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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Názov

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sociálna zodpovednosť podnikov 
v medzinárodných obchodných dohodách

Sociálna a environmentálna zodpovednosť 
podnikov v medzinárodných obchodných 
dohodách

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na iniciatívu Global 
Reporting Initiative, vyhlásenú v roku 
19971, a aktualizované usmernenia G3 na 
vypracovanie správ o trvalom rozvoji, 
uverejnené 5. októbra 2006,

– so zreteľom na iniciatívu Global 
Reporting Initiative, vyhlásenú v roku 
19972, aktualizované usmernenia G3 na 
vypracovanie správ o trvalom rozvoji, 
uverejnené 5. októbra 2006 a „pokyny G4, 
ktoré v súčasnosti pripravuje iniciatíva 
Global Reporting Initiative,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na správu osobitného – so zreteľom na správu osobitného 

                                               
1 www.globalreporting.org.
2 www.globalreporting.org.
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zástupcu generálneho tajomníka 
povereného otázkami ľudských práv 
a nadnárodných spoločností a iných 
podnikov s názvom Podpora a ochrana 
všetkých ľudských, občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych práv vrátane práva na rozvoj 
zo 7. apríla 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

zástupcu generálneho tajomníka 
povereného otázkami ľudských práv 
a nadnárodných spoločností a iných 
podnikov s názvom Podpora a ochrana 
všetkých ľudských, občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych práv vrátane práva na rozvoj 
zo 7. apríla 2008 (A/HRC/8/5 2008) 
a na prebiehajúcu prácu na jeho ďalšej 
správe plánovanej na rok 2011,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Citácia 10a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na správu osobitného 
zástupcu generálneho tajomníka OSN 
pre otázku ľudských práv 
a nadnárodných korporácií a iných 
obchodných spoločností Johna Ruggieho: 
Podnikanie a ľudské práva: ďalšie kroky 
smerom k sfunkčneniu rámca „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“ z 9. apríla 2010 
(A/RĽP/14/27),

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na vytvorenie vládneho 
centra pre sociálnu zodpovednosť 

— so zreteľom na iniciatívy začaté 
v rôznych členských štátoch na podporu 
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podnikov v Dánsku, ktoré koordinuje 
vládne iniciatívy v prospech sociálnej 
zodpovednosti podnikov a vypracováva 
praktické nástroje určené pre podniky1,

sociálnej zodpovednosti podnikov a najmä 
na vytvorenie vládneho centra pre sociálnu 
zodpovednosť podnikov v Dánsku, ktoré 
koordinuje vládne legislatívne iniciatívy 
v prospech sociálnej zodpovednosti 
podnikov a vypracováva praktické nástroje 
určené pre podniky,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach z roku 1966, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien z roku 
1979, návrh deklarácie OSN o právach 
domorodého obyvateľstva z roku 1994
a Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 
1989,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach z roku 1966, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien z roku 
1979, deklaráciu OSN o právach 
domorodého obyvateľstva prijatú 
rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 
61/295 13. septembra 2007 a Dohovor 
OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na Bruselský dohovor z roku 
1968 posilnený v nariadení Rady (ES) 
č. 44/2001 z 22. decembra 2000 
o právomoci a o uznávaní a výkone 

– so zreteľom na Bruselský dohovor z roku 
1968 posilnený v nariadení Rady (ES) 
č. 44/2001 z 22. decembra 2000 
o právomoci a o uznávaní a výkone 

                                               
1 http://www.csrgov.dk.
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rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach1,

rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach a na zelenú knihu Komisie 
z 21. apríla 2009 o revízii nariadenia (ES) 
č. 44/2001,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Citácia 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 
októbra 2001 o otvorenosti a demokracii 
v medzinárodnom obchode2, v ktorom sa 
vyžaduje, aby WTO dodržiavala základné 
sociálne normy Medzinárodnej organizácie 
práce a aby WTO akceptovala rozhodnutia 
Medzinárodnej organizácie práce vrátane 
prípadných výziev na sankcionovanie v 
prípade závažného porušenia základných
sociálnych noriem,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 
októbra 2001 o otvorenosti a demokracii 
v medzinárodnom obchode, v ktorom sa 
vyžaduje, aby WTO dodržiavala základné 
sociálne normy Medzinárodnej organizácie 
práce a aby WTO akceptovala rozhodnutia 
Medzinárodnej organizácie práce vrátane 
prípadných výziev na sankcionovanie v 
prípade závažného porušenia hlavných
sociálnych noriem,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže nadnárodné spoločnosti a ich 
pobočky sú hlavnými subjektmi 
hospodárskej globalizácie 
a medzinárodného obchodu,

keďže spoločnosti a ich pobočky sú 
významnými subjektmi hospodárskej 
globalizácie a medzinárodného obchodu,

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. EÚ L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže nadnárodné spoločnosti a ich 
pobočky sú hlavnými subjektmi
hospodárskej globalizácie 
a medzinárodného obchodu,

A. keďže nadnárodné spoločnosti a ich 
pobočky sú jednými z hlavných subjektov
hospodárskej globalizácie 
a medzinárodného obchodu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aa. keďže politika sociálnej 
zodpovednosti podnikov by mala pôsobiť 
ako integrovaný samoregulačný 
mechanizmus, pomocou ktorého podniky 
sledujú a zabezpečujú dodržiavanie 
právnych predpisov, etických zásad 
a medzinárodných noriem; podniky by 
preto mali prijať zodpovednosť za vplyv 
ich činnosti na životné prostredie, 
spotrebiteľov, zamestnancov, komunity, 
zainteresované strany a všetkých ďalších 
členov verejnej sféry,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. zohľadňujúc usmernenia OECD pre 
nadnárodné spoločnosti a odporúčania
vlád pre podniky, ktoré obsahujú 
dobrovoľné normy zodpovedného postoja, 
dodržiavania platných zákonov najmä 
v oblasti zamestnanosti, vzťahov so 
sociálnymi partnermi, ľudských práv, 
životného prostredia, záujmov 
spotrebiteľov, boja proti korupcii 
a daňových únikov,

B. zohľadňujúc usmernenia OECD pre 
nadnárodné spoločnosti a aktualizáciu 
týchto odporúčaní vlád pre podniky 
z roku 2010,
ktoré obsahujú dobrovoľné normy 
zodpovedného postoja, dodržiavania 
platných zákonov najmä v oblasti 
zamestnanosti, vzťahov so sociálnymi 
partnermi, ľudských práv, životného 
prostredia, záujmov spotrebiteľov, boja 
proti korupcii a daňových únikov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Joe Higgins

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ba. keďže rétorika podnikov v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov často 
nezodpovedá
skutočnosti ich krokov a nadnárodné 
spoločnosti často používajú sociálnu 
zodpovednosť podnikov len ako 
marketingový nástroj,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ba. keďže sociálna zodpovednosť 
podnikov je dobrovoľný samoregulačný 
mechanizmus na presadzovanie
sociálnych noriem, environmentálnych 
noriem a ľudských práv ako súčasti 
obchodného modelu prostredníctvom 
úmyselného začlenenia verejného záujmu 
do rozhodovania podnikov na rozdiel 
od právnych predpisov, ktoré podnikom 
ukladajú zákonné povinnosti dodržiavať 
určité normy v týchto oblastiach,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Joe Higgins

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bb. keďže bez ohľadu na sociálnu 
zodpovednosť podnikov hlavnou prioritou 
veľkých spoločností je naďalej
maximalizácia zisku, čo je na úkor 
pracujúcich a životného prostredia,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. zohľadňujúc tripartitné vyhlásenie 
Medzinárodnej organizácie práce, ktorého 
cieľom je usmerňovať vlády, nadnárodné 
spoločnosti a pracovníkov v oblastiach, 
ako sú zamestnanosť, odborná príprava, 
pracovné podmienky a pracovné vzťahy, 
a v ktorom sa štáty zaväzujú, že 
budú dodržiavať štyri základné pracovné 
normy a že ich budú podporovať: sloboda 
združovania a právo na kolektívne 
vyjednávanie; odstránenie všetkých foriem 
nútenej práce; zrušenie detskej práce 
a odstránenie diskriminácie v súvislosti so 
zamestnaním,

C. zohľadňujúc tripartitné vyhlásenie 
Medzinárodnej organizácie práce 
o nadnárodných spoločnostiach, ktorého 
cieľom je usmerňovať vlády, nadnárodné 
spoločnosti a pracovníkov v oblastiach, 
ako sú zamestnanosť, odborná príprava, 
pracovné podmienky a pracovné vzťahy, 
a v ktorom sa štáty zaväzujú, že 
budú dodržiavať štyri hlavné pracovné 
normy a že ich budú podporovať: sloboda 
združovania a právo na kolektívne 
vyjednávanie; odstránenie všetkých foriem 
nútenej práce; zrušenie detskej práce 
a odstránenie diskriminácie v súvislosti so 
zamestnaním,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže povaha sociálnej zodpovednosti 
podnikov je dobrovoľná 
a samoregulačná, akékoľvek iniciatívy 
Komisie by sa mali zamerať skôr 
na podporovanie ako regulovanie činností 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact, ktorý obsahuje desať 
zásad v oblasti ľudských práv, základných 
sociálnych noriem, prístupu založeného na 
opatrnosti vzhľadom na environmentálne 
problémy a boja proti korupcii, pričom 
nadnárodné spoločnosti sa musia 
zaviazať k ich dodržiavaniu,

D. zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact, ktorý obsahuje desať 
zásad v oblasti ľudských práv, základných 
pracovných noriem, prístupu založeného na 
opatrnosti vzhľadom na environmentálne 
problémy a boja proti korupcii, v súvislosti 
s ktorými sa spoločnosti zaviažu, že ich 
začlenia do svojich obchodných operácií 
na dobrovoľnom základe,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact, ktorý obsahuje desať
zásad v oblasti ľudských práv, základných
sociálnych noriem, prístupu založeného na 
opatrnosti vzhľadom na environmentálne 
problémy a boja proti korupcii, pričom 
nadnárodné spoločnosti sa musia 
zaviazať k ich dodržiavaniu,

D. zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact obsahujúci desať zásad, 
v súvislosti s ktorými sa od nadnárodných 
spoločností vyžaduje, aby ich v rámci 
svojej sféry vplyvu prijali, podporovali 
a ustanovili ako súbor hlavných hodnôt v 
oblasti ľudských práv, základných 
pracovných noriem, životného prostredia 
a boja proti korupcii,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact, ktorý obsahuje desať 
zásad v oblasti ľudských práv, základných
sociálnych noriem, prístupu založeného na 
opatrnosti vzhľadom na environmentálne 
problémy a boja proti korupcii, pričom 
nadnárodné spoločnosti sa musia zaviazať 
k ich dodržiavaniu,

zohľadňujúc svetový pakt OSN, alebo 
Global Compact, ktorý obsahuje desať 
zásad v oblasti ľudských práv, hlavných
pracovných noriem, prístupu založeného na 
opatrnosti vzhľadom na environmentálne 
problémy a boja proti korupcii, pričom 
nadnárodné spoločnosti sa musia zaviazať 
k ich dodržiavaniu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Da. keďže prebiehajú práce 
na aktualizácii usmernení OECD 
pre nadnárodné spoločnosti a najmä 
vzhľadom na usmernenia týkajúce sa 
zdokonalenia vnútroštátnych kontaktných 
miest a režimu zodpovednosti 
za dodávateľské reťazce,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)



AM\833858SK.doc 13/58 PE450.649v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Db. keďže medzinárodné referenčné 
systémy ako iniciatíva Global Reporting 
alebo mechanizmy certifikácie 
a označovania, ako je norma ISO 14 001 
alebo najmä najnovšia norma ISO 26 000, 
ktorá je sformulovaná celok usmernení 
vzťahujúci sa na všetky druhy 
organizácií, pomáhajú podnikom 
pri hodnotení hospodárskeho, 
spoločenského a environmentálneho 
dosahu ich činností, pričom zahrňujú 
koncepciu trvalo udržateľného rozvoja, 
ale sú účinné iba v prípade, že sa skutočne 
uplatňujú a podliehajú kontrole,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Dc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dc. keďže vymedzenie sociálnej 
zodpovednosti podnikov sformulované 
normou ISO 26 000 ako „zodpovednosť 
organizácie za dosah jej rozhodnutí 
a činností na spoločnosť a životné 
prostredie, ktorá sa prejavuje 
transparentným a etickým správaním, 
ktoré: prispieva k trvalo udržateľnému 
rozvoju vrátane zdravia a blaha 
spoločnosti, zohľadňuje očakávania 
zainteresovaných strán, dodržiava platné 
právne predpisy a je v súlade 
s medzinárodnými normami a je 
začlenená do celej organizácie a odráža sa 
v jej vzťahoch“, pričom sa na ňom zhodla 
veľká časť občianskej spoločnosti 
a medzinárodné odborové hnutie,
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ea. vzhľadom na správu Európskej 
komisie pre Európsky parlament, Radu, 
Hospodársky a sociálny výbor a Výbor 
regiónov s názvom Dohľad nad 
obchodno-distribučným trhom – Na ceste 
smerom k efektívnejšiemu a 
spravodlivejšiemu vnútornému obchodno-
distribučnému trhu do roku 2020“, 
KOM(2010)355 v konečnom znení, a jej 
prílohy, ktorá zdôrazňuje, že 
„spotrebitelia [sú] často iba málo 
informovaní o sociálnej zodpovednosti 
obchodníka. Preto nie sú schopní si pri 
takomto druhu nákupu informovane 
vybrať“,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Fa. keďže nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy sa rozšíril rozsah 
pôsobnosti právomocí EÚ v oblasti 
obchodu, najmä v oblasti investovania, 
ktoré teraz musí byť v súlade s normami 
sociálnej zodpovednosti podnikov, 
ku ktorým sa EÚ prihlásila; keďže nová 
spoločná investičná politika by mala 
podrobne stanoviť vynútiteľné podmienky 
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pre investorov z EÚ ako hlavný nástroj 
na obnovenie rovnováhy medzi právami 
a povinnosťami,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže nedodržiavanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov predstavuje 
formu sociálneho a environmentálneho 
dampingu najmä na úkor podnikov 
nachádzajúcich sa v Európe, ktoré musia 
dodržiavať prísnejšie sociálne, 
environmentálne a daňové normy,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže nedodržiavanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov predstavuje formu 
sociálneho a environmentálneho 
dampingu najmä na úkor podnikov 
a pracovníkov nachádzajúcich sa 
v Európe, ktoré musia dodržiavať 
prísnejšie sociálne, environmentálne a 
daňové normy,

I. keďže nedodržiavanie právnych 
predpisov platných v akejkoľvek tretej 
krajine, kde pôsobí spoločnosť z EÚ 
akejkoľvek veľkosti, predstavuje 
priestupok alebo trestný čin z hľadiska 
miestnych právnych predpisov a je najmä 
na úkor podnikov a pracovníkov 
nachádzajúcich sa v danej tretej krajine 
a v prípade, že takéto nedodržiavanie 
predpisov pretrváva a nie je potrestané, 
môže viesť k rozšíreniu menej prísnych 
pracovných, environmentálnych a 
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daňových noriem, čo bude negatívne 
vplývať i na pracovníkov v EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže nedodržiavanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov predstavuje formu 
sociálneho a environmentálneho dampingu 
najmä na úkor podnikov nachádzajúcich sa 
v Európe, ktoré musia dodržiavať 
prísnejšie sociálne, environmentálne a 
daňové normy,

I. keďže nedodržiavanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov predstavuje formu 
sociálneho a environmentálneho dampingu 
najmä na úkor podnikov a pracovníkov 
nachádzajúcich sa v Európe, ktorí musia 
dodržiavať prísnejšie sociálne, 
environmentálne a daňové normy, keďže 
zavedenie zoznamu sankcií v prípade 
vážnych porušení zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov by predstavovalo 
efektívne opatrenie,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže nedodržiavanie zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov predstavuje formu 
sociálneho a environmentálneho dampingu 
najmä na úkor podnikov nachádzajúcich sa 
v Európe, ktoré musia dodržiavať 
prísnejšie sociálne, environmentálne a 
daňové normy,

I. keďže nedodržiavanie týchto právne 
záväzných zásad sociálnej zodpovednosti 
podnikov predstavuje formu sociálneho 
a environmentálneho dampingu najmä na 
úkor podnikov nachádzajúcich sa 
v Európe, ktoré musia dodržiavať 
prísnejšie pracovné, environmentálne a 
daňové normy,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
nadnárodné spoločnosti, ktoré presúvajú 
svoje výrobné jednotky do krajín s nízkymi 
platmi a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť aj pred európskymi súdmi 
za prípadné environmentálne a sociálne 
škody spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,

vypúšťa sa 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
nadnárodné spoločnosti, ktoré presúvajú 
svoje výrobné jednotky do krajín s nízkymi 
platmi a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť aj pred európskymi súdmi 
za prípadné environmentálne a sociálne 
škody spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
spoločnosti vrátane nadnárodných 
spoločností, ktoré pôsobia v tretích 
krajinách, mohli byť brané
na zodpovednosť pred miestnymi súdmi 
rovnakým spôsobom ako akákoľvek 
miestna alebo zahraničná spoločnosť 
pôsobiaca v rovnakom podnikateľskom 
a právnom prostredí, za prípadné 
environmentálne a sociálne škody 
spôsobené nimi alebo ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
nadnárodné spoločnosti, ktoré presúvajú 
svoje výrobné jednotky do krajín s nízkymi 
platmi a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť aj pred európskymi súdmi 
za prípadné environmentálne a sociálne 
škody spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
nadnárodné spoločnosti, ktoré presúvajú 
svoje výrobné jednotky do krajín s nízkymi 
platmi a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť aj pred európskymi súdmi 
za prípadné environmentálne a sociálne 
škody alebo iné vonkajšie negatívne 
vplyvy, ktoré pociťujú miestne komunity, 
spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
nadnárodné spoločnosti, ktoré presúvajú 
svoje výrobné jednotky do krajín s nízkymi 
platmi a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť aj pred európskymi súdmi
za prípadné environmentálne a sociálne 
škody spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,

