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Predlog spremembe 1
Harlem Désir

Predlog resolucije
Naslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Družbena odgovornost gospodarskih družb 
v mednarodnih trgovinskih sporazumih

Družbena in okoljska odgovornost 
gospodarskih družb v mednarodnih 
trgovinskih sporazumih

Or. fr

Predlog spremembe 2
Harlem Désir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju pobude za globalno 
poročanje iz leta 19971 in posodobljenih 
smernic G3 za pripravo poročil o 
trajnostnem razvoju, objavljenih 5. oktobra 
2006,

- ob upoštevanju pobude za globalno 
poročanje iz leta 19972 in posodobljenih 
smernic G3 za pripravo poročil o 
trajnostnem razvoju, objavljenih 5. oktobra 
2006, ter smernic G4, ki se jih trenutno 
pripravlja v okviru pobude za globalno 
poročanje,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Harlem Désir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org



PE450.649v01-00 4/56 AM\833858SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju poročila posebnega 
predstavnika generalnega sekretarja ZN za 
področje človekovih pravic ter 
nadnacionalnih družb in drugih podjetij z 
naslovom „Spodbujanje in varovanje vseh 
človekovih pravic – državljanskih, 
političnih, gospodarskih, socialnih in 
kulturnih, vključno s pravico do razvoja“ z 
dne 7. aprila 2008 (A/HRC/8/5 2008), 

- ob upoštevanju poročila posebnega 
predstavnika generalnega sekretarja ZN za 
področje človekovih pravic ter 
nadnacionalnih družb in drugih podjetij z 
naslovom „Spodbujanje in varovanje vseh 
človekovih pravic – državljanskih, 
političnih, gospodarskih, socialnih in 
kulturnih, vključno s pravico do razvoja“ z 
dne 7. aprila 2008 (A/HRC/8/5 2008), in 
priprav na njegovo prihodnje poročilo, 
predvideno za leto 2011,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Keith Taylor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila posebnega 
predstavnika generalnega sekretarja ZN 
Johna Ruggieja za področje človekovih 
pravic in nadnacionalnih družb ter drugih 
podjetij z naslovom: Podjetništvo in 
človekove pravice: nadaljnji ukrepi za 
operacionalizacijo okvira za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ z dne 9. aprila 
2010, (A/HRC/14/27),

Or. en

Predlog spremembe 5
Harlem Désir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju ustanovitve vladnega 
centra za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb na Danskem, ki 
usklajuje vladne pobude v korist te 
odgovornosti in pripravlja praktična orodja 
za podjetja1,

- ob upoštevanju pobud, ki so jih sprožile 
posamezne države članice za spodbujanje 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, zlasti ustanovitve vladnega centra 
za družbeno odgovornost gospodarskih 
družb na Danskem, ki usklajuje vladne 
zakonodajne pobude v korist te 
odgovornosti in pripravlja praktična orodja 
za gospodarske družbe,

Or. fr

Predlog spremembe 6
Keith Taylor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju Mednarodnega pakta o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah iz leta 1966, Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 
leta 1979, osnutku deklaracije ZN o 
pravicah avtohtonega prebivalstva iz leta 
1994 ter Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah iz leta 1989,

ob upoštevanju Mednarodnega pakta o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah iz leta 1966, Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 
leta 1979, deklaracije ZN o pravicah 
avtohtonega prebivalstva, ki je bila 
sprejeta z resolucijo generalne skupščine 
št. 61/295 13. septembra 2007, ter 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah iz leta 
1989,

Or. en

Predlog spremembe 7
Harlem Désir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 18

                                               
1 http://www.csrgov.dk



PE450.649v01-00 6/56 AM\833858SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Bruseljske konvencije iz 
leta 1968, konsolidirane z Uredbo Sveta 
(ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah1,

- ob upoštevanju Bruseljske konvencije iz 
leta 1968, konsolidirane z Uredbo Sveta 
(ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah in zelene knjige Komisije z dne 
21. aprila 2009 o reviziji uredbe št. 
44/2001(ES),

Or. fr

Predlog spremembe 8
Harlem Désir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
oktobra 2001 o odprtosti in demokraciji 
mednarodne trgovine, s katero poziva 
WTO k spoštovanju temeljnih socialnih 
standardov Mednarodne organizacije dela 
(ILO), vključno z morebitnimi pozivi k 
uporabi sankcij v primeru resnih kršitev 
temeljnih socialnih standardov,

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. en

Predlog spremembe 9
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so večnacionalne gospodarske 
družbe in njihove podružnice glavni akterji 

A. ker so gospodarske družbe in njihove 
podružnice glavni akterji gospodarske 

                                               
1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
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gospodarske globalizacije in mednarodne 
trgovine,

globalizacije in mednarodne trgovine,

Or. en

Predlog spremembe 10
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so večnacionalne gospodarske 
družbe in njihove podružnice glavni akterji
gospodarske globalizacije in mednarodne 
trgovine,

A. ker so večnacionalne gospodarske 
družbe in njihove podružnice med 
glavnimi akterji gospodarske globalizacije 
in mednarodne trgovine,

Or. en

Predlog spremembe 11
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker bi morala politika družbene 
odgovornosti gospodarskih družb delovati 
kot vgrajen, samoregulativni mehanizem, 
s katerim podjetja spremljajo in 
zagotavljajo svojo podporo zakonu, 
etičnim standardom in mednarodnim 
normam. Podjetja bi zato morala sprejeti 
odgovornost za vpliv svoje dejavnosti na 
okolje, potrošnike, delavce, skupnosti, 
zainteresirane strani in vse, ki so 
udeleženi v javnem prostoru,

Or. en



PE450.649v01-00 8/56 AM\833858SL.doc

SL

Predlog spremembe 12
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so smernice OECD za 
večnacionalna podjetja priporočila vlad 
gospodarskim družbam in določajo 
prostovoljne standarde odgovornega 
ravnanja, skladnega z veljavno zakonodajo, 
zlasti s področja zaposlovanja, odnosov s 
socialnimi partnerji, človekovih pravic, 
okolja, interesov potrošnikov, boja proti 
korupciji in izogibanja davkom,

B. ob upoštevanju smernic OECD za 
večnacionalna podjetja iz leta 2000 in 
posodobljene različice teh priporočil iz 
leta 2010, ki jih vlade naslovijo na družbe 
in v katerih so določeni prostovoljni 
standardi odgovornega ravnanja, 
skladnega z veljavno zakonodajo, zlasti s 
področja zaposlovanja, odnosov s 
socialnimi partnerji, človekovih pravic, 
okolja, interesov potrošnikov, boja proti 
korupciji in izogibanja davkom,

Or. en

Predlog spremembe 13
Joe Higgins

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se retorika teh gospodarskih družb 
o družbeni odgovornosti pogosto ne ujema
z njihovimi dejanji, multinacionalke pa 
družbeno odgovornost gospodarskih družb 
pogosto uporabljajo zgolj kot marketinško 
orodje,

Or. en

Predlog spremembe 14
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je družbena odgovornost 
gospodarskih družb prostovoljen 
samoregulativni mehanizem, ki si 
prizadeva, da bi pospeševanje socialnih in 
okoljskih standardov ter človekovih pravic 
postalo del poslovnega modela, in sicer z 
načrtovano vključitvijo javnega interesa v 
odločanje gospodarskih družb, v nasprotju 
z zakonodajo, ki družbam nalaga pravno 
obveznost, da na teh področjih ohranjajo 
določene standarde, 

Or. en

Predlog spremembe 15
Joe Higgins

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker ne glede na družbeno odgovornost 
gospodarskih družb ostaja cilj vseh večjih 
družb povečanje dobička, kar gre 
na škodo delavcev in okolja,

Or. en

Predlog spremembe 16
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker naj bi tristranska deklaracija 
Mednarodne organizacije dela o 
večnacionalnih gospodarskih družbah 
usmerjala vlade, večnacionalne 

(Ne zadeva slovenske različice)
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gospodarske družbe in delavce na 
področjih, kot so zaposlovanje, 
usposabljanje, pogoji dela ter poslovni 
odnosi, in ker vključuje tudi zavezo držav, 
da bodo spoštovale in spodbujale štiri 
temeljne delovne standarde: svobodo 
združevanja in pravico do pogajanj za 
sklenitev kolektivnih pogodb; odpravo 
vseh oblik prisilnega dela; odpravo 
otroškega dela; in odpravo diskriminacije 
pri zaposlovanju,

