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Amendement 1
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. dringt erop aan dat het begrip 
"vrijwilligheid" opnieuw de kern uitmaakt 
van de MVO-definitie en dat de Commissie 
een duidelijker onderscheid maakt tussen 1) 
de oorspronkelijke opvatting van MVO als 
liefdadigheid door ondernemingen om hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid op te 
nemen, 2) sociaal handelen door 
ondernemingen op grond van wet- en 
regelgeving en internationale normen, 3) 
asociaal handelen van ondernemingen dat 
een inbreuk op de wet- en regelgeving en 
internationale normen inhoudt en waarbij 
mensen worden uitgebuit, bv. in het geval van 
kinder- of dwangarbeid; betreurt dat deze drie 
aspecten telkens weer door elkaar worden 
gebruikt in het debat over MVO; veroordeelt 
met klem het asociaal handelen en meent dat 
het nodig is de lidstaten verder te stimuleren 
om internationale normen om te zetten in 
nationaal recht en toe te passen 
(handhaving); is erg lovend over de 
liefdadigheid van ondernemingen - met name 
uit het mkb - in het kader van hun vrijwillige 
MVO-verbintenissen en zal dit engagement 
beschermen en stimuleren; is van mening dat 
in een vrije maatschappij ondernemingen niet 
tot liefdadigheid gedwongen mogen worden;

Or. de

Amendement 2
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen van 
de Commissie om Eurobarometer-enquêtes uit te 
voeren met betrekking tot het vertrouwen in 
ondernemingen; is van mening dat
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) een grote bijdrage kan leveren aan het 
herstel van het verloren vertrouwen, hetgeen 
wat absoluut noodzakelijk is voor het 
economische herstel;

1. toont zich verheugd over het voornemen van 
de Commissie om Eurobarometer-enquêtes uit 
te voeren met betrekking tot het vertrouwen in 
ondernemingen; juicht maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) van harte 
toe; beklemtoont dat vele ondernemingen, met 
name uit het mkb, in dit verband een 
voorbeeldig engagement hebben getoond;

Or. de

Amendement 3
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) een grote bijdrage 
kan leveren aan het herstel van het 
verloren vertrouwen, hetgeen wat 
absoluut noodzakelijk is voor het 
economische herstel;

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot
het vertrouwen in ondernemingen; juicht
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) toe. Wanneer ondernemingen hun 
verantwoordelijkheid opnemen voor de 
maatschappij, het milieu en hun 
werknemers is dit een win-winsituatie 
voor iedereen en kan het noodzakelijke 
vertrouwen voor economisch succes 
ontstaan. Het is zowel in het belang van 
de onderneming als in dat van de 
maatschappij om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen op te nemen in 
hun langetermijnbeleid.

Or. de
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Amendement 4
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

1. onderstreept dat de huidige wereldwijde 
economische crisis ontstaan is ten gevolge 
van fundamentele fouten met betrekking 
tot transparantie, controleerbaarheid, 
verantwoordelijkheid en 
kortetermijndenken; en dat de EU 
verplicht is ervoor te zorgen dat niet 
alleen banken, maar alle bedrijven daar 
lering uit trekken; toont zich verheugd 
over het voornemen van de Commissie om 
Eurobarometer-enquêtes uit te voeren met 
betrekking tot het vertrouwen in 
ondernemingen; meent dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) een grote 
bijdrage kan leveren aan het herstel van het 
verloren vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel; dringt erop aan dat de resultaten 
door alle belanghebbenden volledig 
worden besproken en opgevolgd;

Or. en

Amendement 5
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat bindend en 
dienovereenkomstig tot uitvoering 
gebracht maatschappelijk verantwoord 
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vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het duurzame
economische herstel;

Or. en

Amendement 6
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO), indien dit door alle 
en niet alleen door grote ondernemingen 
wordt gedaan, een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