J. keďže by malo byť bežné, aby európske 
spoločnosti, ktoré presúvajú svoje výrobné 
jednotky do krajín s nízkymi platmi 
a minimálnymi environmentálnymi 
povinnosťami, mohli byť brané na 
zodpovednosť za prípadné 
environmentálne a sociálne škody 
spôsobené ich pobočkami a ich 
zásobovacími reťazcami v týchto 
krajinách,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ja. vzhľadom na veľkú rozmanitosť 
väzieb, ktoré môžu existovať 
medzi materskou spoločnosťou a jej 
pobočkami na jednej strane a podnikom 
a jeho dodávateľmi na druhej strane; 
a so zreteľom na potrebu vysvetliť pojmy 
sféra vplyvu a náležitá starostlivosť 
na medzinárodnej úrovni,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Jb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jb. keďže podniky nie sú priamymi 
subjektmi medzinárodného práva 
a medzinárodné dohovory, najmä v oblasti 
ľudských práv, pracovného práva, 
ochrany životného prostredia, zaväzujú 
štáty, ktoré ich podpísali, ale nezaväzujú 
priamo podniky, ktoré sídlia v týchto 
štátoch; keďže naopak je úlohou týchto 
štátov, aby zabezpečili, že podniky 
so sídlom na ich území dodržiavajú ich 
právne záväzky a rešpektujú povinnosť 
náležitej starostlivosti, a stanoviť 
primerané sankcie, ak nastane opačný 
prípad,
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Jc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jc. vzhľadom na základné právo 
na účinnú právnu ochranu a na prístup 
k nestrannému a nezávislému súdu, ktoré 
potvrdzuje článok 7 Charty základných 
práv Európskej únie a článok 8 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Jd (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jd. vzhľadom na zásadu súdnej 
spolupráce, ktorú potvrdzuje Bruselský 
dohovor a nariadenie č. 44/2001, 
a vyzývajúc Komisiu, aby nadviazala 
na zlepšenia uvedené v zelenej knihe, 
ktorá navrhuje cesty v oblasti 
extrateritoriality, predovšetkým smerom 
k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti 
nariadenia na spory, na ktorých sa 
zúčastňujú odporcovia z tretích krajín,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 Dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou úniou 
a Kolumbiou a Peru sa už uvádza zmienka, 
aj keď v obmedzenom rozsahu, o sociálnej 
zodpovednosti podnikov,

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 Dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou úniou 
a Kolumbiou a Peru sa už uvádza zmienka, 
aj keď v obmedzenom rozsahu, o sociálnej 
zodpovednosti podnikov; keďže dokonca 
vážne porušenia ľudských práv, 
pracovných noriem a environmentálnych 
ustanovení zo strany podnikov v praxi, 
a to v rozpore so stanovenými cieľmi, 
nemajú žiaden vplyv na pokračovanie 
týchto dohôd o obchode,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 Dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou úniou 
a Kolumbiou a Peru sa už uvádza zmienka, 
aj keď v obmedzenom rozsahu, o sociálnej 
zodpovednosti podnikov,

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 Dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou úniou 
a Kolumbiou a Peru sa uvádza zmienka 
o sociálnej zodpovednosti podnikov, 
pričom však sa význam sociálnej 
zodpovednosti podnikov nepriraďuje 
k európskemu cieľu ochrany životného 
prostredia a sociálnych a ľudských práv,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 Dohody 
o voľnom obchode medzi Európskou 
úniou a Kolumbiou a Peru sa už uvádza 
zmienka, aj keď v obmedzenom rozsahu,
o sociálnej zodpovednosti podnikov,

K. keďže v kapitole 13 Dohody o voľnom 
obchode medzi Európskou úniou a Južnou 
Kóreou a v článku 270 ods. 3 viacstrannej 
dohody o obchode medzi Európskou úniou 
a Kolumbiou a Peru sa už uvádza zmienka 
o sociálnej zodpovednosti podnikov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ka (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ka. keďže predovšetkým v banskom 
priemysle a v mnohých odvetviach 
dodávateľského priemyslu sa doterajšie 
dohody v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov ukázali ako nepostačujúce,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže sociálna zodpovednosť podnikov 
a sociálne a environmentálne doložky 
v obchodných dohodách majú rovnaký cieľ 

L. keďže sociálna zodpovednosť podnikov 
a sociálne a environmentálne doložky 
v obchodných dohodách spolu 
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v podobe hospodárstva, ktoré rešpektuje 
ľudské potreby a životné prostredie, 
a spravodlivejšej, sociálnejšej a ľudskejšej 
globalizácie, ktorá účinne podporuje 
udržateľný rozvoj,

so záväzkami podnikateľskej obce 
v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov 
majú rovnaký cieľ v podobe hospodárstva, 
ktoré rešpektuje ľudské potreby a životné 
prostredie, a spravodlivejšej, sociálnejšej 
a ľudskejšej globalizácie, ktorá účinne 
podporuje udržateľný rozvoj,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odôvodnenie La (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

La. so zreteľom na už existujúce právne 
predpisy Spoločenstva o mikropodnikoch, 
malých a stredných podnikoch a najmä 
na odporúčanie 2003/361/ES zo 6. mája
2003 a na zákon o malých podnikoch 
pre Európu prijatý v júni 2008,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ma (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ma. keďže dohody v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov nesmú slúžiť 
na obchádzanie platných právnych 
predpisov; keďže dohody v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré sa 
ukážu ako neúčinné alebo 
nevykonateľné, by mali viesť k právnej 
úprave zo strany zákonodarcu,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. konštatuje, že po klimatickej, 
energetickej a potravinovej kríze 
medzinárodná finančná kríza, ktorá 
vyvolala celosvetovú sociálnu krízu, 
zvýraznila požiadavku nových a prísnych 
pravidiel s cieľom vytvoriť lepší rámec 
pre svetovú ekonomiku a zabrániť tomu, 
aby sa rozvíjala na úkor ľudských potrieb 
a potrieb spoločnosti; domnieva sa, že táto 
požiadavka platí aj pre medzinárodný 
obchod, ktorý je jadrom globalizácie;

1. konštatuje, že výzvy, pred ktorými 
v súčasnosti stojíme a ktoré zvýraznila 
nedávna finančná kríza, viedli 
k celosvetovým diskusiám o novom 
regulačnom prístupe a otázkach riadenia 
v rámci svetového hospodárstva vrátane 
v medzinárodnom obchode; domnieva sa, 
že nové pravidlá by mali prispievať 
k rozvoju trvalejších politík, ktoré 
zohľadňujú sociálne a environmentálne 
hľadiská;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. konštatuje, že po klimatickej, 
energetickej a potravinovej kríze 
medzinárodná finančná kríza, ktorá 
vyvolala celosvetovú sociálnu krízu, 
zvýraznila požiadavku nových a prísnych
pravidiel s cieľom vytvoriť lepší rámec 
pre svetovú ekonomiku a zabrániť tomu, 
aby sa rozvíjala na úkor ľudských potrieb a 
potrieb spoločnosti; domnieva sa, že táto 
požiadavka platí aj pre medzinárodný 
obchod, ktorý je jadrom globalizácie;

1. konštatuje, že po klimatickej, 
energetickej a potravinovej kríze 
medzinárodná finančná kríza, ktorá 
vyvolala celosvetovú sociálnu krízu, 
zvýraznila požiadavku nových, 
účinnejších a lepšie presadzovaných 
pravidiel, ktoré umožnia efektívnejšiu 
kontrolu ekonomiky zo strany 
vnútroštátnych alebo prípadne 
nadnárodných regulačných orgánov; 
nazdáva sa, že existujúce stratégie, ktoré 
sa v súčasnosti uplatňujú v celosvetovom 
meradle, by sa nemali rozvíjať na úkor 
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ľudských potrieb a potrieb spoločnosti; 
domnieva sa, že zintenzívnenie otvoreného 
a čestného medzinárodného obchodu, 
ktorý je jedným z motorov globalizácie, 
môže prispieť k tomuto cieľu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. konštatuje, že po klimatickej, 
energetickej a potravinovej kríze
medzinárodná finančná kríza, ktorá 
vyvolala celosvetovú sociálnu krízu, 
zvýraznila požiadavku nových a prísnych 
pravidiel s cieľom vytvoriť lepší rámec pre 
svetovú ekonomiku a zabrániť tomu, aby 
sa rozvíjala na úkor ľudských potrieb a 
potrieb spoločnosti; domnieva sa, že táto 
požiadavka platí aj pre medzinárodný 
obchod, ktorý je jadrom globalizácie;

1. konštatuje, že medzinárodná finančná 
kríza, ktorá čiastočne vyvolala celosvetovú 
sociálnu krízu, zvýraznila požiadavku 
nových a prísnych pravidiel s cieľom 
vytvoriť lepší rámec pre svetovú 
ekonomiku a zabrániť tomu, aby sa 
rozvíjala na úkor ľudských potrieb a 
potrieb spoločnosti; domnieva sa, že táto 
požiadavka platí aj pre medzinárodný 
obchod, ktorý je jadrom globalizácie;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. konštatuje tiež, že globalizáciu
sprevádzal zvýšený boj medzi krajinami 
o získanie zahraničných investorov 
a rovnako ju sprevádzalo zintenzívnenie
hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čo 
niekedy viedlo k hrubému porušovaniu 