Or. en

Predlog spremembe 17
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker  je družbena odgovornost 
gospodarskih družb po naravi 
prostovoljna in samoregulativna, bi 
morale biti vse pobude Komisije 
osredotočene na podpiranje in ne toliko 
na urejanje dejavnosti družbene 
odgovornosti gospodarskih družb,

Or. en

Predlog spremembe 18
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki 
vključuje deset načel s področja človekovih 
pravic, osnovnih socialnih standardov, 

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki 
vključuje deset načel s področja človekovih 
pravic, osnovnih socialnih standardov, 



AM\833858SL.doc 11/56 PE450.649v01-00

SL

previdnostnega pristopa k okoljskim 
problemom in boja proti korupciji, k 
spoštovanju katerih se morajo 
večnacionalne gospodarske družbe 
zavezati,

previdnostnega pristopa k okoljskim 
problemom in boja proti korupciji, k 
spoštovanju katerih se morajo gospodarske 
družbe zavezati ter jih na prostovoljni 
podlagi vključiti v poslovno dejavnost,

Or. en

Predlog spremembe 19
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki 
vključuje deset načel s področja 
človekovih pravic, osnovnih socialnih
standardov, previdnostnega pristopa k 
okoljskim problemom in boja proti 
korupciji, k spoštovanju katerih se morajo 
večnacionalne gospodarske družbe 
zavezati,

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki ga 
sestavlja deset načel, ki naj bi jih podjetja 
sprejela, podpirala in uresničevala kot 
sklop temeljnih vrednot s področja 
človekovih pravic, delovnih standardov, 
okolja in boja proti korupciji,

Or. en

Predlog spremembe 20
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki 
vključuje deset načel s področja človekovih 
pravic, osnovnih socialnih standardov, 
previdnostnega pristopa k okoljskim 
problemom in boja proti korupciji, k 
spoštovanju katerih se morajo 
večnacionalne gospodarske družbe 

D. ker je bil v Združenih narodih sprejet 
tako imenovani globalni dogovor, ki 
vključuje deset načel s področja človekovih 
pravic, temeljnih socialnih standardov, 
previdnostnega pristopa k okoljskim 
problemom in boja proti korupciji, k 
spoštovanju katerih se morajo 
večnacionalne gospodarske družbe 
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zavezati, zavezati,

Or. en

Predlog spremembe 21
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker potekajo dejavnosti za posodobitev 
smernic OECD za večnacionalna podjetja, 
zlasti kar zadeva izboljšanje delovanja 
nacionalnih „kontaktnih točk“ in sistema 
odgovornosti v dobavnih verigah;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker mednarodni referenčni sistemi –
kot so pobuda za globalno poročanje ali 
mehanizmi postopkov certificiranja in 
označevanja, kot na primer standard ISO 
14 001 ali, konkretneje, nedavno uvedeni 
standard  ISO 26 000, ki so bili oblikovani 
kot smernice za vse vrste organizacij –, 
gospodarskim družbam pomagajo pri 
ocenjevanju gospodarskih, socialnih in 
okoljskih posledic svojega delovanja, v 
kar je zajet tudi trajnostni razvoj, vendar 
so ti referenčni sistemi učinkoviti le, če se 
ustrezno izvajajo in preverjajo,

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je družbena odgovornost 
gospodarskih družb, izražena s 
standardom ISO 26 000, opredeljena kot 
odgovornost določene organizacije za 
posledice, ki jih imajo njene odločitve ali 
dejavnosti na družbo in okolje, in pomeni 
pregledno in etnično ravnanje, ki prispeva 
k trajnostnemu razvoju, vključno z 
zdravjem in blaginjo ljudi, upošteva 
pričakovanja zainteresiranih strani, 
spoštuje veljavne zakone in mednarodne 
norme, čemur se sledi v celotni 
organizaciji in njenih odnosih, 
organizacija pa ima tudi podporo velikega 
dela civilne družbe in mednarodnega 
sindikalnega gibanja,

Or. fr

Predlog spremembe 24
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se upošteva poročilo Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij o spremljanju trga 
za trgovino in distribucijo, z naslovom
„Za učinkovitejši in pravičnejši notranji 
trg za trgovino in distribucijo do 
leta 2020“, in njegovo prilogo, ki navaja 
da „ima potrošnik marsikdaj le malo 
informacij o uspešnosti trgovca v smislu 
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socialne odgovornosti. Zato se pri 
nakupih ne more odločati na podlagi 
dobre obveščenosti,”;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Keith Taylor

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se je z uveljavitvijo Lizbonske 
pogodbe povečal obseg pristojnosti EU na 
področju trgovine, zlasti vlaganj, ki 
morajo sedaj biti v skladu s standardi 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, h katerim se je EU zavezala; ker bi 
morala nova skupna investicijska politika 
za vlagatelje v EU jasno določiti 
zavezujoče pogoje, ki bi delovali kot 
pomemben vzvod za ponovno 
uravnoteženje pravic in dolžnosti,

Or. en

Predlog spremembe 26
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je nespoštovanje načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, 
predvsem na račun podjetij in delavcev v 
Evropi, ki so dolžni spoštovati višje 
socialne, okoljske in davčne standarde,

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je nespoštovanje načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, 
predvsem na račun podjetij in delavcev v 
Evropi, ki so dolžni spoštovati višje 
socialne, okoljske in davčne standarde,

I. ker je nespoštovanje zakonodaje, 
veljavne v tretji državi, v kateri opravlja 
dejavnost družba EU katere koli velikosti, 
kršitev ali kaznivo dejanje veljavne 
zakonodaje in gre na račun podjetij in 
delavcev v tej tretji državi, v primeru pa, 
da je to nespoštovanje vztrajno in 
nekaznovano, pa lahko vodi v širjenje 
manj strogih delovnih, okoljskih in 
davčnih standardov ter tako negativno 
učinkuje celo na delavce v EU,

Or. en

Predlog spremembe 28
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je nespoštovanje načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, 
predvsem na račun podjetij in delavcev v 
Evropi, ki so dolžni spoštovati višje 
socialne, okoljske in davčne standarde,

I. ker je nespoštovanje načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, 
predvsem na račun podjetij in delavcev v 
Evropi, ki so dolžni spoštovati višje
socialne, okoljske in davčne standarde; ker 
bi bila uvedba lestvice kazni za stalne 
kršitve načel družbene odgovornosti 
gospodarskih družb učinkovit ukrep,

Or. de
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Predlog spremembe 29
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je nespoštovanje načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb oblika 
socialnega in okoljskega dampinga, 
predvsem na račun podjetij in delavcev v 
Evropi, ki so dolžni spoštovati višje 
socialne, okoljske in davčne standarde,

I. ker je nespoštovanje teh pravno 
zavezujočih načel družbene odgovornosti 
gospodarskih družb oblika socialnega in 
okoljskega dampinga, predvsem na račun 
podjetij in delavcev v Evropi, ki so dolžni 
spoštovati višje socialne, okoljske in 
davčne standarde,

Or. en

Predlog spremembe 30
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker bi moralo biti normalno, da 
evropska večnacionalne gospodarske 
družbe, ki preselijo svoje proizvodne enote 
v države z nizkimi plačami in manj 
strogimi okoljskimi obveznostmi, 
odgovarjajo, tudi pred evropskimi sodišči, 
za morebitno okoljsko in socialno škodo, 
ki jo njihove podružnice in njihova 
dobavna veriga povzročijo v teh državah,

črtano 

Or. en

Predlog spremembe 31
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker bi moralo biti normalno, da evropske 
večnacionalne gospodarske družbe, ki 
preselijo svoje proizvodne enote v države z 
nizkimi plačami in manj strogimi 
okoljskimi obveznostmi, odgovarjajo, tudi
pred evropskimi sodišči, za morebitno 
okoljsko in socialno škodo, ki jo njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah,

J. ker bi moralo biti normalno, da evropske 
gospodarske družbe, vključno z 
multinacionalkami, ki opravljajo 
dejavnost v tretjih državah, odgovarjajo, 
pred lokalnimi sodišči na isti način kot vse 
lokalne ali tuje družbe, ki delujejo na 
tistem poslovnem področju in v tistem 
pravnem okolju, za morebitno okoljsko in 
socialno škodo, ki jo one ali njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah,

Or. en

Predlog spremembe 32
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker bi moralo biti normalno, da evropska 
večnacionalne gospodarske družbe, ki 
preselijo svoje proizvodne enote v države z 
nizkimi plačami in manj strogimi 
okoljskimi obveznostmi, odgovarjajo, tudi 
pred evropskimi sodišči, za morebitno 
okoljsko in socialno škodo, ki jo njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah,