Or. fr

Amendement 7
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 



AM\920994NL.doc 7/27 PE501.898v01-00

NL

ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel en met succes de maatschappelijke 
consequenties van de economische crisis 
kan verminderen;

Or. en

Amendement 8
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. toont zich verheugd over het voornemen 
van de Commissie om Eurobarometer-
enquêtes uit te voeren met betrekking tot 
het vertrouwen in ondernemingen; is van 
mening dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) een grote bijdrage kan 
leveren aan het herstel van het verloren 
vertrouwen, hetgeen wat absoluut 
noodzakelijk is voor het economische 
herstel;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 9
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen 
zijn voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-

2. benadrukt dat de ontwikkeling van 
MVO hoofdzakelijk moet plaatsvinden op 
basis van zelfreguleringen zelforganisatie 
van de markt; erkent tegelijkertijd dat het 
openbaar bestuur een ondersteunende 



PE501.898v01-00 8/27 AM\920994NL.doc

NL

initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

functie moet vervullen door passende 
voorwaarden te scheppen voor 
samenwerking ten gunste van MVO en 
door geschikte gereedschappen en 
instrumenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
stimuleringsregelingen;

Or.pl

Amendement 10
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

2. is van mening dat coregulering en 
zelfregulering bestaande private en 
vrijwillige MVO-initiatieven kunnen 
ondersteunen, zodat consistentie, 
relevantie, inbreng van meerdere 
betrokkenen en transparantie worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 11
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen 
zijn voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-

2. benadrukt dat de liefdadigheid van 
ondernemingen in het kader van MVO 
vrijwillig moet zijn; steunt en beschermt 
bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven; is van mening dat het nuttig 
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initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

kan zijn vrijwillige minimumregels inzake 
MVO uit te werken, zodat consistentie, 
relevantie, inbreng van meerdere 
betrokkenen en transparantie worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 12
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving betreffende 
de sociale en milieuaspecten op het gebied 
van MVO, maar is van mening dat zij 
bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat de
consistentie wordt gewaarborgd, en door
de inbreng van meerdere betrokkenen,
transparantie en de oprichting van in 
MVO gespecialiseerde controle-instanties 
te bevorderen;

Or. fr

Amendement 13
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering een vervanging kunnen zijn 
voor de regelgeving op het gebied van 
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gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

MVO, en is van mening dat bestaande 
private en vrijwillige MVO-initiatieven 
minimumbeginselen kunnen opstellen, 
zodat consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 14
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

2. benadrukt dat coregulering en 
zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, zoals arbeid, 
werkgelegenheid, mensenrechten en 
milieu, maar is van mening dat zij
juridisch bindend moeten worden 
gemaakt en aldus bestaande private en 
vrijwillige MVO-initiatieven doeltreffend 
moeten versterken door fundamentele
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 15
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat coregulering en 2. benadrukt dat coregulering en 
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zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd;

zelfregulering geen vervanging mogen zijn 
voor de passende regelgeving op het 
gebied van MVO, maar is van mening dat 
zij bestaande private en vrijwillige MVO-
initiatieven kunnen ondersteunen door 
minimumbeginselen op te stellen, zodat 
consistentie, relevantie, inbreng van 
meerdere betrokkenen en transparantie 
worden gewaarborgd; is van mening dat 
zelfregulering bepalingen moet omvatten 
voor "de toegang tot rechtsmiddelen" 
overeenkomstig "pijler drie" van de VN-
richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 16
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van cruciaal belang te 
zorgen voor adequate dienstverlening en 
voor de naleving van het beginsel van 
eerlijke mededinging in de interne markt 
door met optimale transparantie de 
sociale criteria in 
aanbestedingscontracten op te nemen, 
inclusief IAO-clausules, als een essentiële 
voorwaarde om een positieve sociale 
waarde voor MVO-activiteiten te 
garanderen. Misschien kan zo ook 
worden gestimuleerd dat binnen 
bedrijfstakken geschiktere en efficiëntere 
MVO-activiteiten worden ontplooid;

