respectă cu adevărat obligațiile care le 
revin în materie de drepturile omului, 
standardele sociale fundamentale și 
protecția mediului; solicită, de asemenea, 
efectuarea unor studii de impact privind 
efectele acordurilor comerciale pe plan 
social și la nivelul mediului în țările 
partenere și în sectoarele vulnerabile ale 
acestor țări, aceste studii trebuind efectuate 
și înainte de semnarea și punerea în 
aplicare a unui acord;

10. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un model nou de studii de impact 
pentru a se asigura că, înainte de semnarea 
unui acord comercial și ulterior, statele 
care devin partenere ale Uniunii Europene 
respectă cu adevărat obligațiile care le 
revin în materie de drepturile omului, 
standardele sociale fundamentale și 
protecția mediului; solicită, de asemenea, 
efectuarea unor studii de impact privind 
efectele acordurilor comerciale pe plan 
social și la nivelul mediului în țările 
partenere și în sectoarele vulnerabile ale 
acestor țări, aceste studii trebuind efectuate 
și înainte de semnarea unui acord și după 
aplicarea sa;

Or. en
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Amendamentul 66
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un model nou de studii de impact 
pentru a se asigura că, înainte de semnarea 
unui acord comercial și ulterior, statele 
care devin partenere ale Uniunii Europene 
respectă cu adevărat obligațiile care le 
revin în materie de drepturile omului, 
standardele sociale fundamentale și 
protecția mediului; solicită, de asemenea, 
efectuarea unor studii de impact privind 
efectele acordurilor comerciale pe plan 
social și la nivelul mediului în țările 
partenere și în sectoarele vulnerabile ale 
acestor țări, aceste studii trebuind efectuate 
și înainte de semnarea și punerea în 
aplicare a unui acord;

10. solicită Comisiei Europene să 
elaboreze un model nou de studii de impact 
pentru a se asigura că, înainte de semnarea 
unui acord comercial și ulterior, statele 
care devin partenere ale Uniunii Europene 
respectă cu adevărat obligațiile care le 
revin în materie de drepturile omului, 
standardele sociale fundamentale și 
protecția mediului, inclusiv obiectivele de 
reducere a schimbărilor climatice; 
solicită, de asemenea, efectuarea unor 
studii de impact privind efectele 
acordurilor comerciale pe plan social și la 
nivelul mediului în țările partenere și în 
sectoarele vulnerabile ale acestor țări, 
aceste studii trebuind efectuate și înainte de 
semnarea și punerea în aplicare a unui 
acord; 

Or. en

Amendamentul 67
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Parlamentul trebuie să fie informat pe 
deplin asupra modului în care concluziile 
evaluărilor vizând impactul acordurilor 
asupra dezvoltării durabile sunt abordate 
în cadrul negocierilor înainte de 
încheierea acordurilor și ce capitole din 
acordurile respective au fost modificate 
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pentru a evita eventualele efecte negative 
identificate de evaluările de impact asupra 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 68
Marielle De Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei Europene să facă 
studii de impact privind efectele 
acordurilor comerciale asupra IMM-
urilor europene (testul IMM), în special 
în materie de RSI, în conformitate cu 
Small Business Act;

Or. fr

Amendamentul 69
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că impunerea unor cerințe 
legale de către organe supranaționale 
poate afecta negativ funcționarea 
democrației electorale și solicită Comisiei 
să se asigure că clauzele tuturor 
acordurilor internaționale pe care 
urmărește să le aplice nu reduc drepturile 
democratice la autodeterminare ale 
vreunei părți la acord;

Or. en



AM\833858RO.doc 37/58 PE450.649v01-00

RO

Amendamentul 70
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune, la nivel mai general, ca toate
acordurile comerciale viitoare negociate de 
Uniune, inclusiv acordurile de investiții și 
acordurile de achiziții publice, să conțină 
un capitol privind dezvoltarea durabilă,
inclusiv o clauză privind RSI;