J. ker bi moralo biti normalno, da evropska 
večnacionalne gospodarske družbe, ki 
preselijo svoje proizvodne enote v države z 
nizkimi plačami in manj strogimi 
okoljskimi obveznostmi, odgovarjajo, tudi 
pred evropskimi sodišči, za morebitno 
okoljsko in socialno škodo ali druge  
negativne zunanje učinke, ki jih njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah in zaradi katerih 
trpijo lokalne skupnosti,

Or. en

Predlog spremembe 33
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker bi moralo biti normalno, da evropska 
večnacionalne gospodarske družbe, ki 
preselijo svoje proizvodne enote v države z 
nizkimi plačami in manj strogimi 
okoljskimi obveznostmi, odgovarjajo, tudi 
pred evropskimi sodišči, za morebitno 
okoljsko in socialno škodo, ki jo njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah,

J. ker bi moralo biti normalno, da evropske
gospodarske družbe, ki preselijo svoje 
proizvodne enote v države z nizkimi 
plačami in manj strogimi okoljskimi 
obveznostmi, odgovarjajo za morebitno 
okoljsko in socialno škodo, ki jo njihove 
podružnice in njihova dobavna veriga 
povzročijo v teh državah,

Or. en

Predlog spremembe 34
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker obstaja veliko različnih vrst 
odnosov med matično družbo in 
podružnicami ter med gospodarsko 
družbo in njenimi dobavitelji ; ker je treba 
na mednarodni ravni opredeliti pojma 
„področje vpliva” in „skrbni pregled” 
(ang. due diligence),

Or. fr

Predlog spremembe 35
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker gospodarske družbe niso 
neposredno podrejene mednarodnemu 
pravu in ker mednarodne konvencije, 
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zlasti na področju človekovih pravic, 
delovnega prava in varstva okolja, 
obvezujejo države podpisnice, ne pa 
neposredno tudi gospodarskih družb s 
sedežem na njihovem ozemlju; ker bi 
morale te države zagotoviti, da podjetja s 
sedežem na njihovem ozemlju spoštujejo 
pravne obveznosti in opravljajo skrbni 
pregled, ter bi morale predvideti kazni za 
njih, če tega ne storijo;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker sta temeljni pravici do 
učinkovitega pravnega sredstva ter 
nepristranskega in neodvisnega sodišča 
določeni tudi s členom 7 Listine EU o 
temeljnih pravicah in členom 8 Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah,

Or. fr

Predlog spremembe 37
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava J d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jd. ker je treba upoštevati načelo 
pravosodnega sodelovanja, kot ga 
potrjujeta Bruseljska konvencija in 
uredba št. 44/2001, in ker poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje korake v 
zvezi z napredkom iz zelene knjige, ki 
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predlaga možnosti ukrepanja glede 
vprašanja esktrateritorialnosti, zlasti 
razširitev področja uporabe uredbe na 
spore, v katere so vpletene tožene stranke 
iz tretjih držav,

Or. fr

Predlog spremembe 38
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) sporazuma o 
prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost podjetij že omenjena, čeprav 
omejeno,

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) sporazuma o 
prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost podjetij že omenjena, čeprav 
omejeno; ker tudi dejanja družb, ki stalno 
kršijo človekove pravice, standarde dela 
ali okoljske določbe, kljub drugačnim 
zastavljenim ciljem, v praksi ne vplivajo 
na nadaljevanje teh trgovinskih 
sporazumov,

Or. de

Predlog spremembe 39
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) sporazuma o 

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) sporazuma o 
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prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost podjetij že omenjena, čeprav 
omejeno,

prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost gospodarskih družb
omenjena, njen pomen pa kljub temu ni 
zajet v evropskem cilju varovanja okolja 
in socialnih ter človekovih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 40
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) sporazuma o 
prosti trgovini med Evropsko unijo ter 
Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost podjetij že omenjena, čeprav 
omejeno,

K. ker je v poglavju 13 sporazuma o prosti 
trgovini med Evropsko unijo in Južno 
Korejo ter v členu 270(3) večstranskega 
trgovinskega sporazuma med Evropsko 
unijo ter Kolumbijo in Perujem družbena 
odgovornost gospodarskih družb že 
omenjena,

Or. en

Predlog spremembe 41
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker so se dosedanji sporazumi o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb izkazali za nezadostne, zlasti v 
rudarskem sektorju in v velikih delih 
sektorja dobaviteljev,

Or. de
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Predlog spremembe 42
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker imajo na eni strani družbena 
odgovornost gospodarskih družb, na drugi 
strani pa socialne in okoljske klavzule v 
trgovinskih sporazumih, isti cilj, in sicer 
gospodarstvo, ki upošteva človeške potrebe 
in okolje ter bolj pravično, socialno in 
humano globalizacijo, ki učinkovito služi 
trajnostnemu razvoju,

L. ker imajo socialne in okoljske klavzule 
v trgovinskih sporazumih, skupaj z 
zavezami poslovne skupnosti glede 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, isti cilj, in sicer gospodarstvo, ki
upošteva človeške potrebe in okolje ter bolj 
pravično, socialno in humano 
globalizacijo, ki učinkovito služi 
trajnostnemu razvoju,

Or. en

Predlog spremembe 43
Harlem Désir

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker je treba upoštevati že veljavno 
zakonodajo Unije na področju mikro, 
malih in srednjih podjetij ter zlasti 
priporočilo št. 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003 in akt za mala podjetja v Evropi, ki 
je bil sprejet junija 2008,

Or. fr

Predlog spremembe 44
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker namen sporazumov o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb ne sme 
biti oviranje učinkovite zakonodaje; ker 
morajo v primeru sporazumov o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb, ki se 
izkažejo za neučinkovite ali 
neuresničljive, zakonodajalci sprejeti 
predpise za ureditev področja,

Or. de

Predlog spremembe 45
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da se je po podnebni, 
energetski in prehrambeni krizi zaradi 
mednarodne finančne krize povsod 
razširila socialna kriza, ki je okrepila 
potrebo po novih in strogih pravilih, s 
katerimi bo svetovno gospodarstvo bolje 
urejeno in se ne bo razvijalo na račun 
človeških in družbenih potreb; meni, da ta 
potreba vključuje tudi mednarodno 
trgovino, ki je v samem jedru 
globalizacije;

1. ugotavlja, da so izzivi, s katerimi se 
aktualno srečujemo, ki so zaradi nedavne 
finančne krize še resnejši, po celem svetu 
spodbudili razpravo o novem ureditvenem 
pristopu in vprašanjih glede upravljanja 
svetovnega gospodarstva, vključno z 
mednarodno trgovino; meni, da bi morala 
nova pravila prispevati k oblikovanju bolj 
trajnostnih politik, ki bi upoštevale 
socialna in okoljska vprašanja; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da se je po podnebni, 
energetski in prehrambeni krizi zaradi 
mednarodne finančne krize povsod 
razširila socialna kriza, ki je okrepila 
potrebo po novih in strogih pravilih, s 
katerimi bo svetovno gospodarstvo bolje 
urejeno in se ne bo razvijalo na račun 
človeških in družbenih potreb; meni, da ta 
potreba vključuje tudi mednarodno 
trgovino, ki je v samem jedru 
globalizacije;

1. ugotavlja, da se je po podnebni, 
energetski in prehrambeni krizi zaradi 
mednarodne finančne krize povsod 
razširila socialna kriza, ki je okrepila 
potrebo po novih, bolj učinkovitih pravilih,
ki se bodo bolje izvajala, in s katerimi 
bodo nacionalni ali po potrebi 
nadnacionalni regulatorji bolj učinkovito 
nadzirali svetovno gospodarstvo; meni, da 
se strategije izstopa, ki se sedaj izvajajo po 
vsem svetu, ne bi smele oblikovati na 
račun človeških in družbenih potreb; meni, 
da bi k temu lahko prispevala 
intenzifikacija odprte in pravične 
mednarodne trgovine, ki je eno od gibal
globalizacije; 

Or. en

Predlog spremembe 47
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da se je po podnebni, 
energetski in prehrambeni krizi zaradi 
mednarodne finančne krize povsod razširila 
socialna kriza, ki je okrepila potrebo po 
novih in strogih pravilih, s katerimi bo 
svetovno gospodarstvo bolje urejeno in se 
ne bo razvijalo na račun človeških in 
družbenih potreb; meni, da ta potreba 
vključuje tudi mednarodno trgovino, ki je v 
samem jedru globalizacije;