Or. ro

Amendement 17
Richard Howitt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwerpt de stelling dat kleine 
bedrijven minder verantwoordelijk zijn 
dan grote, louter omdat ze geen 
afzonderlijke MVO-infrastructuur 
hebben; is van mening dat er verstandige 
drempels moeten worden vastgesteld om 
de behoeften van kleine bedrijven in alle 
nieuwe aangedragen 
wetgevingsvoorstellen in verband met 
MVO in aanmerking te nemen; vraagt 
niettemin om Europese maatregelen om 
voort te bouwen op de ervaring die Italië 
heeft opgedaan via regionale kamers van 
koophandel en Frankrijk via zijn 
spaarbanken (Cordé Initiative) teneinde 
meer bewustzijn en zichtbaarheid te 
creëren voor de bijdrage van kleine 
bedrijven door laatstgenoemden te 
groeperen naar plaats of naar sector;

Or. en

Amendement 18
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor MVO op te zetten; is van mening dat 
die complementair moet zijn aan een 
gedragscode voor coregulering en 
zelfregulering, die alle belanghebbenden in 
staat stelt deel te nemen aan een collectief 
leerproces om de efficiëntie en 
aansprakelijkheid te verbeteren bij MVO-
acties waarbij meerdere belanghebbenden 

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor het sociaal handelen van 
ondernemingen op te zetten; is van 
mening dat die complementair moet zijn 
aan een gedragscode voor coregulering en 
zelfregulering, die alle belanghebbenden in 
staat stelt deel te nemen aan een collectief 
leerproces om de efficiëntie en 
aansprakelijkheid te verbeteren bij 
maatregelen waarbij meerdere 
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betrokken zijn; belanghebbenden betrokken zijn;

Or. de

Amendement 19
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor MVO op te zetten; is van mening dat 
die complementair moet zijn aan een 
gedragscode voor coregulering en 
zelfregulering, die alle belanghebbenden in 
staat stelt deel te nemen aan een collectief 
leerproces om de efficiëntie en 
aansprakelijkheid te verbeteren bij MVO-
acties waarbij meerdere belanghebbenden 
betrokken zijn;

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor MVO op te zetten; is van mening dat 
die complementair moet zijn aan en verder 
moet gaan dan een gedragscode voor 
coregulering en zelfregulering, die alle 
belanghebbenden in staat stelt deel te 
nemen aan een collectief leerproces om de 
efficiëntie en aansprakelijkheid te 
verbeteren bij MVO-acties waarbij 
meerdere belanghebbenden betrokken zijn;

Or. en

Amendement 20
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor MVO op te zetten; is van mening dat 
die complementair moet zijn aan een 
gedragscode voor coregulering en 
zelfregulering, die alle belanghebbenden in 
staat stelt deel te nemen aan een collectief 
leerproces om de efficiëntie en 
aansprakelijkheid te verbeteren bij MVO-
acties waarbij meerdere belanghebbenden 

3. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een "praktijkgemeenschap"
voor MVO op te zetten; is van mening dat 
die complementair moet zijn aan een 
gedragscode voor coregulering en 
zelfregulering, die alle belanghebbenden in 
staat stelt deel te nemen aan een 
gezamenlijk leerproces om de efficiëntie te 
vergroten bij MVO-acties waarbij 
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betrokken zijn; meerdere belanghebbenden betrokken zijn;

Or. de

Amendement 21
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de transparantie en 
geloofwaardigheid van MVO-acties 
kunnen worden gewaarborgd door 
minimumnormen in te voeren; merkt op 
dat de betrokkenheid van 
personeelsvertegenwoordigers, vakbonden 
en andere belanghebbenden bij de 
inhoud, de toepassing en de controle, en 
de betrokkenheid van de toeleveringsketen 
en de onafhankelijke controle van het 
nakomen van deze vrijwillige 
verbintenissen, in deze minimumnormen 
moeten worden opgenomen;