11. propune, la nivel mai general, ca, 
atunci când este cazul, acordurile 
comerciale viitoare negociate de Uniune să 
conțină un capitol privind dezvoltarea 
durabilă, plecând de la principiile privind 
RSI definite în versiunea actualizată din 
2010 a Orientărilor OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale;

Or. en

Amendamentul 71
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. propune ca această „clauză RSI” să 
conțină:

a. un angajament reciproc al celor 
două părți de a promova RSI în 
cadrul acordului și al schimburilor 
lor comerciale; 

b. stimulente pentru a încuraja 
întreprinderile să-și asume 
angajamente în materie de RSI, 
negociate împreună cu toate părțile 
interesate ale întreprinderii, inclusiv 
sindicatele, organizațiile de 
consumatori și colectivitățile locale 
interesate;

c. deschiderea unor „puncte de 

eliminat

                                               
1 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/) 
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contact” precum cele puse în aplicare 
în cadrul OCDE pentru promovarea 
informării referitoare la RSI și a 
transparenței și pentru recepționarea 
eventualelor plângeri și mărturii 
referitoare la cazurile de nerespectare 
a RSI, în cooperare cu societatea 
civilă;

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și
grupurile de întreprinderi, adică 
publicarea anuală a bilanțului lor în 
materie de RSI într-un document cu 
caracter public;

e. o obligație de diligență pentru 
întreprinderi și grupurile de 
întreprinderi, adică obligația de a lua 
măsuri anticipative pentru a 
identifica și preveni orice încălcare a 
drepturilor omului și a drepturilor de 
mediu, corupția sau evaziunea 
fiscală, inclusiv în filialele și lanțurile 
lor de aprovizionare, cu alte cuvinte 
în sfera lor de influență;

f. un mecanism de examinare în caz 
de încălcare demonstrată a 
angajamentelor asumate în materie 
de RSI, în cadrul acordului 
comercial; trebuie să se poată efectua 
anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, dar 
și de către experți independenți, după 
modelul anchetelor întreprinse în 
cadrul programelor OIM1; în caz de 
încălcare gravă, părțile ar putea să 
inițieze acțiuni de denunțare în mod 
public și să solicite sancțiuni 
comerciale proporționate;

g. un mecanism de cooperare 
judiciară între Uniune și țările 
partenere pentru a se asigura de 
respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și 
convențiilor internaționale pertinente 
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în materie de RSI; cele două părți ar 
trebui să se angajeze să favorizeze 
cooperarea judiciară transnațională, 
să faciliteze accesul la justiție pentru 
victimele acțiunilor unor 
întreprinderi sau societăți care se află 
în sfera lor de influență și să susțină 
dezvoltarea unor proceduri și 
instituții judiciare competente în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 72
Marielle De Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. propune ca această „clauză RSI” să 
conțină:

a. un angajament reciproc al celor 
două părți de a promova RSI în cadrul 
acordului și al schimburilor lor 
comerciale;

b. stimulente pentru a încuraja 
întreprinderile să-și asume 
angajamente în materie de RSI, 
negociate împreună cu toate părțile 
interesate ale întreprinderii, inclusiv 
sindicatele, organizațiile de 
consumatori și colectivitățile locale 
interesate;

c. deschiderea unor „puncte de 
contact” precum cele puse în aplicare 
în cadrul OCDE pentru promovarea 
informării referitoare la RSI și a 
transparenței și pentru recepționarea 
eventualelor plângeri și mărturii 
referitoare la cazurile de nerespectare a 

12. propune ca această „clauză RSI” să 
conțină:

a. un angajament reciproc al celor două 
părți de a promova RSI în cadrul 
acordului și al schimburilor lor 
comerciale;

b. stimulente pentru a încuraja 
întreprinderile să-și asume angajamente 
în materie de RSI, negociate împreună 
cu toate părțile interesate ale 
întreprinderii, inclusiv sindicatele, 
organizațiile de consumatori și 
colectivitățile locale interesate;

c. deschiderea unor „puncte de contact” 
precum cele puse în aplicare în cadrul 
OCDE pentru promovarea informării 
referitoare la RSI și a transparenței și 
pentru recepționarea eventualelor 
plângeri și mărturii referitoare la 
cazurile de nerespectare a RSI, în 