2. konštatuje tiež, že globalizácia zvýšila 
konkurenčný tlak medzi krajinami 
s cieľom prilákať zahraničných investorov 
a hospodársku súťaž medzi 
spoločnosťami, čo niekedy viedlo 
k neopodstatnenému porušovaniu 
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ľudských a sociálnych práv 
a poškodzovalo životné prostredie; 

ľudských a pracovných práv 
a poškodzovalo životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. konštatuje tiež, že globalizáciu 
sprevádzal zvýšený boj medzi krajinami 
o získanie zahraničných investorov 
a rovnako ju sprevádzalo zintenzívnenie 
hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čo 
niekedy viedlo k hrubému porušovaniu 
ľudských a sociálnych práv 
a poškodzovalo životné prostredie; 

2. konštatuje tiež, že globalizáciu 
sprevádzal zvýšený boj medzi krajinami 
o získanie zahraničných investorov 
a rovnako ju sprevádzalo zintenzívnenie 
hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čo 
viedlo k reformám na zlepšenie 
otvorenosti, riadenia a prosperity, ale 
niekedy viedlo aj k hrubému porušovaniu 
ľudských a pracovných práv 
a poškodzovalo životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. konštatuje tiež, že globalizáciu 
sprevádzal zvýšený boj medzi krajinami 
o získanie zahraničných investorov 
a rovnako ju sprevádzalo zintenzívnenie 
hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čo 
niekedy viedlo k hrubému porušovaniu
ľudských a sociálnych práv a poškodzovalo 
životné prostredie; 

2. konštatuje tiež, že globalizáciu 
sprevádzal zvýšený boj medzi krajinami 
o získanie zahraničných investorov 
a rovnako ju sprevádzalo zintenzívnenie 
hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čo 
niekedy viedlo vlády k tolerovaniu 
hrubého porušovania ľudských 
a pracovných práv a poškodzovania 
životného prostredia s cieľom prilákať 
obchod a investície;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. pripomína, že zásady, ktoré vymedzujú 
sociálnu zodpovednosť podnikov a sú 
uznávané na medzinárodnej úrovni v rámci 
OECD, ako aj v rámci Medzinárodnej 
organizácie práce a OSN, sa týkajú 
zodpovedného postoja, ktorý sa očakáva od 
podnikov najmä v oblasti zamestnanosti, 
sociálnych vzťahov, ľudských práv, 
životného prostredia, záujmov 
spotrebiteľov a transparentnosti voči nim, 
boja proti korupcii a daní;

3. pripomína, že zásady, ktoré vymedzujú 
sociálnu zodpovednosť podnikov a sú 
uznávané na medzinárodnej úrovni v rámci 
OECD, ako aj v rámci Medzinárodnej 
organizácie práce a OSN, sa týkajú 
zodpovedného postoja, ktorý sa očakáva od 
podnikov najmä v oblasti zamestnanosti, 
sociálnych vzťahov, ľudských práv, 
životného prostredia, záujmov 
spotrebiteľov a transparentnosti voči nim, 
boja proti korupcii a daní, a požaduje 
v prvom rade dodržiavanie platných 
právnych predpisov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. uznáva obmedzenia, ktoré má 
koncepcia iba dobrovoľnej sociálnej 
zodpovednosti podnikov, a naliehavo preto 
vyzýva Komisiu, aby sociálnu politiku 
podnikov výslovne zakotvila vo svojej 
novej obchodnej stratégii 2020 
a vypracovala jasné návrhy, ako ju 
posilniť v jej sektorových politikách 
prehľadným a zodpovedným spôsobom;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. pripomína, že podpora sociálnej 
zodpovednosti podnikov je cieľom, ktorý 
podporuje Európska únia, a že Európska 
komisia sa domnieva, že Únia musí 
zabezpečiť, aby ňou uplatňované vonkajšie 
politiky a postoj európskych podnikov 
investujúcich v tretích krajinách skutočne 
prispievali k udržateľnému rozvoju 
a sociálnemu rozvoju v týchto krajinách;

4. pripomína, že podpora sociálnej 
zodpovednosti podnikov je cieľom, ktorý 
podporuje Európska únia, a že Európska 
komisia sa domnieva, že Únia musí 
zabezpečiť, aby ňou uplatňované vonkajšie 
politiky skutočne prispievali 
k udržateľnému rozvoju a sociálnemu 
rozvoju v týchto krajinách a aby konanie 
európskych spoločností všade, kde 
investujú alebo pôsobia, bolo v súlade 
s európskymi hodnotami a medzinárodne 
odsúhlasenou normou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. pripomína, že obchodná politika je 
nástroj v službách globálnych cieľov
Európskej únie a že v súlade s článkom 
207 ZFEÚ sa obchodná politiky 
uskutočňuje „v rámci zásad a cieľov 
vonkajšej činnosti Únie“ a v súlade 
s článkom 3 ZEÚ musí prispievať najmä k 
„trvalo udržateľnému rozvoju Zeme, k 
solidarite a vzájomnému rešpektovaniu sa 
národov, k voľnému a spravodlivému 
obchodu, k odstráneniu chudoby a k 
ochrane ľudských práv, najmä práv 

5. pripomína, že ciele spoločnej obchodnej 
politiky by mali byť plne skoordinované
s globálnymi cieľmi Európskej únie a že 
v súlade s článkom 207 ZFEÚ sa obchodná 
politiky uskutočňuje „v rámci zásad 
a cieľov vonkajšej činnosti Únie“ 
a v súlade s článkom 3 ZEÚ musí 
prispievať okrem iného k „trvalo 
udržateľnému rozvoju Zeme, k solidarite a 
vzájomnému rešpektovaniu sa národov, k 
voľnému a spravodlivému obchodu, k 
odstráneniu chudoby a k ochrane ľudských 
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dieťaťa, ako aj k prísnemu dodržiavaniu a 
rozvoju medzinárodného práva, najmä k 
dodržiavaniu zásad Charty Organizácie 
Spojených národov“.

práv, najmä práv dieťaťa, ako aj k 
prísnemu dodržiavaniu a rozvoju 
medzinárodného práva, najmä k 
dodržiavaniu zásad Charty Organizácie 
Spojených národov“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. domnieva sa, že Európska únia by sa 
mala zaoberať možnosťou vytvorenia 
harmonizovanej definície vzťahov 
medzi podnikom, ktorý sa označuje ako 
„materská spoločnosť“, a všetkými 
podnikmi, ktoré sa voči nemu nachádzajú 
vo vzťahu závislosti, či už ide o pobočku, 
dodávateľa alebo subdodávateľa, aby sa 
uľahčilo určenie právnej zodpovednosti 
každého z týchto subjektov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Joe Higgins

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. považuje sociálnu zodpovednosť 
podnikov za neefektívny nástroj ochrany 
práv pracujúcich, práv miestnych 
a pôvodných komunít, ako aj životného 
prostredia a požaduje prísnejšie právne 
predpisy a efektívnu organizáciu odborov 
s cieľom zabezpečiť práva pracujúcich 
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a ochranu životného prostredia, namiesto 
spoliehania sa na nezáväzné záväzky 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že vzhľadom na zásadnú
úlohu, ktorú zohrávajú veľké spoločnosti, 
ich pobočky a ich zásobovacie reťazce 
v medzinárodnom obchode je nevyhnutné, 
aby sa sociálna a environmentálna
zodpovednosť podnikov začlenila do 
obchodných dohôd Európskej únie;

6. domnieva sa, že vzhľadom na hlavnú
úlohu, ktorú zohrávajú veľké spoločnosti, 
ich pobočky a ich zásobovacie reťazce 
v medzinárodnom obchode je nevyhnutné, 
aby sociálna zodpovednosť podnikov 
mohla prispieť pridanou hodnotou 
k obchodným dohodám Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že sa prostredníctvom 
sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá 
sa týka postoja podnikov, posilnia sociálne 
doložky obchodných dohôd, pričom na 
základe záväznosti obchodných dohôd 
a najmä rámca stanoveného na 
monitorovania uplatňovania zásad, ktorými 
sa riadia, sa zase posilní sociálna 
zodpovednosť podnikov;