1. ugotavlja, da se je zaradi mednarodne 
finančne krize deloma razširila socialna 
kriza, ki je okrepila potrebo po novih in 
strogih pravilih, s katerimi bo svetovno 
gospodarstvo bolje urejeno in se ne bo 
razvijalo na račun človeških in družbenih 
potreb; meni, da ta potreba vključuje tudi 
mednarodno trgovino, ki je v samem jedru 
globalizacije;

Or. de
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Predlog spremembe 48
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja 
naraščajoča konkurenca med državami 
pri privabljanju tujih investitorjev in
krepitev konkurence med podjetji, zaradi 
česar včasih pride od hudih zlorab na 
področju človekovih pravic, socialnih 
pravic in okoljske škode;

2. ugotavlja tudi, da je globalizacija 
okrepila konkurenčni pritisk med 
državami pri privabljanju tujih 
investitorjev in konkurenco med 
gospodarskimi družbami, zaradi česar 
včasih pride do neupravičenih zlorab na 
področju človekovih pravic, socialnih 
pravic in okoljske škode;

Or. en

Predlog spremembe 49
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja 
naraščajoča konkurenca med državami pri 
privabljanju tujih investitorjev in krepitev 
konkurence med podjetji, zaradi česar
včasih pride od hudih zlorab na področju 
človekovih pravic, socialnih pravic in 
okoljske škode;

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja 
naraščajoča konkurenca med državami pri 
privabljanju tujih investitorjev in krepitev 
konkurence med podjetji, kar vodi v 
reforme za izboljšanje odprtosti in 
upravljanja ter za večjo blaginjo in 
napredek, včasih pa tudi do hudih zlorab 
na področju človekovih pravic, socialnih 
pravic in okoljske škode;

Or. en

Predlog spremembe 50
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja 
naraščajoča konkurenca med državami pri 
privabljanju tujih investitorjev in krepitev 
konkurence med podjetji, zaradi česar 
včasih pride od hudih zlorab na področju 
človekovih pravic, socialnih pravic in 
okoljske škode;

2. ugotavlja tudi, da globalizacijo spremlja 
naraščajoča konkurenca med državami pri 
privabljanju tujih vlagateljev in krepitev 
konkurence med podjetji, zaradi česar 
vlade včasih dopuščajo hude zlorabe na 
področju človekovih pravic, 
delovnopravnih pravic in okoljske škode, 
da bi pritegnile trgovino in vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 51
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da so načela, ki opredeljujejo 
družbeno odgovornost gospodarskih družb, 
v celoti priznana na mednarodni ravni 
(priznavajo jih Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Mednarodna organizacija dela in Združeni 
narodi), obravnavajo pa odgovorno 
ravnanje, ki se od podjetij pričakuje na 
področju zaposlovanja, družbenih odnosov, 
človekovih pravic, okolja, interesov 
potrošnikov ter preglednosti, ki so jo 
podjetja dolžna potrošnikom, boja proti 
korupciji in obdavčitve;

3. opozarja, da so načela, ki opredeljujejo 
družbeno odgovornost gospodarskih družb, 
v celoti priznana na mednarodni ravni 
(priznavajo jih Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
Mednarodna organizacija dela in Združeni 
narodi), obravnavajo pa odgovorno 
ravnanje, ki se pričakuje od podjetij, in na 
prvem mestu spoštovanje veljavnih 
predpisov, zlasti na področju zaposlovanja, 
družbenih odnosov, človekovih pravic, 
okolja, interesov potrošnikov ter 
preglednosti, ki so jo podjetja dolžna 
potrošnikom, boja proti korupciji in 
obdavčitve;

Or. fr
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Predlog spremembe 52
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. se zaveda omejitev družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, ki bi 
bila zgolj prostovoljna, zato poziva 
Komisijo, naj družbeno odgovornost 
gospodarskih družb izrecno vključi v novo 
trgovinsko strategijo do leta 2020 in 
predloži jasne predloge, kako bo v okviru
svojih sektorskih politik to odgovornost 
pregledno in odgovorno uresničevala; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je spodbujanje družbene 
odgovornosti gospodarskih družb eden od 
ciljev, ki jih podpira Evropska unija, in da 
Evropska komisija meni, da mora Unija 
zagotoviti, da njena zunanja politika ter 
ravnanje evropskih podjetij, ki vlagajo v 
tretjih državah, učinkovito prispevajo k 
trajnostnemu in socialnemu razvoju v teh 
državah;

4. opozarja, da je spodbujanje družbene 
odgovornosti gospodarskih družb eden od 
ciljev, ki jih podpira Evropska unija, in da 
Evropska komisija meni, da mora Unija 
zagotoviti, da njena zunanja politika 
učinkovito prispeva k trajnostnemu in 
socialnemu razvoju v teh državah ter da je 
ravnanje evropskih gospodarskih družb, 
ne glede na to, v katerih državah vlagajo 
in delujejo, v skladu z evropskimi 
vrednotami in mednarodno dogovorjenimi 
normami;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja, da je trgovinska politika 
instrument za uresničevanje splošnih 
ciljev Evropske unije in da se v skladu s 
členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije trgovinska politika „izvaja v okviru 
načel in ciljev zunanjega delovanja Unije“, 
skladno s členom 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, pa mora zlasti prispevati k 
„trajnostnemu razvoju Zemlje, solidarnosti 
in medsebojnemu spoštovanju med narodi, 
prosti in pravični trgovini, odpravi revščine 
in varstvu človekovih pravic, predvsem 
pravic otrok, kakor tudi k doslednemu 
spoštovanju in razvoju mednarodnega 
prava, zlasti k spoštovanju načel 
Ustanovne listine Združenih narodov“;

5. opozarja, da bi morali biti cilji skupne 
trgovinske politike popolnoma usklajeni s 
splošnimi cilji Evropske unije in da se v 
skladu s členom 207 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije trgovinska politika „izvaja 
v okviru načel in ciljev zunanjega 
delovanja Unije“, skladno s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji, pa mora med 
drugim prispevati k „trajnostnemu razvoju 
Zemlje, solidarnosti in medsebojnemu 
spoštovanju med narodi, prosti in pravični 
trgovini, odpravi revščine in varstvu 
človekovih pravic, predvsem pravic otrok, 
kakor tudi k doslednemu spoštovanju in 
razvoju mednarodnega prava, zlasti k 
spoštovanju načel Ustanovne listine 
Združenih narodov“;

Or. en

Predlog spremembe 55
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da bi morala Evropska komisija 
preučiti možnosti za oblikovanje usklajene 
opredelitve odnosov med gospodarsko 
družbo, ki velja za matično družbo, in 
vsemi družbami, ki so z njo v razmerju 
odvisnosti, naj gre za hčerinske družbe, 
dobavitelje ali podizvajalce, da bi na ta 
način opredelili pravno odgovornost 
posameznih družb;
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Or. fr

Predlog spremembe 56
Joe Higgins

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da družbena odgovornost 
gospodarskih družb ni učinkovito sredstvo 
za zaščito pravic delavcev, pravic lokalnih 
in domačih skupnosti ter okolja in poziva 
k strogi zakonodaji in učinkoviti 
organizaciji sindikatov, ki bi zagotovili 
pravice delavcev in varstvo okolja, raje kot 
da se to zaupa nezavezujočim obvezam 
gospodarskih družb;

Or. en

Predlog spremembe 57
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora glede na pomembno 
vlogo, ki jo imajo gospodarske družbe, 
njihove podružnice in njihove dobavne 
verige v mednarodni trgovini, družbena in 
okoljska odgovornost gospodarskih družb 
postati ena od dimenzij trgovinskih 
sporazumov Evropske unije;

6. meni, da lahko glede na pomembno 
vlogo, ki jo imajo gospodarske družbe, 
njihove podružnice in njihove dobavne 
verige v mednarodni trgovini, družbena 
odgovornost gospodarskih družb prinese 
dodano vrednost trgovinskim sporazumom
Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bo družbena odgovornost 
gospodarskih družb, ki zadeva ravnanje 
podjetij, okrepila socialne klavzule v 
trgovinskih sporazumih, hkrati pa bo moč 
trgovinskih sporazumov podpirala njo, 
zlasti zaradi sistema nadzora, ki je s 
sporazumi vzpostavljen za uresničevanje 
vodilnih načel;