                                               
1 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
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RSI, în cooperare cu societatea civilă;

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi, adică 
publicarea anuală a bilanțului lor în 
materie de RSI într-un document cu 
caracter public;

e. o obligație de diligență pentru 
întreprinderi și grupurile de 
întreprinderi, adică obligația de a lua 
măsuri anticipative pentru a identifica 
și preveni orice încălcare a drepturilor 
omului și a drepturilor de mediu, 
corupția sau evaziunea fiscală, inclusiv 
în filialele și lanțurile lor de 
aprovizionare, cu alte cuvinte în sfera 
lor de influență;

f. un mecanism de examinare în caz 
de încălcare demonstrată a 
angajamentelor asumate în materie de 
RSI, în cadrul acordului comercial;
trebuie să se poată efectua anchete de 
către autoritățile competente ale celor 
două părți, dar și de către experți 
independenți, după modelul 
anchetelor întreprinse în cadrul 
programelor OIM1; în caz de încălcare 
gravă, părțile ar putea să inițieze 
acțiuni de denunțare în mod public și 
să solicite sancțiuni comerciale 
proporționate;

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru 
a se asigura de respectarea reală de 
către întreprinderi a legislației și 
convențiilor internaționale pertinente 
în materie de RSI; cele două părți ar 

cooperare cu societatea civilă;

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi care nu intră 
sub incidența Recomandării 
2003/361/CE din 6 mai 2003, adică 
publicarea anuală a bilanțului lor în 
materie de RSI într-un document cu 
caracter public, respectând principiul 
„a gândi mai întâi la scară mică”, 
pentru a evita ca această clauză să 
creeze noi sarcini administrative 
pentru IMM-uri în sensul 
Recomandării 2003/361/CE din 6 mai 
2003;
e. o obligație de diligență pentru 
întreprinderi și grupurile de 
întreprinderi, adică obligația de a lua 
măsuri stimulative pentru a identifica și 
preveni orice încălcare a drepturilor 
omului și a drepturilor de mediu, 
corupția sau evaziunea fiscală, inclusiv 
în filialele și lanțurile lor de 
aprovizionare, cu alte cuvinte în sfera 
lor de influență;

f. un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; trebuie să se poată 
efectua anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, după 
modelul anchetelor întreprinse în 
cadrul programelor OIM; în caz de 
încălcare gravă, părțile ar putea să 
solicite sancțiuni comerciale 
proporționate;

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a 
se asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de 
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trebui să se angajeze să favorizeze 
cooperarea judiciară transnațională, să 
faciliteze accesul la justiție pentru 
victimele acțiunilor unor întreprinderi 
sau societăți care se află în sfera lor de 
influență și să susțină dezvoltarea unor 
proceduri și instituții judiciare 
competente în acest sens;

RSI; cele două părți ar trebui să se 
angajeze să favorizeze cooperarea 
judiciară transnațională, să faciliteze 
accesul la justiție pentru victimele 
acțiunilor unor întreprinderi sau 
societăți care se află în sfera lor de 
influență și să susțină dezvoltarea unor 
proceduri și instituții judiciare 
competente în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 73
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

a. un angajament reciproc al celor două 
părți de a promova RSI în cadrul acordului 
și al schimburilor lor comerciale;

a. un angajament reciproc al celor două 
părți de a promova instrumentele privind
RSI convenite la nivel internațional în 
cadrul acordului și al schimburilor lor 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 74
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) un angajament reciproc al celor două 
părți de a promova RSI în cadrul acordului 
și al schimburilor lor comerciale;

(a) un angajament reciproc al celor două 
părți de a promova și a controla RSI în 
cadrul acordului și al schimburilor lor 
comerciale;