7. domnieva sa, že sociálne doložky 
obchodných dohôd by sa mali doplniť 
začlenením koncepcie sociálnej 
zodpovednosti podnikov, ktorá sa týka 
postoja spoločností, pričom na základe 
záväznosti obchodných dohôd a najmä 
rámca stanoveného na monitorovania 
uplatňovania zásad, ktorými sa riadia, sa 
zase posilní sociálna zodpovednosť 
podnikov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. požaduje, aby sa zásady a povinnosti 
v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov 
zohľadnili a zapracovali v budúcom 
oznámení Komisie týkajúcom sa novej 
obchodnej politiky pre Európu v rámci 
stratégie Európa 2020, v oznámení, ktoré 
Komisia pripravuje k téme sociálna 
zodpovednosť podnikov na rok 2011 
a v súvislosti s vykonávaním obchodnej 
politiky;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. žiada, aby sa do nariadenia o VSP a 
VSP+ počas jeho budúcej revízie začlenili 
zásady sociálnej zodpovednosti podnikov; 
žiada Komisiu, aby bez ohľadu na to, či
nadnárodné spoločnosti, ktorých pobočky 
alebo zásobovacie reťazce sa nachádzajú 
v krajinách zúčastňujúcich sa na VSP 
a najmä VSP+, majú svoje sídlo 
v Európskej únii alebo nie, zabezpečila, že 
tieto spoločnosti budú musieť dodržiavať 
svoje vnútroštátne a medzinárodné právne 
záväzky v oblasti ľudských práv, 
sociálnych noriem a environmentálnych 
pravidiel a predpisov; želá si, aby Európska 
únia a signatárske štáty, v ktorých sa 

8. žiada, aby sa do nariadenia o VSP počas 
jeho budúcej revízie začlenili zásady 
sociálnej zodpovednosti podnikov; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila, že spoločnosti 
budú musieť dodržiavať svoje vnútroštátne 
a medzinárodné právne záväzky v oblasti 
ľudských práv, pracovných noriem 
a environmentálnych pravidiel a predpisov; 
želá si, aby Európska únia a signatárske 
štáty, v ktorých sa uplatňuje VSP, boli 
povinné zabezpečiť, aby spoločnosti 
dodržiavali tieto záväzky; 
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uplatňuje VSP, boli povinné zabezpečiť, 
aby spoločnosti dodržiavali tieto záväzky; 
žiada, aby sa tieto zásady stali v rámci 
VSP záväzné;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby mala na zreteli, 
že sociálna zodpovednosť podnikov bola 
pôvodne dobrovoľnou činnosťou 
zodpovedných spoločností s cieľom 
zabezpečiť, aby ich pôsobenie bolo 
prospešné pre členské štáty a štáty, 
v ktorých vyvíjajú činnosť, a aby uznala, 
že v tejto súvislosti je zachovanie zásady 
dobrovoľnosti a umožnenie organizáciám 
konať podľa vlastného uváženia 
najlepšou metódou na zaistenie 
najužitočnejších výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. domnieva sa, že v rámci obnoveného 
VSP+ by sa mali tiež zakázať „host-
country agreement“, pretože sú to 
neprehľadné dohody uzatvorené medzi 
niektorými nadnárodnými spoločnosťami 
a hostiteľskými krajinami, v ktorých sa 

vypúšťa sa 



AM\833858SK.doc 33/58 PE450.649v01-00

SK

uplatňuje VSP+, na to, aby sa obchádzali 
zákonné požiadavky v týchto krajinách, 
pričom tieto dohody zjavne odporujú 
sociálnej zodpovednosti podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. poznamenáva, že právne požiadavky, 
regulačný a byrokratický postup môžu 
mať mimoriadne poškodzujúci vplyv 
na MSP, pretože tieto podniky sa snažia 
rásť s obmedzenými zdrojmi a/alebo 
dostať sa na nové trhy, a vyzýva preto 
Komisiu na zabezpečenie toho, aby 
akékoľvek opatrenia, ktoré vyplynú z tejto 
správy, nezvyšovali byrokratickú záťaž, 
predovšetkým pre MSP, alebo nemali 
škodlivý účinok na ich podnikateľské 
iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala nový vzor štúdií vplyvu 
s cieľom zabezpečiť, aby krajiny, 
s ktorými Európska únia uzatvára 
dohodu, pred podpisom obchodnej zmluvy 
a po podpise skutočne dodržiavali svoje 

10. žiada Európsku komisiu, aby v prípade 
potreby zdokonalila svoj vzor štúdií vplyvu 
na trvalú udržateľnosť, aby náležite 
odrážal hospodárske, sociálne 
a environmentálne dôsledky obchodných 
rokovaní; vyzýva Komisiu, aby nadviazala 



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

SK

záväzky v oblasti ľudských práv, 
základných sociálnych noriem a ochrany 
životného prostredia; žiada tiež, aby sa 
vypracovali štúdie vplyvu o účinkoch 
obchodných dohôd v sociálnej 
a environmentálnej oblasti v partnerských 
krajinách a v zraniteľných odvetviach 
týchto krajín, pričom tieto štúdie by sa 
mali vypracovávať aj pred podpisom 
dohody a pred jej implementáciou;

na dohody o obchode s partnerských 
krajinami EÚ vykonávaním post ante 
štúdií hodnotenia vplyvu s prihliadnutím 
najmä na zraniteľné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala nový vzor štúdií vplyvu 
s cieľom zabezpečiť, aby krajiny, s ktorými 
Európska únia uzatvára dohodu, pred 
podpisom obchodnej zmluvy a po podpise 
skutočne dodržiavali svoje záväzky 
v oblasti ľudských práv, základných
sociálnych noriem a ochrany životného 
prostredia; žiada tiež, aby sa vypracovali 
štúdie vplyvu o účinkoch obchodných 
dohôd v sociálnej a environmentálnej 
oblasti v partnerských krajinách 
a v zraniteľných odvetviach týchto krajín, 
pričom tieto štúdie by sa mali 
vypracovávať aj pred podpisom dohody 
a pred jej implementáciou;

10. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala nový vzor štúdií vplyvu 
s cieľom zabezpečiť, aby krajiny, s ktorými 
Európska únia uzatvára dohodu, pred 
podpisom obchodnej zmluvy a po podpise 
skutočne dodržiavali svoje záväzky 
v oblasti ľudských práv, hlavných
pracovných noriem a ochrany životného 
prostredia; žiada tiež, aby sa vypracovali 
štúdie vplyvu o účinkoch obchodných
dohôd v sociálnej a environmentálnej 
oblasti v partnerských krajinách 
a v zraniteľných odvetviach týchto krajín, 
pričom tieto štúdie by sa mali 
vypracovávať aj pred podpisom dohody 
a po jej implementácii;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala nový vzor štúdií vplyvu 
s cieľom zabezpečiť, aby krajiny, s ktorými 
Európska únia uzatvára dohodu, pred 
podpisom obchodnej zmluvy a po podpise 
skutočne dodržiavali svoje záväzky 
v oblasti ľudských práv, základných 
sociálnych noriem a ochrany životného 
prostredia; žiada tiež, aby sa vypracovali 
štúdie vplyvu o účinkoch obchodných 
dohôd v sociálnej a environmentálnej 
oblasti v partnerských krajinách 
a v zraniteľných odvetviach týchto krajín, 
pričom tieto štúdie by sa mali 
vypracovávať aj pred podpisom dohody 
a pred jej implementáciou;

žiada Európsku komisiu, aby vypracovala 
nový vzor štúdií vplyvu s cieľom 
zabezpečiť, aby krajiny, s ktorými 
Európska únia uzatvára dohodu, pred 
podpisom obchodnej zmluvy a po podpise 
skutočne dodržiavali svoje záväzky 
v oblasti ľudských práv, základných 
pracovných noriem a ochrany životného 
prostredia vrátane cieľov v oblasti 
zmiernenia zmeny klímy; žiada tiež, aby sa 
vypracovali štúdie vplyvu o účinkoch 
obchodných dohôd v sociálnej 
a environmentálnej oblasti v partnerských 
krajinách a v zraniteľných odvetviach 
týchto krajín, pričom tieto štúdie by sa mali 
vypracovávať aj pred podpisom dohody 
a pred jej implementáciou; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy má byť 
Parlament v plnom rozsahu informovaný 
o tom, ako sa zistenia hodnotení vplyvu 
dohôd na trvalú udržateľnosť 
zapracúvajú do rokovaní pred uzavretím 
týchto dohôd a aké kapitoly v týchto 
dohodách boli zmenené, aby sa predišlo 
akýmkoľvek negatívnym vplyvom 
zisteným v hodnoteniach vplyvu dohôd 



PE450.649v01-00 36/58 AM\833858SK.doc

SK

na trvalú udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Marielle De Sarnez

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala štúdie vplyvu s cieľom 
posúdiť účinky obchodných dohôd 
na európske MSP , najmä čo sa týka 
sociálnej zodpovednosti podnikov, a to 
v súlade so zákonom o malých podnikoch;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. poznamenáva, že ukladanie právnych 
požiadaviek nadnárodnými orgánmi môže 
obmedziť fungovanie volebnej 
demokracie, a vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že podmienky všetkých 
medzinárodných dohôd, ktoré sa snaží 
vykonávať, neobmedzia demokratické 
práva akejkoľvek strany dohody 
na sebaurčenie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. zo širšieho hľadiska navrhuje, aby 
všetky budúce obchodné dohody, o ktorých 
bude rokovať Únia, vrátane investičných 
dohôd a dohôd o verejnom obstarávaní
obsahovali kapitolu o udržateľnom rozvoji, 
do ktorej bude zahrnutá doložka 
o sociálnej zodpovednosti podnikov;