7. meni, da bi morala družbena 
odgovornost gospodarskih družb, ki zadeva 
ravnanje družb, dopolnjevati socialne 
klavzule v trgovinskih sporazumih, hkrati 
pa bo moč trgovinskih sporazumov 
podpirala družbeno odgovornost 
gospodarskih družb, zlasti zaradi sistema 
nadzora, ki je s sporazumi vzpostavljen za 
uresničevanje vodilnih načel;

Or. en

Predlog spremembe 59
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. zahteva, da se načela in obveznosti na 
področju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb upoštevajo in 
vključijo v prihodnje poročilo Komisije o 
novi evropski trgovinski politiki v okviru 
strategije Evropa 2002, v sporočilo o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, ki naj bi bilo pripravljeno leta 
2011, in v ukrepe Komisije v okviru njene 
trgovinske politike;

Or. fr
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Predlog spremembe 60
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. zahteva vključitev načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v 
zakonodajo o GSP ter GSP+ ob njenem 
naslednjem pregledu; zahteva od Komisije, 
naj poskrbi, da bodo nadnacionalne
gospodarske družbe, najsi imajo sedež v 
Evropski uniji ali ne, ki imajo podružnice 
ali dobavne verige v državah, vključenih v 
splošni sistem preferencialov, zlasti GSP+, 
spoštovale nacionalne in mednarodne 
zakonske zahteve na področju človekovih 
pravic, socialnih standardov in okoljske 
zakonodaje; želi, da spremljanje, ali 
gospodarske družbe spoštujejo te zahteve, 
postane obveznost za Evropsko unijo in 
države podpisnice ter uporabnice splošnega 
sistema preferencialov; zahteva, da to 
spoštovanje postane obveznost v splošnem 
sistemu preferencialov;

8. zahteva vključitev načel družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v 
zakonodajo o GSP+ ob njenem naslednjem 
pregledu; zahteva od Komisije, naj poskrbi, 
da bodo gospodarske družbe spoštovale 
nacionalne in mednarodne zakonske 
zahteve na področju človekovih pravic, 
socialnih standardov in okoljske 
zakonodaje; želi, da spremljanje, ali 
gospodarske družbe spoštujejo te zahteve, 
postane obveznost za Evropsko unijo in 
države podpisnice ter uporabnice splošnega 
sistema preferencialov;

Or. en

Predlog spremembe 61
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj ne pozabi dejstva, 
da je bila družbena odgovornost 
gospodarskih družb sprva prostovoljna 
dejavnost odgovornih gospodarskih družb, 
ki so želele zagotoviti, da imajo koristen 
vpliv na države članice in države, v 
katerih delujejo, in naj prizna, da je v 
zvezi s tem zadržanje prostovoljne osnove 
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ter možnosti, da se organizacije po lastni 
presoji odločijo za delovanje, najboljši 
način, da se zagotovijo najbolj 
produktivni izidi;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je pri prenovi sistema GSP+ 
treba prepovedati tudi „sporazume z državo 
gostiteljico“, ki se popolnoma nepregledno 
sklepajo med nekaterimi večnacionalnimi 
gospodarskimi družbami in državami 
gostiteljicami, vključenimi v sistem GSP+, 
da bi se podjetja izognila zakonskim 
zahtevam v tej državi, saj so sporazumi v 
očitnem nasprotju z družbeno 
odgovornostjo gospodarskih družb;

črtano 

Or. en

Predlog spremembe 63
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da imajo lahko pravne 
zahteve, regulacija in upravni postopki 
posebej škodljive učinke na MSP, ki si 
prizadevajo rasti z omejenimi sredstvi 
in/ali vstopiti na nove trge, ter zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da ukrepi, ki bi 
izvirali iz tega poročila, ne bi dodatno 
upravno obremenili zlasti MSP ali ovirali 
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njihove podjetniške pobude;

Or. en

Predlog spremembe 64
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
nov model presoje vplivov, s čimer bi 
zagotovila, da države, ki sodelujejo z 
Evropsko unijo pred podpisom 
trgovinskega sporazuma in tudi po njem 
dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti 
glede človekovih pravic, temeljnih 
socialnih standardov in varstva okolja;
poziva tudi, naj se izvede presoja vpliva 
trgovinskih sporazumov na socialni in 
okoljski razvoj v partnerskih državah ter v 
občutljivih sektorjih teh držav; te presoje 
je treba opraviti pred podpisom 
sporazuma in njegovim izvajanjem;

10. poziva Komisijo, naj, če je potrebno, 
izboljša model presoje vplivov na 
trajnostni razvoj, da bi ustrezno odražal 
gospodarske, družbene in okoljske 
posledice trgovinskih pogajanj; poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe v 
zvezi z državami partnericami EU, in sicer 
tako, da izvede naknadne študije presoje 
vplivov, ob upoštevanju zlasti ranljivih 
sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 65
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
nov model presoje vplivov, s čimer bi 
zagotovila, da države, ki sodelujejo z 
Evropsko unijo pred podpisom 
trgovinskega sporazuma in tudi po njem 
dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti 
glede človekovih pravic, temeljnih

10. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
nov model presoje vplivov, s čimer bi 
zagotovila, da države, ki sodelujejo z 
Evropsko unijo pred podpisom 
trgovinskega sporazuma in tudi po njem 
dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti 
glede človekovih pravic, bistvenih 
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socialnih standardov in varstva okolja;
poziva tudi, naj se izvede presoja vpliva 
trgovinskih sporazumov na socialni in 
okoljski razvoj v partnerskih državah ter v 
občutljivih sektorjih teh držav; te presoje je 
treba opraviti pred podpisom sporazuma in 
njegovim izvajanjem;

socialnih standardov in varstva okolja;
poziva tudi, naj se izvede presoja vpliva 
trgovinskih sporazumov na socialni in 
okoljski razvoj v partnerskih državah ter v 
občutljivih sektorjih teh držav; te presoje je 
treba opraviti pred podpisom sporazuma in 
po začetku njegovega izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 66
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
nov model presoje vplivov, s čimer bi 
zagotovila, da države, ki sodelujejo z 
Evropsko unijo pred podpisom 
trgovinskega sporazuma in tudi po njem 
dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti 
glede človekovih pravic, temeljnih 
socialnih standardov in varstva okolja;
poziva tudi, naj se izvede presoja vpliva 
trgovinskih sporazumov na socialni in 
okoljski razvoj v partnerskih državah ter v 
občutljivih sektorjih teh držav; te presoje je 
treba opraviti pred podpisom sporazuma in 
njegovim izvajanjem;

poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje 
nov model presoje vplivov, s čimer bi 
zagotovila, da države, ki sodelujejo z 
Evropsko unijo pred podpisom 
trgovinskega sporazuma in tudi po njem 
dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti
glede človekovih pravic, temeljnih 
socialnih standardov in varstva okolja, 
vključno s cilji omilitve podnebnih 
sprememb; poziva tudi, naj se izvede 
presoja vpliva trgovinskih sporazumov na 
socialni in okoljski razvoj v partnerskih 
državah ter v občutljivih sektorjih teh 
držav; te presoje je treba opraviti pred 
podpisom sporazuma in njegovim 
izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 67
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba po uveljavitvi 
Lizbonske pogodbe Parlament popolnoma 
obveščati o tem, kako se ugotovitve presoj 
vpliva sporazumov na trajnostni razvoj 
vključujejo v pogajanja pred njihovo 
sklenitvijo in katera poglavja teh 
sporazumov so spremenjena v izogib 
negativnih posledic, ugotovljenih s 
presojo vpliva na trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 68
Marielle De Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. zahteva od Evropske komisije, naj 
izvede oceno učinkov, ki jih imajo 
trgovinski sporazumi na mala in srednja 
evropska podjetja (test MSP), zlasti na 
področju odgovornosti gospodarskih 
družb, v skladu z aktom za mala podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 69
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da lahko naložitev pravnih 
zahtev s strani nadnacionalnih organov 
zmanjša delovanje volilne demokracije in 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da določbe 
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nobenega od mednarodnih sporazumov, 
ki si jih prizadeva uveljaviti, ne 
zmanjšujejo demokratičnih pravic 
samoopredelitve katere koli stranke 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 70
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. na splošno predlaga tudi, naj vsi 
prihodnji trgovinski sporazumi, o katerih 
se pogaja EU, tudi sporazumi o naložbah 
in sporazumi o javnih naročilih, vsebujejo 
poglavje o trajnostnem razvoju, vključno z 
določbami o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb;