Or. de
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Amendamentul 75
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

b. stimulente pentru a încuraja 
întreprinderile să-și asume angajamente în 
materie de RSI, negociate împreună cu 
toate părțile interesate ale întreprinderii, 
inclusiv sindicatele, organizațiile de 
consumatori și colectivitățile locale 
interesate;

b. stimulente pentru a încuraja 
întreprinderile să-și asume angajamente în 
materie de RSI, negociate împreună cu 
toate părțile interesate ale întreprinderii, 
inclusiv sindicatele, organizațiile de 
consumatori, colectivitățile locale și 
organizațiile interesate din cadrul 
societății civile;

Or. fr

Amendamentul 76
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 12 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

c. deschiderea unor „puncte de contact” 
precum cele puse în aplicare în cadrul 
OCDE pentru promovarea informării 
referitoare la RSI și a transparenței și 
pentru recepționarea eventualelor
plângeri și mărturii referitoare la cazurile 
de nerespectare a RSI, în cooperare cu 
societatea civilă;

c. deschiderea, în cooperare cu societatea 
civilă, a unor „puncte de contact”, precum 
cele create în cadrul OCDE, pentru 
promovarea informării referitoare la RSI și 
a transparenței, care să primească plângeri 
și mărturii referitoare la cazurile de 
nerespectare a RSI, pentru protecția 
consumatorilor, precum și a altor 
întreprinderi din lanțul de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 77
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera c



AM\833858RO.doc 43/58 PE450.649v01-00

RO

Propunere de rezoluție Amendamentul

c. deschiderea unor „puncte de contact” 
precum cele puse în aplicare în cadrul 
OCDE pentru promovarea informării 
referitoare la RSI și a transparenței și 
pentru recepționarea eventualelor plângeri
și mărturii referitoare la cazurile de 
nerespectare a RSI, în cooperare cu 
societatea civilă;

c. deschiderea unor „puncte de contact” 
precum cele puse în aplicare în cadrul 
OCDE pentru promovarea informării 
referitoare la RSI și a transparenței și 
pentru recepționarea eventualelor plângeri 
referitoare la cazurile de nerespectare a 
RSI, în cooperare cu societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 78
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi, adică 
publicarea anuală a bilanțului lor în 
materie de RSI într-un document cu 
caracter public;

d. stimulente care să încurajeze 
transparența, vizibilitatea și credibilitatea 
practicilor legate de RSI, punând în mod 
corespunzător la dispoziția tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
consumatorilor, a investitorilor și a 
publicului larg, informațiile privind RSI, 
în special prin elaborarea de rapoarte 
periodice privind angajamentele asumate 
de întreprinderi în completarea cerințelor 
naționale sau internaționale;

Or. en

Amendamentul 79
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera d
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi, adică publicarea 
anuală a bilanțului lor în materie de RSI 
într-un document cu caracter public; 

d. o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderi, grupuri de 
întreprinderi și întreprinderile din sfera de 
influență a „întreprinderilor-mamă”, 
adică publicarea anuală a bilanțului lor în 
materie de RSI, bazat pe indicatori de 
performanță globali, comuni și 
predefiniți, într-un document cu caracter 
public, datele putând să fie ulterior 
controlate de o entitate independentă;

Or. fr

Amendamentul 80
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și grupurile 
de întreprinderi, adică publicarea anuală a 
bilanțului lor în materie de RSI într-un 
document cu caracter public;

(d) o obligație de transparență și de 
raportare pentru întreprinderile și grupurile 
de întreprinderi mai mari;

Or. de

Amendamentul 81
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

e. o obligație de diligență pentru 
întreprinderi și grupurile de întreprinderi, 
adică obligația de a lua măsuri anticipative 
pentru a identifica și preveni orice 

e. necesitatea ca întreprinderile să depună 
diligența necesară, adică o obligație de a 
lua măsuri anticipative pentru a identifica 
și preveni orice încălcare a drepturilor 
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încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor de mediu, corupția sau 
evaziunea fiscală, inclusiv în filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare, cu alte 
cuvinte în sfera lor de influență;

omului și a drepturilor de mediu, corupția 
sau evaziunea fiscală, inclusiv în filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 82
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) o obligație de diligență pentru
întreprinderi și grupurile de întreprinderi, 
adică obligația de a lua măsuri anticipative 
pentru a identifica și preveni orice 
încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor de mediu, corupția sau 
evaziunea fiscală, inclusiv în filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare, cu alte 
cuvinte în sfera lor de influență;