11. zo širšieho hľadiska navrhuje, aby tam, 
kde je to dôležité, budúce obchodné 
dohody, o ktorých bude rokovať Únia, 
obsahovali kapitolu o udržateľnom rozvoji 
vypracovanej na zásadách sociálnej 
zodpovednosti podnikov vymedzených 
v aktualizovaných usmerneniach OECD 
pre nadnárodné spoločnosti z roku 2010;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. navrhuje, aby táto „doložka 
o sociálnej zodpovednosti podnikov“ 
obsahovala:

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich 
obchodu;

b. stimuly, ktoré budú nabádať 
podniky, aby prijímali záväzky 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov, o ktorých budú rokovať 
všetky zainteresované strany v 
podniku vrátane odborov, organizácií 
spotrebiteľov a príslušných miestnych 
samospráv;

vypúšťa sa

                                               
1 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/). 
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c. vytvorenie „kontaktných miest“, 
aké boli vytvorené v rámci OECD na 
podporu informácií o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, 
transparentnosti a prijímania 
prípadných sťažností a svedectiev 
o nerešpektovaní sociálnej 
zodpovednosti podnikov, v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou;

d. povinnosť transparentnosti 
a reportingu pre podniky a skupiny 
podnikov, t. j. každoročné zverejnenie 
bilancie v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov v dokumente, 
ktorý bude prístupný verejnosti;

e. povinnosť náležitej starostlivosti 
pre podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať preventívne 
opatrenia s cieľom vymedziť 
a predchádzať akémukoľvek 
porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, 
korupcii a daňovým únikom aj 
vo svojich pobočkách a zásobovacích 
reťazcoch, t. j. vo svojej sfére vplyvu;

f. mechanizmus na preskúmanie 
v prípade preukázaného porušenia 
záväzkov prijatých v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov v rámci 
obchodnej dohody; príslušné orgány 
obidvoch strán, ale aj nezávislí 
odborníci, musia viesť vyšetrovanie 
podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce1; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

g. mechanizmus súdnej spolupráce 
medzi Úniou a partnerskými štátmi, 
ktorý zabezpečí, že podniky budú 
riadne dodržiavať právne predpisy 
a príslušné medzinárodné dohovory 
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v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov; obidve strany by sa mali 
zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, 
uľahčovať prístup k spravodlivosti 
obetiam konania podnikov alebo 
spoločností nachádzajúcich sa v ich 
sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov 
a rozvoj príslušných súdnych 
inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Marielle De Sarnez

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. navrhuje, aby táto „doložka o sociálnej
zodpovednosti podnikov“ obsahovala:

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich 
obchodu; 

b. stimuly, ktoré budú nabádať 
podniky, aby prijímali záväzky 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov, o ktorých budú rokovať 
všetky zainteresované strany v 
podniku vrátane odborov, organizácií 
spotrebiteľov a príslušných miestnych 
samospráv;

c. vytvorenie „kontaktných miest“, 
aké boli vytvorené v rámci OECD na 
podporu informácií o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, 
transparentnosti a prijímania 
prípadných sťažností a svedectiev 

12. navrhuje, aby táto „doložka o sociálnej 
zodpovednosti podnikov“ obsahovala:

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich 
obchodu;

b. stimuly, ktoré budú nabádať 
podniky, aby prijímali záväzky 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov, o ktorých budú rokovať 
všetky zainteresované strany v podniku 
vrátane odborov, organizácií 
spotrebiteľov a príslušných miestnych 
samospráv;

c. vytvorenie „kontaktných miest“, aké 
boli vytvorené v rámci OECD na 
podporu informácií o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, 
transparentnosti a prijímania 

                                               
1 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
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o nerešpektovaní sociálnej 
zodpovednosti podnikov, v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou;

d. povinnosť transparentnosti 
a reportingu pre podniky a skupiny 
podnikov, t. j. každoročné zverejnenie 
bilancie v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov v dokumente, 
ktorý bude prístupný verejnosti; 

e. povinnosť náležitej starostlivosti 
pre podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať preventívne
opatrenia s cieľom vymedziť 
a predchádzať akémukoľvek 
porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, 
korupcii a daňovým únikom aj 
vo svojich pobočkách a zásobovacích 
reťazcoch, t. j. vo svojej sfére vplyvu;

f. mechanizmus na preskúmanie 
v prípade preukázaného porušenia 
záväzkov prijatých v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov v rámci 
obchodnej dohody; príslušné orgány 
obidvoch strán, ale aj nezávislí 
odborníci, musia viesť vyšetrovanie 
podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce1; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

g. mechanizmus súdnej spolupráce 
medzi Úniou a partnerskými štátmi, 
ktorý zabezpečí, že podniky budú 
riadne dodržiavať právne predpisy

prípadných sťažností a svedectiev 
o nerešpektovaní sociálnej 
zodpovednosti podnikov, v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou;

d. povinnosť transparentnosti 
a reportingu pre podniky a skupiny 
podnikov nachádzajúce sa mimo 
rozsahu pôsobnosti odporúčania 
2003/361/ES zo 6. mája 2003, t. j. 
každoročné zverejnenie bilancie 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v dokumente, ktorý bude 
prístupný verejnosti, rešpektujúc 
zásadu „najskôr myslieť na malých“ 
s cieľom predísť tomu, aby táto 
doložka zaviedla novú administratívnu 
zaťaž pre MSP v zmysle odporúčania 
2003/361/ES z mája 2003;
e. povinnosť náležitej starostlivosti pre 
podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať stimulačné
opatrenia s cieľom vymedziť 
a predchádzať akémukoľvek 
porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, korupcii 
a daňovým únikom aj vo svojich 
pobočkách a zásobovacích reťazcoch, t. 
j. vo svojej sfére vplyvu; 

f. mechanizmus na preskúmanie 
v prípade preukázaného porušenia 
záväzkov prijatých v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov v rámci 
obchodnej dohody; príslušné orgány 
obidvoch strán musia viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie; 
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a príslušné medzinárodné dohovory 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov; obidve strany by sa mali 
zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, 
uľahčovať prístup k spravodlivosti 
obetiam konania podnikov alebo 
spoločností nachádzajúcich sa v ich 
sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov 
a rozvoj príslušných súdnych 
inštitúcií;

g. mechanizmus súdnej spolupráce 
medzi Úniou a partnerskými štátmi, 
ktorý zabezpečí, že podniky budú 
riadne dodržiavať právne predpisy 
a príslušné medzinárodné dohovory 
v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov; obidve strany by sa mali 
zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, 
uľahčovať prístup k spravodlivosti 
obetiam konania podnikov alebo 
spoločností nachádzajúcich sa v ich 
sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov 
a rozvoj príslušných súdnych inštitúcií;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich obchodu; 

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore medzinárodne odsúhlasených 
nástrojov sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci dohody a ich obchodu;

a. spoločný záväzok obidvoch strán 
o podpore a kontrole sociálnej 
zodpovednosti podnikov v rámci dohody 
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a ich obchodu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b. stimuly, ktoré budú nabádať podniky, 
aby prijímali záväzky v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov, o ktorých budú 
rokovať všetky zainteresované strany v 
podniku vrátane odborov, organizácií 
spotrebiteľov a príslušných miestnych 
samospráv;

b. stimuly, ktoré budú nabádať podniky, 
aby prijímali záväzky v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov, o ktorých budú 
rokovať všetky zainteresované strany v 
podniku vrátane odborov, organizácií 
spotrebiteľov a príslušných miestnych 
samospráv a organizácií občianskej 
spoločnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c. vytvorenie „kontaktných miest“, aké boli 
vytvorené v rámci OECD na podporu 
informácií o sociálnej zodpovednosti 
podnikov, transparentnosti a prijímania 
prípadných sťažností a svedectiev
o nerešpektovaní sociálnej zodpovednosti 
podnikov, v spolupráci s občianskou
spoločnosťou;

c. vytvorenie „kontaktných miest“, aké boli 
vytvorené v rámci OECD na podporu 
informácií o sociálnej zodpovednosti 
podnikov a transparentnosti v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou; tieto by 
prijímali prípadné sťažnosti a svedectvá
o nerešpektovaní zásad sociálnej 
zodpovednosti podnikov s cieľom chrániť 
spotrebiteľa a iné spoločnosti 
v dodávateľskom reťazci;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c. vytvorenie „kontaktných miest“, aké boli 
vytvorené v rámci OECD na podporu 
informácií o sociálnej zodpovednosti 
podnikov, transparentnosti a prijímania 
prípadných sťažností a svedectiev
o nerešpektovaní sociálnej zodpovednosti 
podnikov, v spolupráci s občianskou 
spoločnosťou;

vytvorenie „kontaktných miest“, aké boli 
vytvorené v rámci OECD na podporu 
informácií o sociálnej zodpovednosti 
podnikov, transparentnosti a prijímania 
prípadných sťažností o nerešpektovaní 
zásad sociálnej zodpovednosti podnikov, 
v spolupráci s občianskou spoločnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d. povinnosť transparentnosti 
a reportingu pre podniky a skupiny 
podnikov, t. j. každoročné zverejnenie 
bilancie v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v dokumente, ktorý bude 
prístupný verejnosti;