11. na splošno predlaga tudi, naj, kjer je to 
primerno, prihodnji trgovinski sporazumi,
o katerih se pogaja EU, vsebujejo poglavje 
o trajnostnem razvoju, ki temelji na
družbeni odgovornosti gospodarskih družb, 
kakor jo opredeljuje posodobitev iz leta 
2010 smernic OECD o večnacionalnih 
podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. predlaga, naj „določba o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb“ 
vsebuje:

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru 
sporazuma in trgovinskih izmenjav;

črtano
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b. spodbude podjetjem, da ukrepajo 
na področju družbene odgovornosti, 
ki bodo usklajene v pogajanjih z 
vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi 
sindikati, organizacijami potrošnikov 
in zadevnimi lokalnimi skupnostmi;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so 
tiste, ki že obstajajo v okviru OECD, 
za obveščanje o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb in 
preglednosti ter sprejemanje 
morebitnih pritožb in pričevanj o 
primerih nespoštovanja družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, v 
sodelovanju s civilno družbo;

d. obvezno preglednost in poročanje 
za podjetja in poslovne skupine, tj. 
vsakoletno javno objavo poročila o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb;

e. obvezno skrbnost podjetij in 
poslovnih skupin, tj. obveznost, da 
sprejmejo preventivne ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje kršitev 
človekovih in okoljskih pravic, 
korupcije ali davčne utaje, tudi v 
svojih podružnicah in dobavnih 
verigah, skratka na celotnem 
področju njihovega vpliva;

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za 
ugotovljene kršitve družbene 
odgovornosti gospodarskih družb;
preiskave morajo opraviti pristojni 
organi obeh podpisnic sporazuma, pa 
tudi neodvisni strokovnjaki, po vzoru 
podobnih preiskav, ki potekajo v 
programih Mednarodne organizacije 
dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako 
dejanje javno obsodile in zahtevale 
ustrezne trgovinske sankcije;

                                               
1 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/)
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g. mehanizem za pravosodno 
sodelovanje med Unijo in državami 
partnericami, da bi se zagotovilo, da 
podjetja dejansko spoštujejo 
zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi 
si morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do 
pravice za žrtve ukrepov velikih ali 
manjših gospodarskih družb, ki so v 
njihovem vplivnem področju, ter 
podpirati razvoj postopkov in 
pravosodnih institucij, ki bodo 
pristojne za to področje;

Or. en

Predlog spremembe 72
Marielle De Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. predlaga, naj „določba o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb“ 
vsebuje:

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru 
sporazuma in trgovinskih izmenjav;

b. spodbude podjetjem, da ukrepajo na 
področju družbene odgovornosti, ki 
bodo usklajene v pogajanjih z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi sindikati, 
organizacijami potrošnikov in 
zadevnimi lokalnimi skupnostmi;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so 
tiste, ki že obstajajo v okviru OECD, 

12. predlaga, naj „določba o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb“ 
vsebuje:

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru 
sporazuma in trgovinskih izmenjav;

b. spodbude podjetjem, da ukrepajo na 
področju družbene odgovornosti, ki 
bodo usklajene v pogajanjih z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi sindikati, 
organizacijami potrošnikov in 
zadevnimi lokalnimi skupnostmi;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so 

                                               
1 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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za obveščanje o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb in preglednosti ter 
sprejemanje morebitnih pritožb in 
pričevanj o primerih nespoštovanja 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, v sodelovanju s civilno družbo;

d. obvezno preglednost in poročanje 
za podjetja in poslovne skupine, tj.
vsakoletno javno objavo poročila o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb;

e. obvezno skrbnost podjetij in 
poslovnih skupin, tj. obveznost, da 
sprejmejo preventivne ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje kršitev 
človekovih in okoljskih pravic, 
korupcije ali davčne utaje, tudi v 
svojih podružnicah in dobavnih 
verigah, skratka na celotnem področju 
njihovega vpliva;

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za 
ugotovljene kršitve družbene 
odgovornosti gospodarskih družb;
preiskave morajo opraviti pristojni 
organi obeh podpisnic sporazuma, pa 
tudi neodvisni strokovnjaki, po vzoru 
podobnih preiskav, ki potekajo v 
programih Mednarodne organizacije 
dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako 
dejanje javno obsodile in zahtevale 
ustrezne trgovinske sankcije;

g. mehanizem za pravosodno 
sodelovanje med Unijo in državami 
partnericami, da bi se zagotovilo, da 
podjetja dejansko spoštujejo 

tiste, ki že obstajajo v okviru OECD, za 
obveščanje o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb in preglednosti ter 
sprejemanje morebitnih pritožb in 
pričevanj o primerih nespoštovanja 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, v sodelovanju s civilno družbo;

d. obvezno preglednost in poročanje za 
podjetja in poslovne skupine, ki sodijo 
izven področja uporabe priporočila št. 
2003/361/ES z dne 6. maja 2003, tj. 
vsakoletno javno objavo poročila o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, ob upoštevanju načela „misli
najprej na male”, s čimer bi se izognili 
temu, da ta določba malim in srednjim 
podjetjem, za katere velja priporočilo 
2003/361/ES iz maja 2003, ne bi 
naložila novih administrativnih 
bremen;
e. obvezno skrbnost podjetij in 
poslovnih skupin, tj. obveznost, da 
sprejmejo preventivne ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje kršitev 
človekovih in okoljskih pravic, 
korupcije ali davčne utaje, tudi v svojih 
podružnicah in dobavnih verigah, 
skratka na celotnem področju 
njihovega vpliva;

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave morajo 
opraviti pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma po vzoru podobnih 
preiskav, ki potekajo v programih 
Mednarodne organizacije dela; v 
primeru resne kršitve obveznosti bi 
lahko podpisnice zahtevale ustrezne 
trgovinske sankcije;

g. mehanizem za pravosodno 
sodelovanje med Unijo in državami 
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zakonodajo in mednarodne konvencije 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb; obe podpisnici bi si morali 
prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do 
pravice za žrtve ukrepov velikih ali 
manjših gospodarskih družb, ki so v 
njihovem vplivnem področju, ter 
podpirati razvoj postopkov in 
pravosodnih institucij, ki bodo 
pristojne za to področje;

partnericami, da bi se zagotovilo, da 
podjetja dejansko spoštujejo 
zakonodajo in mednarodne konvencije 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb; obe podpisnici bi si morali 
prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice 
za žrtve ukrepov velikih ali manjših 
gospodarskih družb, ki so v njihovem 
vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje;

Or. fr

Predlog spremembe 73
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru sporazuma in 
trgovinskih izmenjav;

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju mednarodno dogovorjenih 
instrumentov družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru sporazuma in 
trgovinskih izmenjav;

Or. en

Predlog spremembe 74
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju družbene odgovornosti 
gospodarskih družb v okviru sporazuma in 
trgovinskih izmenjav;

a. vzajemno zavezanost obeh strani k 
spodbujanju in nadziranju družbene 
odgovornosti gospodarskih družb v okviru 
sporazuma in trgovinskih izmenjav;
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Or. de

Predlog spremembe 75
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. spodbude podjetjem, da ukrepajo na 
področju družbene odgovornosti, ki bodo 
usklajene v pogajanjih z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi sindikati, 
organizacijami potrošnikov in zadevnimi 
lokalnimi skupnostmi;

b. spodbude podjetjem, da ukrepajo na 
področju družbene odgovornosti, ki bodo 
usklajene v pogajanjih z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi sindikati, 
organizacijami potrošnikov, zadevnimi 
lokalnimi skupnostmi in združenji civilne 
družbe;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so tiste, ki 
že obstajajo v okviru OECD, za obveščanje 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb in preglednosti ter sprejemanje 
morebitnih pritožb in pričevanj o primerih 
nespoštovanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, v sodelovanju s 
civilno družbo;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so tiste, ki 
že obstajajo v okviru OECD, za obveščanje 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb in preglednosti, v sodelovanju s 
civilno družbo; Te bi sprejemale pritožbe 
in pričevanja o primerih nespoštovanja 
družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, da se zaščitijo tako potrošniki kot 
tudi druge družbe v dobavni verigi.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so tiste, ki 
že obstajajo v okviru OECD, za obveščanje 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb in preglednosti ter sprejemanje 
morebitnih pritožb in pričevanj o primerih 
nespoštovanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, v sodelovanju s 
civilno družbo;

c. uvedbo „kontaktnih točk“, kot so tiste, ki 
že obstajajo v okviru OECD, za obveščanje 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb in preglednosti ter sprejemanje 
morebitnih pritožb o primerih 
nespoštovanja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, v sodelovanju s 
civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d. obvezno preglednost in poročanje za 
podjetja in poslovne skupine, tj. 
vsakoletno javno objavo poročila o 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb;

d. spodbude preglednosti, vidnosti in 
verodostojnosti praks družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, in sicer 
tako, da se informacije o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb dajo na 
razpolago vsem zainteresiranim stranem, 
vključno s potrošniki, vlagatelji in širšo 
javnostjo, s ciljno naravnanostjo, in sicer 
zlasti z redno pripravo poročil o zavezah, 
ki jih sprejmejo gospodarske družbe in ki 
dopolnjujejo nacionalne in mednarodne 
zahteve;