(e) o obligație de diligență pentru
întreprinderile și grupurile de întreprinderi
mai mari, adică obligația de a lua măsuri 
anticipative pentru a identifica și preveni 
orice încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor de mediu, corupția sau 
evaziunea fiscală, inclusiv în filialele și 
lanțurile lor de aprovizionare, cu alte 
cuvinte în sfera lor de influență;

Or. de

Amendamentul 83
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

f. un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; trebuie să se poată 
efectua anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, dar și de 
către experți independenți, după modelul 

eliminat
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anchetelor întreprinse în cadrul 
programelor OIM1; în caz de încălcare 
gravă, părțile ar putea să inițieze acțiuni 
de denunțare în mod public și să solicite 
sancțiuni comerciale proporționate;

Or. en

Amendamentul 84
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

f. un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; trebuie să se poată 
efectua anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, dar și de 
către experți independenți, după modelul 
anchetelor întreprinse în cadrul 
programelor OIM2; în caz de încălcare 
gravă, părțile ar putea să inițieze acțiuni de 
denunțare în mod public și să solicite 
sancțiuni comerciale proporționate;

f. un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; trebuie să se poată 
efectua anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, dar și de 
către experți independenți, după modelul 
anchetelor întreprinse în cadrul 
programelor OIM3, în cooperare cu 
reprezentanți ai societății civile; în caz de 
încălcare gravă, părțile ar putea să inițieze 
acțiuni de denunțare în mod public și să 
solicite sancțiuni comerciale proporționate;

Or. fr

Amendamentul 85
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera f

                                               
1 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/) 
2 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
3 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; trebuie să se poată 
efectua anchete de către autoritățile 
competente ale celor două părți, dar și de 
către experți independenți, după modelul 
anchetelor întreprinse în cadrul 
programelor OIM1; în caz de încălcare 
gravă, părțile ar putea să inițieze acțiuni de 
denunțare în mod public și să solicite 
sancțiuni comerciale proporționate;

(f) un mecanism de examinare în caz de 
încălcare demonstrată a angajamentelor 
asumate în materie de RSI, în cadrul 
acordului comercial; s-ar putea efectua 
anchete de către autoritățile competente ale 
celor două părți, după modelul anchetelor 
întreprinse în cadrul programelor OIM2; în 
caz de încălcare gravă, părțile ar putea să 
inițieze acțiuni de denunțare în mod public 
și să reacționeze în mod adecvat;

Or. de

Amendamentul 86
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a 
se asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de 
RSI; cele două părți ar trebui să se 
angajeze să favorizeze cooperarea 
judiciară transnațională, să faciliteze 
accesul la justiție pentru victimele 
acțiunilor unor întreprinderi sau societăți 
care se află în sfera lor de influență și să 
susțină dezvoltarea unor proceduri și 
instituții judiciare competente în acest 
sens; 

eliminat

Or. en

                                               
1 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
2 Precum programul „Better Factories Cambodia” (http://www.betterfactories.org/ )
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Amendamentul 87
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a 
se asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de 
RSI; cele două părți ar trebui să se 
angajeze să favorizeze cooperarea 
judiciară transnațională, să faciliteze 
accesul la justiție pentru victimele 
acțiunilor unor întreprinderi sau societăți 
care se află în sfera lor de influență și să 
susțină dezvoltarea unor proceduri și 
instituții judiciare competente în acest 
sens; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a se 
asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de RSI; 
cele două părți ar trebui să se angajeze să 
favorizeze cooperarea judiciară 
transnațională, să faciliteze accesul la 
justiție pentru victimele acțiunilor unor 
întreprinderi sau societăți care se află în 
sfera lor de influență și să susțină 