d. podnety na podporu transparentnosti, 
viditeľnosti a dôveryhodnosti postupov 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
sprístupnením informácií týkajúcich sa 
sociálnej zodpovednosti podnikov všetkým 
zainteresovaným stranám vrátane 
spotrebiteľov, investorov a širokej 
verejnosti cieleným spôsobom, najmä 
pravidelným vypracúvaním správ 
o záväzkoch spoločností, ktoré dopĺňajú 
vnútroštátne a medzinárodné požiadavky;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d. povinnosť transparentnosti a reportingu 
pre podniky a skupiny podnikov, t. j. 
každoročné zverejnenie bilancie v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
v dokumente, ktorý bude prístupný 
verejnosti; 

d. povinnosť transparentnosti a reportingu 
pre podniky a skupiny podnikov a podniky 
v sfére vplyvu materských spoločností, t. j. 
každoročné zverejnenie bilancie v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov, 
založenej na globálnych, spoločných 
a vopred definovaných ukazovateľoch 
výkonnosti, v dokumente, ktorý bude 
prístupný verejnosti; následne by sa malo 
umožniť, aby tieto údaje skontroloval 
nezávislý subjekt;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d. povinnosť transparentnosti a reportingu 
pre podniky a skupiny podnikov, t. j. 
každoročné zverejnenie bilancie v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
v dokumente, ktorý bude prístupný 
verejnosti; 

d. povinnosť transparentnosti a reportingu 
pre väčšie podniky a skupiny podnikov;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e. povinnosť náležitej starostlivosti pre
podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať preventívne opatrenia 
s cieľom vymedziť a predchádzať 
akémukoľvek porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, korupcii 
a daňovým únikom aj vo svojich 
pobočkách a zásobovacích reťazcoch, t. j. 
vo svojej sfére vplyvu;

e. nutnosť náležitej starostlivosti 
pre spoločnosti, t. j. povinnosť vopred 
prijímať preventívne opatrenia s cieľom 
vymedziť a predchádzať akémukoľvek 
porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, korupcii 
a daňovým únikom aj vo svojich 
pobočkách a zásobovacích reťazcoch, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e. povinnosť náležitej starostlivosti pre 
podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať preventívne opatrenia 
s cieľom vymedziť a predchádzať 
akémukoľvek porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, korupcii 
a daňovým únikom aj vo svojich 
pobočkách a zásobovacích reťazcoch, t. j. 
vo svojej sfére vplyvu;

e. povinnosť náležitej starostlivosti pre 
väčšie podniky a skupiny podnikov, t. j. 
povinnosť prijímať preventívne opatrenia 
s cieľom vymedziť a predchádzať 
akémukoľvek porušovaniu ľudských práv 
a environmentálnych zákonov, korupcii 
a daňovým únikom aj vo svojich 
pobočkách a zásobovacích reťazcoch, t. j. 
vo svojej sfére vplyvu;

Or. de



PE450.649v01-00 46/58 AM\833858SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f. mechanizmus na preskúmanie v prípade 
preukázaného porušenia záväzkov 
prijatých v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci obchodnej dohody; 
príslušné orgány obidvoch strán, ale aj 
nezávislí odborníci, musia viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce1; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f. mechanizmus na preskúmanie v prípade 
preukázaného porušenia záväzkov 
prijatých v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci obchodnej dohody; 
príslušné orgány obidvoch strán, ale aj 
nezávislí odborníci, musia viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce2; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 

f. mechanizmus na preskúmanie v prípade 
preukázaného porušenia záväzkov 
prijatých v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci obchodnej dohody; 
príslušné orgány obidvoch strán, ale aj 
nezávislí odborníci, musia viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce2

v spolupráci so zástupcami občianskej 
spoločnosti; v prípade závažného 

                                               
1 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/). 
2 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
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skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

porušenia by zúčastnené strany mohli 
oznámiť skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f. mechanizmus na preskúmanie v prípade 
preukázaného porušenia záväzkov 
prijatých v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci obchodnej dohody; 
príslušné orgány obidvoch strán, ale aj 
nezávislí odborníci, musia viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce1; 
v prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a požadovať 
primerané obchodné sankcie;

f. mechanizmus na preskúmanie v prípade 
preukázaného porušenia záväzkov 
prijatých v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov v rámci obchodnej dohody; 
príslušné orgány obidvoch strán, ale aj 
nezávislí odborníci, by mohli viesť 
vyšetrovanie podľa vzoru vyšetrovania 
uskutočňovaného v rámci programov 
Medzinárodnej organizácie práce2; v 
prípade závažného porušenia by 
zúčastnené strany mohli oznámiť 
skutočnosť verejnosti a primerane 
reagovať;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 

vypúšťa sa

                                               
1 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
2 Napr. program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
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zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov; obidve 
strany by sa mali zaviazať, že budú 
podporovať nadnárodnú súdnu 
spoluprácu, uľahčovať prístup 
k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov alebo spoločností 
nachádzajúcich sa v ich sfére vplyvu 
a v záujme toho podporovať zlepšovanie 
postupov a rozvoj príslušných súdnych 
inštitúcií; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 
zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov; obidve 
strany by sa mali zaviazať, že budú 
podporovať nadnárodnú súdnu 
spoluprácu, uľahčovať prístup 
k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov alebo spoločností 
nachádzajúcich sa v ich sfére vplyvu 
a v záujme toho podporovať zlepšovanie 
postupov a rozvoj príslušných súdnych 
inštitúcií; 

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 
zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; obidve strany by 
sa mali zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, uľahčovať 
prístup k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov alebo spoločností nachádzajúcich 
sa v ich sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov a rozvoj 
príslušných súdnych inštitúcií; 

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 
zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; obidve strany by 
sa mali zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, uľahčovať 
prístup k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov alebo spoločností nachádzajúcich 
sa v ich sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov a rozvoj 
príslušných súdnych inštitúcií, ako aj 
trestať porušenia predpisov podnikmi;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 
zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; obidve strany by 
sa mali zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, uľahčovať 
prístup k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov alebo spoločností nachádzajúcich 
sa v ich sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov a rozvoj 
príslušných súdnych inštitúcií;

g. mechanizmus súdnej spolupráce medzi 
Úniou a partnerskými štátmi, ktorý 
zabezpečí, že podniky budú riadne 
dodržiavať právne predpisy a príslušné 
medzinárodné dohovory v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; obidve strany by 
sa mali zaviazať, že budú podporovať 
nadnárodnú súdnu spoluprácu, uľahčovať 
prístup k spravodlivosti obetiam konania 
podnikov v celom dodávateľskom reťazci
alebo menších spoločností nachádzajúcich 
sa v ich sfére vplyvu a v záujme toho 
podporovať zlepšovanie postupov a rozvoj 
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príslušných súdnych inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga. povinnosť, aby v prípade 
rozhodcovského konania alebo 
akéhokoľvek iného alternatívneho 
spôsobu riešenia sporu osoby alebo 
organizácie poverené riešením týchto 
sporov zahrnuli do svojho rozhodovania 
celý obsah medzinárodných dohovorov 
o ochrane životného prostredia 
a základných práv, ale s výnimkou 
prípadov, keď strany zúčastnené na spore 
doložia relevantné skutočnosti, ktoré 
rozhodcom umožnia pochopenie danej 
situácie, pričom títo rozhodcovia by mali 
byť povinní vypočuť si ich vysvetlenie, 
najmä príspevky sformulované ako 
amicus curiae, a vziať tieto skutočnosti 
do úvahy pri rozhodovaní a v prípade 
zamietnutia vyjasniť dôvody takéhoto 
postupu;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga. požiadavku vzťahujúcu sa 
na spoločnosti, aby sa zaviazali 
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k bezplatnej, otvorenej a vopred 
oznámenej konzultácii s miestnymi 
a nezávislými zainteresovanými stranami 
pred projektom, ktorý ovplyvní činnosť 
miestnej komunity;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 12 – písmeno ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga. osobitné zameranie na účinok 
zamestnávania detí a detskej práce;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a. domnieva sa, že ustanovenie 
o sociálnej zodpovednosti podnikov by 
mohli dopĺňať ďalšie ustanovenia; 
zastáva názor, že:

a. v prípade preukázaného porušenia 
záväzkov v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov by sa malo príslušným orgánom 
umožniť vykonať vyšetrovania 
a v prípade vážneho porušenia záväzkov 
by strany mohli zverejniť a pranierovať 
zodpovedné subjekty; 

b. obidve strany by sa mali zaviazať 
k tomu, že budú podporovať nadnárodnú 
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súdnu spoluprácu, uľahčovať prístup 
k spravodlivosti obetiam konania 
spoločností a v záujme toho podporovať 
rozvoj príslušných súdnych postupov, ako 
aj mimosúdnych mechanizmov nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a. poznamenáva, že správa OSN 
„Rugie“ podporovaná švédskym 
a španielskym predsedníctvom EÚ určila 
tri hlavné oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov: „chrániť, predchádzať 
a naprávať“. zatiaľ čo sa ochranou 
a predchádzaním zaoberajú súčasné 
pravidlá sociálnej zodpovednosti 
podnikov, Komisia bola požiadaná, aby 
prvok „nápravy“ v dohodách o obchode 
viac objasnila a zvýraznila vrátane 
poskytnutia obetiam prístupu 
k odškodnému;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12b. žiada Komisiu, aby preskúmala 
existujúce dohody o obchode 
a zabezpečila začlenenie doložiek 
o neznižovaní kvality noriem do každej 
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z ich kapitol o investovaní, keď sa budú 
revidovať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12c. navrhuje, aby sa ako súčasť 
dvojstranných dohôd EÚ zaviedlo v rámci 
programov posilňovania justičného 
systému ustanovenie o odbornej príprave 
sudcov a členov súdov, ktorí sa zaoberajú 
vecami obchodného práva v oblasti 
ľudských práv a súladom 
s medzinárodnými dohovormi 
o pracovných právach a životnom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Keith Taylor