Or. en



AM\833858SL.doc 43/56 PE450.649v01-00

SL

Predlog spremembe 79
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d. obvezno preglednost in poročanje za 
podjetja in poslovne skupine, tj. vsakoletno 
javno objavo poročila o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb;

d. obvezno preglednost in poročanje za 
gospodarske družbe, poslovne skupine in 
podjetja, ki so v območju vpliva matičnih 
družb, tj. vsakoletno javno objavo poročila 
o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, ki bo temeljilo na mednarodnih, 
skupnih in predhodno opredeljenih 
kazalcih poslovanja; nato mora biti 
pregled teh podatkov omogočen neodvisni 
ustanovi;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d. obvezno preglednost in poročanje za 
podjetja in poslovne skupine, tj. vsakoletno 
javno objavo poročila o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb;

d. obvezno preglednost in poročanje za 
večja podjetja in poslovne skupine;

Or. de

Predlog spremembe 81
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. obvezno skrbnost podjetij in poslovnih e. nujno skrbnost gospodarskih družb, tj. 
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skupin, tj. obveznost, da sprejmejo 
preventivne ukrepe za odkrivanje in 
preprečevanje kršitev človekovih in 
okoljskih pravic, korupcije ali davčne 
utaje, tudi v svojih podružnicah in 
dobavnih verigah, skratka na celotnem 
področju njihovega vpliva;

obveznost, da sprejmejo preventivne 
ukrepe za odkrivanje in preprečevanje 
kršitev človekovih in okoljskih pravic, 
korupcije ali davčne utaje, tudi v svojih 
podružnicah in dobavnih verigah,

Or. en

Predlog spremembe 82
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. obvezno skrbnost podjetij in poslovnih 
skupin, tj. obveznost, da sprejmejo 
preventivne ukrepe za odkrivanje in 
preprečevanje kršitev človekovih in 
okoljskih pravic, korupcije ali davčne 
utaje, tudi v svojih podružnicah in 
dobavnih verigah, skratka na celotnem 
področju njihovega vpliva;

e. obvezno skrbnost večjih podjetij in 
poslovnih skupin, tj. obveznost, da 
sprejmejo preventivne ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje kršitev 
človekovih in okoljskih pravic, korupcije 
ali davčne utaje, tudi v svojih podružnicah 
in dobavnih verigah, skratka na celotnem 
področju njihovega vpliva;

Or. de

Predlog spremembe 83
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave morajo 
opraviti pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma, pa tudi neodvisni 

črtano
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strokovnjaki, po vzoru podobnih preiskav, 
ki potekajo v programih Mednarodne 
organizacije dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako 
dejanje javno obsodile in zahtevale 
ustrezne trgovinske sankcije;

Or. en

Predlog spremembe 84
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave morajo 
opraviti pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma, pa tudi neodvisni strokovnjaki, 
po vzoru podobnih preiskav, ki potekajo v 
programih Mednarodne organizacije dela2; 
v primeru resne kršitve obveznosti bi lahko 
podpisnice tako dejanje javno obsodile in 
zahtevale ustrezne trgovinske sankcije;

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave morajo 
opraviti pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma, pa tudi neodvisni strokovnjaki, 
po vzoru podobnih preiskav, ki potekajo v 
programih Mednarodne organizacije dela3

v sodelovanju s predstavniki civilne 
družbe; v primeru resne kršitve obveznosti
bi lahko podpisnice tako dejanje javno 
obsodile in zahtevale ustrezne trgovinske 
sankcije;

Or. fr

Predlog spremembe 85
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka f

                                               
1 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/)
2 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
3 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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Predlog resolucije Predlog spremembe

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave morajo 
opraviti pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma, pa tudi neodvisni 
strokovnjaki, po vzoru podobnih preiskav, 
ki potekajo v programih Mednarodne 
organizacije dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako 
dejanje javno obsodile in zahtevale 
ustrezne trgovinske sankcije;

f. mehanizem pregleda v okviru 
trgovinskega sporazuma za ugotovljene 
kršitve družbene odgovornosti 
gospodarskih družb; preiskave lahko 
opravijo pristojni organi obeh podpisnic 
sporazuma po vzoru podobnih preiskav, ki 
potekajo v programih Mednarodne 
organizacije dela1; v primeru resne kršitve 
obveznosti bi lahko podpisnice tako 
dejanje javno obsodile in ustrezno 
reagirale;

Or. de

Predlog spremembe 86
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da 
bi se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov velikih ali manjših 
gospodarskih družb, ki so v njihovem 
vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje;

črtano

Or. en

                                               
1 Na primer program Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/)
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Predlog spremembe 87
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da 
bi se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov velikih ali manjših 
gospodarskih družb, ki so v njihovem 
vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 88
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da bi 
se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov velikih ali manjših 
gospodarskih družb, ki so v njihovem 

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da bi 
se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov velikih ali manjših 
gospodarskih družb, ki so v njihovem 
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vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje;

vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje, in kaznovati 
kršitve podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 89
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da bi 
se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov velikih ali manjših
gospodarskih družb, ki so v njihovem 
vplivnem področju, ter podpirati razvoj 
postopkov in pravosodnih institucij, ki 
bodo pristojne za to področje;

g. mehanizem za pravosodno sodelovanje 
med Unijo in državami partnericami, da bi 
se zagotovilo, da podjetja dejansko 
spoštujejo zakonodajo in mednarodne 
konvencije o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb; obe podpisnici bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
nadnacionalnega pravosodnega 
sodelovanja, lažjega dostopa do pravice za 
žrtve ukrepov gospodarskih družb v 
dobavni verigi, ki so v njihovem vplivnem 
področju, ter podpirati razvoj postopkov in 
pravosodnih institucij, ki bodo pristojne za 
to področje;

Or. en

Predlog spremembe 90
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ga. v primeru arbitraže ali drugega načina 
alternativnega reševanja sporov so osebe 
ali organizacije, ki morajo najti rešitev, 
dolžne v svojo politiko odločanja vključiti 
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vsebino mednarodnih sporazumov o 
zaščiti okolja in temeljnih pravicah. Pod 
pogojem, da stranke v sporu arbitrom v 
pojasnitev predložijo ustrezne dokaze, 
morajo arbitri te dokaze sprejeti, zlasti če 
so predloženi v vlogi amicus curiae, in jih 
upoštevati pri svoji odločitvi ter utemeljiti 
njihovo morebitno zavrnitev;

Or. fr

Predlog spremembe 91
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ga. obveznost gospodarskih družb, da se 
zavežejo k svobodnemu, odprtemu in 
informiranemu predhodnemu 
posvetovanju z lokalnimi in neodvisnimi 
zainteresiranimi stranmi pred začetkom 
projekta, ki bi imel vpliv na lokalno 
skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 92
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka g a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ga. posebno pozornost vplivu zaposlovanja 
otrok in praks v zvezi z otroškim delom;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da bi lahko klavzulo o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb 
spremljale druge določbe. Meni, da:

a. v primeru dokazanih kršitev obveznosti 
v zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb bi morale pristojne 
oblasti imeti možnost opraviti preiskave, v 
primeru resne kršitve obveznosti pa bi 
podpisnici javno obsodili odgovorne; 

b. obe podpisnici bi si morali prizadevati 
za spodbujanje nadnacionalnega 
pravosodnega sodelovanja, lažjega 
dostopa do sodnega varstva za žrtve 
ukrepov gospodarskih družb ter podpirati 
razvoj ustreznih sodnih postopkov in 
izvensodnih mehanizmov reševanja 
sporov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da je poročilo ZN 
„Ruggie“, ki sta ga podprla švedsko in 
špansko predsedstvo EU, opredelilo tri 
glavna področja družbene odgovornosti 
gospodarskih družb: „zaščititi, preprečiti 
in popraviti“. Veljavna pravila o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb 
opredeljujejo zaščito in preprečevanje, 
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medtem ko se od Komisije zahteva, da 
okrepi in poveča odgovornost elementa 
„poprave“ v trgovinskih sporazumih, 
vključno z omogočanjem povračila 
žrtvam;