(g) un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a se 
asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de RSI; 
cele două părți ar trebui să se angajeze să 
favorizeze cooperarea judiciară 
transnațională, să faciliteze accesul la 
justiție pentru victimele acțiunilor unor 
întreprinderi sau societăți care se află în 
sfera lor de influență și să susțină 
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dezvoltarea unor proceduri și instituții 
judiciare competente în acest sens;

dezvoltarea unor proceduri și instituții 
judiciare competente în acest sens, precum 
și să sancționeze încălcările comise de 
întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 89
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a se 
asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de RSI;
cele două părți ar trebui să se angajeze să 
favorizeze cooperarea judiciară 
transnațională, să faciliteze accesul la 
justiție pentru victimele acțiunilor unor 
întreprinderi sau societăți care se află în 
sfera lor de influență și să susțină 
dezvoltarea unor proceduri și instituții 
judiciare competente în acest sens;

g. un mecanism de cooperare judiciară 
între Uniune și țările partenere pentru a se 
asigura de respectarea reală de către 
întreprinderi a legislației și convențiilor 
internaționale pertinente în materie de RSI;
cele două părți ar trebui să se angajeze să 
favorizeze cooperarea judiciară 
transnațională, să faciliteze accesul la 
justiție pentru victimele acțiunilor unor 
întreprinderi de-a lungul lanțului de 
aprovizionare sau societăți care se află în 
sfera lor de influență și să susțină 
dezvoltarea unor proceduri și instituții 
judiciare competente în acest sens;

Or. en

Amendamentul 90
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ga. o obligație, în cazul în care se recurge 
la arbitraj sau la orice modalitate 
alternativă de soluționare a litigiilor, 
pentru persoanele sau organizațiile care 
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trebuie să soluționeze litigiile, de a lua în 
considerare la luarea deciziei convențiile 
internaționale privind protecția mediului 
și drepturile fundamentale; în condițiile 
în care părțile interesate de un litigiu 
prezintă elemente pertinente care aduc 
arbitrilor clarificări, arbitrii ar trebui să 
aibă obligația de a permite prezentarea 
acestor elemente, în special sub formă de 
contribuții ale „amicus curiae”, și de a le 
lua în considerare la luarea deciziilor, 
explicându-și motivele în caz de refuz;

Or. fr

Amendamentul 91
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ga. o cerință pentru întreprinderi de a 
organiza consultări prealabile, gratuite, 
deschise și informate cu părțile interesate 
independente de la nivel local înainte de a 
demara un proiect care are impact asupra 
comunității locale;

Or. en

Amendamentul 92
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 12 litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ga. o atenție deosebită pentru impactul 
muncii copiilor și al practicilor aferente;

Or. en
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Amendamentul 93
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că clauza privind RSI ar 
putea fi însoțită de alte dispoziții; este de 
părere că:

a. autoritățile competente ar trebui să 
poată investiga cazurile de încălcări 
dovedite ale angajamentelor privind RSI, 
iar în caz de încălcare gravă a 
angajamentelor, părțile ar putea să îi 
denunțe public pe cei vinovați; 

b. cele două părți ar trebui să se angajeze 
să favorizeze cooperarea judiciară 
transnațională, să faciliteze accesul la 
justiție pentru victimele acțiunilor unor 
întreprinderi și, pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv, să susțină dezvoltarea 
unor proceduri judiciare adecvate, 
precum și a unor mecanisme de 
soluționare extrajudiciară;

Or. en

Amendamentul 94
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ia act de faptul că Raportul „Ruggie” 
al ONU, susținut de președințiile suedeză 
și spaniolă ale UE, a identificat trei 
componente principale ale RSI: 
„protecție, prevenire și remediere”; 
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deoarece protecția și prevenirea sunt 
abordate de actualele norme privind RSI, 
solicită Comisiei să consolideze elementul 
„remediere” în acordurile comerciale, 
inclusiv prin asigurarea accesului 
victimelor la compensații;

Or. en

Amendamentul 95
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită Comisiei să evalueze 
acordurile comerciale existente și să 
prevadă includerea, în momentul 
revizuirii lor, a unor clauze privind 
nereducerea nivelului standardelor în 
fiecare dintre capitolele privind 
investițiile;