Or. de

Amendement 22
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel 
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; waarschuwt dat het
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor

4. staat kritisch tegenover het voornemen 
van de Commissie om een 
wetgevingsvoorstel in te dienen over de 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen; kan het er 
niet mee eens zijn dat vrijwillige 
liefdadigheid van ondernemingen aan een 
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ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, 
milieuaangelegenheden en 
mensenrechten, niet mag maskeren;
dringt aan op een ambitieus voorstel dat 
de EU centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

rapportageverplichting onderworpen 
wordt, daar dit niet past in een vrije 
maatschappij en leidt tot bureaucratische 
rompslomp en kosten die het vrijwillige 
engagement ernstig ondermijnen - met 
name in het geval van ondernemingen 
met minder dan 500 werknemers; wil dat 
er een duidelijker onderscheid wordt 
gemaakt en er nauwkeuriger wordt 
omgesprongen met het begrip MVO, dat 
fundamenteel duidt op een liefdadig, 
informeel en intuïtief MVO-engagement;
juicht met name toe dat MVO er onder 
andere op gericht is schendingen van de
mensenrechten en misdadige praktijken te 
onthullen en roept de lidstaten op deze 
streng te bestraffen; merkt op dat door het 
wangedrag van enkelen alle
ondernemingen aan de schandpaal 
worden genageld en worden bestraft met 
mogelijke rapportageverplichtingen met 
alle extra rompslomp en kosten van dien;
vraagt de Europese Commissie om met 
gedifferentieerde voorstellen te komen;

Or. de

Amendement 23
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel 
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; waarschuwt dat het 
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor 
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, milieuaangelegenheden 
en mensenrechten, niet mag maskeren; 
dringt aan op een ambitieus voorstel dat 

4. is het ermee eens dat "de bekendmaking 
van niet-financiële informatie" door 
ondernemingen nader onderzoek vereist; 
benadrukt echter dat eventuele 
oplossingen met name voor kmo's geen 
buitensporige administratieve lasten met 
zich mee mogen brengen; waarschuwt dat 
het gebruik van de term "niet-financieel"
de echte financiële gevolgen voor 
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, milieuaangelegenheden 
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de EU centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

en mensenrechten, niet mag maskeren;

Or.pl

Amendement 24
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; waarschuwt dat het 
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, 
milieuaangelegenheden en 
mensenrechten, niet mag maskeren; dringt 
aan op een ambitieus voorstel dat de EU 
centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC),
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

4. steunt het voornemen van de Commissie 
om een voorstel in te dienen tot de 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen, waarin de 
EU Europese ondernemingen kan 
aanbevelen de richtlijnen van de VN voor
economie en mensenrechten en het 
"Global Compact"-initiatief van de 
Verenigde Naties toe te passen; dit
voorstel moet volledig in lijn zijn met de 
geïntegreerde verslaggeving, zoals 
momenteel wordt ontwikkeld door de 
internationale geïntegreerde 
verslagleggingsraad (IIRC), bovendien 
moet worden opgemerkt dat de 
bedrijfsactiviteiten en het maatschappelijk 
engagement van ondernemingen ook 
financiële resultaten opleveren;

__________________
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1Report of the Special Representative of 
the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises, John Ruggie: Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations 
"Protect, Respect and Remedy"
Framework, 21 maart 2011

Or. xm

Amendement 25
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; waarschuwt dat het 
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor 
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, milieuaangelegenheden 
en mensenrechten, niet mag maskeren; 
dringt aan op een ambitieus voorstel dat de 
EU centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een voorstel in te dienen 
over "de bekendmaking van niet-financiële 
informatie" door ondernemingen; 
waarschuwt dat het gebruik van de term 
"niet-financieel" de echte financiële 
gevolgen voor ondernemingen van effecten 
op het gebied van sociale zaken, 
milieuaangelegenheden en mensenrechten, 
niet mag maskeren; dringt aan op een 
voorstel inzake het vrijwillig rapporteren 
over duurzaam ondernemen, dat volledig in 
lijn is met de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