Or. en

Predlog spremembe 95
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo, naj pregleda 
veljavne trgovinske sporazume in naj ob 
reviziji teh sporazumov poskrbi za 
vključitev klavzule o nezniževanju 
standardov v njihova poglavja o 
vlaganjih;

Or. en

Predlog spremembe 96
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. predlaga, da se znotraj programa 
krepitve pravosodja kot del dvostranskih 
sporazumov EU sprejmejo ukrepi za 
izobraževanje sodnikov in sodnih 
uslužbencev, ki se ukvarjajo z 
gospodarskim pravom, o vprašanjih 
človekovih pravic in spoštovanju 
mednarodnih konvencij o delavskih 
pravicah in okolju;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 12 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12d. poziva Komisijo, naj vključi 
vprašanje družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, pa tudi delovanja 
družb s sedežem v EU in njihovih 
podružnic v zadevnih državah, v vsak 
dosedanji dialog o človekovih pravicah; 
od Komisije zahteva, naj pravočasno da 
na razpolago dnevne rede, udeležence in 
zapisnike vsakega od teh dialogov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga, da se po vzoru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu uvede 
parlamentarni nadzorni odbor za vsak 
sporazum o prosti trgovini, v katerem bo 
potekal dialog med poslanci Evropskega 
parlamenta in poslanci iz partnerskih 
držav; dodaja, da bi lahko nadzorni odbor 
o prosti trgovini posvetil posebno 
pozornost izvajanju poglavja o 
trajnostnem razvoju in določbe o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb, 
oblikovanju priporočil skupnemu odboru 
sporazuma o prosti trgovini, zlasti v zvezi s 
presojami vplivov in primeri 
nespoštovanja človekovih pravic, 
socialnih pravic in okoljskih konvencij;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 99
Małgorzata Handzlik

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga, da se po vzoru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu uvede 
parlamentarni nadzorni odbor za vsak 
sporazum o prosti trgovini, v katerem bo 
potekal dialog med poslanci Evropskega 
parlamenta in poslanci iz partnerskih 
držav; dodaja, da bi lahko nadzorni odbor 
o prosti trgovini posvetil posebno 
pozornost izvajanju poglavja o trajnostnem 
razvoju in določbe o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb, oblikovanju priporočil 
skupnemu odboru sporazuma o prosti 
trgovini, zlasti v zvezi s presojami vplivov 
in primeri nespoštovanja človekovih 
pravic, socialnih pravic in okoljskih 
konvencij;

13. predlaga, da se uvede parlamentarni 
nadzorni pododbor za sporazume o prosti 
trgovini, v katerem bo potekal dialog med 
poslanci Evropskega parlamenta in 
poslanci iz partnerskih držav; dodaja, da bi 
lahko nadzorni pododbor o prosti trgovini 
nadzoroval tudi izvajanje poglavja o 
trajnostnem razvoju in določbe o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb, 
oblikovanju priporočil skupnemu odboru 
sporazuma o prosti trgovini, zlasti v zvezi s 
presojami vplivov in dokazanimi primeri 
nespoštovanja človekovih pravic, socialnih 
pravic in okoljskih konvencij;

Or. en

Predlog spremembe 100
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da če bo posledica uvedbe 
pravne obveznosti družbene odgovornosti 
gospodarskih družb kot obvezne sestavine 
sporazumov o prosti trgovini Evropske 
unije selitev industrijskih panog in 
gospodarskih dejavnosti iz držav članic ali 
trgovskih partneric držav članic, kjer so 
standardi visoki, v države z manj strogimi 
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režimi, bo to škodilo zaposlovanju, 
davčnim prihodkom, okoljskim 
vprašanjem in blaginji in zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da se ne ustvarjajo 
sprevržene spodbude in nehotene 
posledice;

Or. en

Predlog spremembe 101
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. predlaga ustanovitev rednega foruma 
za primerjave zato, da lahko podpisnice 
planetarne pogodbe ZN javnosti 
predstavijo svoje programe družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in da se 
vzpostavi način primerjave za potrošnike 
ter se ustvari kultura visokih standardov 
in medsebojnih pregledov. Taka 
preglednost bi spodbudila gospodarske 
družbe, da bodisi prostovoljno dosegajo 
višje standarde družbene odgovornosti 
gospodarskih družb ali se soočijo s stroški 
nadzora medijev in javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 102
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. predlaga preučitev znatne razširitve 
kršitev načel družbene odgovornosti 
gospodarskih družb na konkurenčne in 
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druge, s trgovinskim sporazumom 
povezane razloge, njihove vključitve med 
varnostne klavzule, ki spremljajo 
trgovinski sporazum, in omogočanja 
reakcij;

Or. de

Predlog spremembe 103
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. zahteva od Komisije, naj v okviru teh 
forumov pozove k oblikovanju 
mednarodne konvencije, ki bo opredelila 
odgovornost držav gostiteljic 1 in držav 
izvora2 in prispevala k boju proti kršitvam 
človekovih pravic, za katere so odgovorne 
multinacionalke, ter k izvajanju načela 
esktrateritorialnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 104
William (grof) Dartmouthski

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. znova podpira oblikovanje odbora za 
trgovino in dostojno delo v WTO po vzoru 
odbora za trgovino in razvoj, kjer bi bilo 
mogoče razpravljati o vprašanjih socialnih 
standardov in družbene odgovornosti 
podjetij v povezavi z mednarodno 

16. znova podpira oblikovanje odbora za 
trgovino in dostojno delo v WTO po vzoru 
odbora za trgovino in razvoj, kjer bi bilo 
mogoče razpravljati o vprašanjih delavskih 
standardov, zlasti kar zadeva delo otrok, in 
družbene odgovornosti gospodarskih družb

                                               
1 Države, v katerih imajo sedež podjetja, ki so v razmerju odvisnosti od matične družbe.
2 Države, v katerih imajo sedež matične družbe.
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trgovino; znova predlaga, naj se prilagodi 
postopek za reševanje sporov, tako da bi se 
v primerih, ko se razpravlja o vprašanjih, ki 
jih urejajo mednarodne okoljske ali 
socialne konvencije, posebne skupine 
(odbori) ali pritožbeni organ lahko 
posvetovali z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami in bi se njihovo mnenje 
javno objavilo;

v povezavi z mednarodno trgovino; znova 
predlaga, naj se prilagodi postopek za 
reševanje sporov, tako da bi se v primerih, 
ko se razpravlja o vprašanjih, ki jih urejajo 
mednarodne okoljske ali socialne 
konvencije, posebne skupine (odbori) ali 
pritožbeni organ lahko posvetovali z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
in bi se njihovo mnenje javno objavilo;

Or. en

Predlog spremembe 105
Harlem Désir

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. znova podpira oblikovanje odbora za 
trgovino in dostojno delo v WTO po vzoru 
odbora za trgovino in razvoj, kjer bi bilo 
mogoče razpravljati o vprašanjih socialnih 
standardov in družbene odgovornosti 
podjetij v povezavi z mednarodno 
trgovino; znova predlaga, naj se prilagodi 
postopek za reševanje sporov, tako da bi se 
v primerih, ko se razpravlja o vprašanjih, ki 
jih urejajo mednarodne okoljske ali 
socialne konvencije, posebne skupine 
(odbori) ali pritožbeni organ lahko 
posvetovali z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami in bi se njihovo mnenje 
javno objavilo;

16. znova podpira oblikovanje odbora za 
trgovino in dostojno delo v WTO po vzoru 
odbora za trgovino in okolje, kjer bi bilo 
mogoče razpravljati o vprašanjih socialnih 
standardov in družbene odgovornosti 
podjetij v povezavi z mednarodno 
trgovino; znova predlaga, naj se prilagodi 
postopek za reševanje sporov, tako da bi se 
v primerih, ko se razpravlja o vprašanjih, ki 
jih urejajo mednarodne okoljske ali 
socialne konvencije, posebne skupine 
(odbori) ali pritožbeni organ lahko 
posvetovali z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami in bi se njihovo mnenje 
javno objavilo;

Or. fr