Or. en

Amendamentul 96
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. sugerează ca în acordurile bilaterale 
ale UE să se prevadă, în programele care 
au ca scop consolidarea justiției, cursuri 
de formare referitoare la drepturile 
omului și respectarea convențiilor 
internaționale privind dreptul muncii și 
mediul pentru judecătorii și tribunalele 
care se ocupă de cauze comerciale;
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Or. en

Amendamentul 97
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 12d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. solicită Comisiei să integreze în 
fiecare dintre dialogurile sale privind 
drepturile omului problematica RSI, 
precum și performanțele întreprinderilor 
cu sediul în UE și ale filialelor lor din 
țările în cauză; solicită Comisiei să pună 
la dispoziție în timp util ordinile de zi, 
numele participanților și procesele 
verbale ale reuniunilor din cadrul acestor 
dialoguri;

Or. en

Amendamentul 98
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. propune crearea unui comitet 
parlamentar de monitorizare pentru 
fiecare ALS, după modelul celui prevăzut 
în APE, loc de informare și de dialog între 
deputații în Parlamentul European și 
membrii parlamentelor din statele 
partenere; adaugă că acest comitet de 
monitorizare a ALS ar putea, în special, 
să asigure punerea în aplicare a 
capitolului referitor la dezvoltarea 
durabilă și a clauzei RSI, să formuleze 
recomandări destinate comitetului mixt al 
ALS, în special în ceea ce privește studiile 
de impact, și în cazul nerespectării 

eliminat
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drepturilor omului, a drepturilor sociale 
sau a convențiilor din domeniul mediului; 

Or. en

Amendamentul 99
Małgorzata Handzlik

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. propune crearea unui comitet 
parlamentar de monitorizare pentru 
fiecare ALS, după modelul celui prevăzut 
în APE, loc de informare și de dialog între 
deputații în Parlamentul European și 
membrii parlamentelor din statele 
partenere; adaugă că acest comitet de 
monitorizare a ALS ar putea, în special, să 
asigure punerea în aplicare a capitolului 
referitor la dezvoltarea durabilă și a clauzei 
RSI, să formuleze recomandări destinate 
comitetului mixt al ALS, în special în ceea 
ce privește studiile de impact, și în cazul
nerespectării drepturilor omului, a
drepturilor sociale sau a convențiilor din 
domeniul mediului;

13. propune crearea unei subcomisii 
parlamentare pentru acordurile de liber 
schimb (ALS) care să constituie un loc de 
informare și de dialog între deputații în 
Parlamentul European și membrii 
parlamentelor din statele partenere; adaugă 
că această subcomisie de monitorizare a 
ALS ar putea să monitorizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a capitolului 
referitor la dezvoltarea durabilă și a clauzei 
RSI, să formuleze recomandări destinate 
comitetului mixt al ALS, în special în ceea 
ce privește studiile de impact, și în cazul
unor nerespectări dovedite ale drepturilor 
omului, ale drepturilor sociale sau ale
convențiilor din domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 100
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. atrage atenția asupra faptului că, 
dacă, în urma introducerii unei cerințe 
legale privind RSI ca element obligatoriu 
în ALS încheiate de UE, activitățile 
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industriale și comerciale sunt delocalizate 
din statele membre sau din țările cu care 
statele membre au relații comerciale și 
unde se aplică standarde ridicate către 
țări cu sisteme mai puțin stricte, acest 
lucru este dăunător din punctul de vedere 
al ocupării forței de muncă, al veniturilor 
fiscale, al preocupărilor legate de 
schimbările climatice și al prosperității; 
prin urmare, solicită Comisiei să se 
asigure că nu sunt generate stimulente 
înșelătoare și consecințe nedorite;

Or. en

Amendamentul 101
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. propune crearea unui forum regulat 
în cadrul căruia semnatarii contractului 
global al ONU să prezinte publicului 
programele lor referitoare la RSI, care să 
ofere consumatorilor posibilitatea de a 
compara programele și să creeze o cultură 
a standardelor ridicate și a controlului 
„inter pares”; consideră că, dacă s-ar 
asigura astfel transparența, 
întreprinderile ar fi încurajate să aplice în 
mod voluntar standarde mai înalte privind 
RSI în loc să suporte consecințele 
controlului mass-media și al publicului;