Návrh uznesenia
Odsek 12d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12d. žiada Komisiu, aby začlenila otázku 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
do každého dialógu o ľudských právach, 
ktorý sa doposiaľ otvoril, a aby rovnako 
postupovala v prípade správania 
spoločností so sídlom v EÚ a ich pobočiek 
v dotknutých krajinách; žiada, aby 
Komisia včas zverejnila programy, 
účastníkov a zápisnice z každého z týchto 
dialógov;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Jan Zahradil

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. navrhuje zriadiť parlamentný výbor 
pre kontrolu každej dohody o voľnom 
obchode podľa vzoru stanoveného 
v dohodách o hospodárskom partnerstve, 
ktorý bude informačným miestom 
a miestom dialógu pre poslancov 
Európskeho parlamentu a členov 
parlamentov partnerských štátov; navyše 
tento výbor pre kontrolu dohôd o voľnom 
obchode by mohol osobitne dozerať na 
uplatňovanie kapitoly o udržateľnom 
rozvoji a doložky o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, predkladať 
odporúčania spoločnému výboru pre 
dohody o voľnom obchode, najmä z 
hľadiska štúdií vplyvu a v prípade 
nerešpektovania ľudských a sociálnych 
práv a environmentálnych dohovorov; 

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Małgorzata Handzlik

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. navrhuje zriadiť parlamentný výbor pre 
kontrolu každej dohody o voľnom 
obchode podľa vzoru stanoveného 
v dohodách o hospodárskom partnerstve, 
ktorý bude informačným miestom 
a miestom dialógu pre poslancov 

13. navrhuje zriadiť parlamentný podvýbor
pre kontrolu, ktorý bude informačným 
miestom a miestom dialógu pre poslancov 
Európskeho parlamentu a členov 
parlamentov partnerských štátov; navyše 
tento výbor pre kontrolu dohôd o voľnom 
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Európskeho parlamentu a členov 
parlamentov partnerských štátov; navyše 
tento výbor pre kontrolu dohôd o voľnom 
obchode by mohol osobitne dozerať na
uplatňovanie kapitoly o udržateľnom 
rozvoji a doložky o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, predkladať 
odporúčania spoločnému výboru pre 
dohody o voľnom obchode, najmä z 
hľadiska štúdií vplyvu a v prípade 
nerešpektovania ľudských a sociálnych
práv a environmentálnych dohovorov; 

obchode by mohol tiež kontrolovať
uplatňovanie kapitoly o udržateľnom 
rozvoji a doložky o sociálnej 
zodpovednosti podnikov, predkladať 
odporúčania spoločnému výboru pre 
dohody o voľnom obchode, najmä z 
hľadiska štúdií vplyvu a v prípade 
dokázaného nerešpektovania ľudských 
a pracovných práv a environmentálnych 
dohovorov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že, ak v dôsledku 
zavedenia právnej požiadavky týkajúcej sa 
sociálnej zodpovednosti podnikov ako 
povinného prvku v dohodách EÚ 
o voľnom obchode dôjde k vytlačeniu 
odvetví alebo obchodných činností 
z členských štátov alebo členského štátu 
obchodných partnerov, kde platia prísne 
normy, do krajín s umiernenejším 
režimom, následne to poškodí 
zamestnanosť, daňové príjmy, klimatické 
hľadiská a prosperitu, a vyzýva preto 
Komisiu, aby zabezpečila, že sa nevytvoria 
žiadne nevhodné stimuly ani neúmyselné 
dôsledky;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Catherine Bearder

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. navrhuje zriadenie pravidelného 
porovnávacieho fóra pre strany, ktoré 
podpísali globálnu zmluvu OSN, aby 
mohli predstaviť svoje programy sociálnej 
zodpovednosti podnikov v záujme verejnej 
kontroly, aby sa spotrebiteľom poskytol 
prostriedok na porovnanie a aby sa 
vytvorila kultúra vysokých noriem 
a partnerského preskúmania; takáto 
transparentnosť by povzbudila 
spoločnosti, aby dobrovoľne dosahovali 
vyššie normy sociálnej zodpovednosti 
podnikov alebo znášali náklady mediálnej 
a verejnej kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. navrhuje preskúmať prudké 
rozšírenie prípadov porušenia zásad 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
z hľadiska hospodárskej súťaže alebo 
iných príčin súvisiacich s obchodnou 
dohodou a zahrnúť ho do rozsahu 
pôsobnosti ochranných doložiek 
doplňujúcich obchodnú dohodu 
a umožniť reakcie;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14a. žiada Komisiu, aby v rámci týchto fór 
vyzvala na vypracovanie medzinárodného 
dohovoru, ktorý stanoví zodpovednosť 
„hostiteľských krajín“1 a „krajín 
pôvodu“2 a prispeje k boju 
proti porušovaniu ľudských práv 
nadnárodnými spoločnosťami 
a k uplatňovaniu zásady extrateritoriality;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. opätovne podporuje vytvorenie výboru 
pre obchod a dôstojnú prácu v rámci WTO, 
podľa vzoru výboru pre obchod a rozvoj, 
na pôde ktorého sa môže rokovať najmä 
o otázkach týkajúcich sa sociálnych noriem 
a sociálnej zodpovednosti podnikov 
v spojitosti s medzinárodným obchodom; 
opätovne navrhuje, aby sa upravili postupy 
na riešenie sporov s cieľom umožniť 
osobitným skupinám (panelom) alebo 
odvolacieho orgánu, aby v prípadoch, ktoré 
sa týkajú otázok z oblasti medzinárodných 
dohovorov v environmentálnej a sociálnej 
oblasti, prijali stanovisko príslušných 
medzinárodných organizácií a aby toto 

16. opätovne podporuje vytvorenie výboru 
pre obchod a dôstojnú prácu v rámci WTO, 
podľa vzoru výboru pre obchod a rozvoj, 
na pôde ktorého sa môže rokovať najmä 
o otázkach týkajúcich sa pracovných
noriem, predovšetkým v súvislosti 
so zamestnávaním detí, a sociálnej 
zodpovednosti podnikov v spojitosti 
s medzinárodným obchodom; opätovne 
navrhuje, aby sa upravili postupy na 
riešenie sporov s cieľom umožniť 
osobitným skupinám (panelom) alebo 
odvolacieho orgánu, aby v prípadoch, ktoré 
sa týkajú otázok z oblasti medzinárodných 
dohovorov v environmentálnej a sociálnej 
oblasti, prijali stanovisko príslušných 

                                               
1 Štáty, kde sídlia všetky podniky nachádzajúce sa v závislom vzťahu vzhľadom na materské spoločnosti.
2 Štáty, kde sa nachádzajú materské spoločnosti.
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stanovisko zverejnili; medzinárodných organizácií a aby toto 
stanovisko zverejnili;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Harlem Désir

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. opätovne podporuje vytvorenie výboru 
pre obchod a dôstojnú prácu v rámci WTO, 
podľa vzoru výboru pre obchod a rozvoj, 
na pôde ktorého sa môže rokovať najmä 
o otázkach týkajúcich sa sociálnych noriem 
a sociálnej zodpovednosti podnikov 
v spojitosti s medzinárodným obchodom; 
opätovne navrhuje, aby sa upravili postupy 
na riešenie sporov s cieľom umožniť 
osobitným skupinám (panelom) alebo 
odvolacieho orgánu, aby v prípadoch, ktoré 
sa týkajú otázok z oblasti medzinárodných 
dohovorov v environmentálnej a sociálnej 
oblasti, prijali stanovisko príslušných 
medzinárodných organizácií a aby toto 
stanovisko zverejnili;

16. opätovne podporuje vytvorenie výboru 
pre obchod a dôstojnú prácu v rámci WTO, 
podľa vzoru výboru pre obchod a životné 
prostredie, na pôde ktorého sa môže 
rokovať najmä o otázkach týkajúcich sa 
sociálnych noriem a sociálnej 
zodpovednosti podnikov v spojitosti 
s medzinárodným obchodom; opätovne 
navrhuje, aby sa upravili postupy na 
riešenie sporov s cieľom umožniť 
osobitným skupinám (panelom) alebo 
odvolacieho orgánu, aby v prípadoch, ktoré 
sa týkajú otázok z oblasti medzinárodných 
dohovorov v environmentálnej a sociálnej 
oblasti, prijali stanovisko príslušných 
medzinárodných organizácií a aby toto 
stanovisko zverejnili;

Or. fr