Or. en

Amendamentul 102
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. propune examinarea posibilității de  
a extinde în mod semnificativ catalogul de 
încălcări ale principiilor RSI la aspecte 
concurențiale și alte chestiuni legate de 
un acord comercial, și includerea lui în 
domeniul de aplicare al clauzelor de 
salvgardare care însoțesc acordul 
comercial, precum și facilitarea reacțiilor;

Or. de

Amendamentul 103
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să solicite, în cadrul 
acestor forumuri, elaborarea unei 
convenții internaționale care să 
stabilească responsabilitățile „țărilor-
gazdă”1 și a„țărilor de origine”2 și care să 
contribuie la lupta împotriva încălcării 
drepturilor omului de către întreprinderile 
multinaționale, precum și punerea în 
aplicare a principiului extrateritorialității;

Or. fr

Amendamentul 104
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 16

                                               
1 Statele în care își au sediul toate întreprinderile care au relații de dependență față de întreprinderile-mamă.
2 Statele în care se află întreprinderile-mamă.



AM\833858RO.doc 57/58 PE450.649v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină din nou crearea, în cadrul 
OMC, a unui comitet pentru comerț și 
muncă decentă, după modelul comitetului 
pentru comerț și dezvoltare, unde să poată 
fi dezbătute în mod special chestiunile 
privind standardele sociale și RSI în 
legătură cu comerțul internațional; propune 
din nou adaptarea procedurii de soluționare 
a litigiilor pentru a permite, în cazurile care 
implică chestiuni legate de convenții 
internaționale în domeniul mediului sau 
social, ca grupurile speciale („panels”) sau 
organul de apel să țină cont de avizul 
organizațiilor internaționale competente și 
ca acest aviz să fie făcut public;

16. sprijină din nou crearea, în cadrul 
OMC, a unui comitet pentru comerț și 
muncă decentă, după modelul comitetului 
pentru comerț și dezvoltare, unde să poată 
fi dezbătute în mod special chestiunile 
privind standardele sociale, îndeosebi cele 
referitoare la munca copiilor, și RSI în 
legătură cu comerțul internațional; propune 
din nou adaptarea procedurii de soluționare 
a litigiilor pentru a permite, în cazurile care 
implică chestiuni legate de convenții 
internaționale în domeniul mediului sau 
social, ca grupurile speciale („panels”) sau 
organul de apel să țină cont de avizul 
organizațiilor internaționale competente și 
ca acest aviz să fie făcut public;

Or. en

Amendamentul 105
Harlem Désir

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină din nou crearea, în cadrul 
OMC, a unui comitet pentru comerț și 
muncă decentă, după modelul comitetului 
pentru comerț și dezvoltare, unde să poată 
fi dezbătute în mod special chestiunile 
privind standardele sociale și RSI în 
legătură cu comerțul internațional; propune 
din nou adaptarea procedurii de soluționare 
a litigiilor pentru a permite, în cazurile care 
implică chestiuni legate de convenții 
internaționale în domeniul mediului sau 
social, ca grupurile speciale („panels”) sau 
organul de apel să țină cont de avizul 
organizațiilor internaționale competente și 
ca acest aviz să fie făcut public;

16. sprijină din nou crearea, în cadrul 
OMC, a unui comitet pentru comerț și 
muncă decentă, după modelul Comitetului 
pentru comerț și mediu, în cadrul căruia să 
poată fi dezbătute în special chestiunile 
privind standardele sociale și RSI în 
legătură cu comerțul internațional; propune 
din nou adaptarea procedurii de soluționare 
a litigiilor pentru a permite, în cazurile care 
implică chestiuni legate de convenții 
internaționale în domeniul mediului sau 
social, ca grupurile speciale („panels”) sau 
organul de apel să țină cont de avizul 
organizațiilor internaționale competente și 
ca acest aviz să fie făcut public;
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Or. fr