Or. en

Amendement 26
Richard Howitt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel 
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; waarschuwt dat het 
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor 
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, milieuaangelegenheden 
en mensenrechten, niet mag maskeren; 
dringt aan op een ambitieus voorstel dat de 
EU centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

4. staat volledig achter het voornemen van 
de Commissie om een wetgevingsvoorstel 
in te dienen over "de bekendmaking van 
niet-financiële informatie" door 
ondernemingen; looft het feit dat dit 
voorstel gebaseerd is op een uitgebreide 
openbare raadpleging alsmede op een 
reeks workshops met betrokken 
belanghebbenden; waarschuwt dat het 
gebruik van de term "niet-financieel" de 
echte financiële gevolgen voor 
ondernemingen van effecten op het gebied 
van sociale zaken, milieuaangelegenheden 
en mensenrechten, niet mag maskeren; 
dringt aan op een ambitieus voorstel dat de 
EU centraal stelt in de vele lopende 
internationale initiatieven inzake het 
verplicht rapporteren over duurzaam 
ondernemen, en dat volledig in lijn is met 
de doelstelling om geïntegreerde 
verslaggeving, zoals momenteel wordt 
ontwikkeld door de internationale 
geïntegreerde verslagleggingsraad (IIRC), 
vóór het einde van dit decennium als 
algemene norm te doen gelden;

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie het probleem 
van misleidende marketing in verband 
met de sociale en milieueffecten van de 
activiteiten van de bedrijven aan de orde 
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te stellen in de context van de richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie daarom een 
helder wetgevingskader voor te stellen dat 
grote Europese bedrijven verplicht niet-
financiële informatie te publiceren en dat 
vaststelt welke informatie ten minste 
verstrekt moet worden (waaronder 
informatie over milieuaspecten, rekening 
houdend met de methodologie voor de 
kosten over de levenscyclus, sociale 
aspecten, met name de eerbiediging van 
de mensenrechten, en bestuurlijke 
aspecten) en welke methodologie 
gehanteerd moet worden; is van mening 
dat deze informatie ook betrekking moet 
hebben op de onderaanbestedings- en 
leveringsketen; verzoekt voorts om de 
vaststelling van een vereenvoudigd kader 
waartoe kmo's op vrijwillige basis toegang 
hebben;

Or. it

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. eist dat er onmiddellijk actie wordt 
ondernomen op Europees niveau om het 
onacceptabele verschijnsel van 
"greenwashing" te bestrijden, dat 
consumenten, overheden en investeerders 
bedriegt en misleidt, en dat daarnaast het 
vertrouwen in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als effectief 
middel voor de bevordering van inclusieve 
en duurzame groei, doet afnemen;

Or. it

Amendement 30
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; 
verzoekt de Commissie om deze kwesties 
opnieuw nadrukkelijk aan de orde te 
stellen in het debat over MVO onder de 
titel "goed bestuur";

5. veroordeelt met klem corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; is er 
echter geen voorstander van deze
misdrijven met het begrip MVO te 
verbinden, aangezien met MVO 
liefdadigheid door ondernemingen wordt 
bedoeld; wijst een algemene veroordeling 
van ondernemingen ten stelligste af; acht 
het oneerlijk dat de misdrijven van enkele 
ondernemingen - die in ieder opzicht ten 
strengste veroordeeld moeten worden - als 
voorwendsel worden gebruikt om MVO 
verplicht te maken voor alle 
ondernemingen; roept op tot aanzienlijk 
meer objectiviteit en nuance in het debat;

Or. de
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Amendement 31
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; 
verzoekt de Commissie om deze kwesties 
opnieuw nadrukkelijk aan de orde te stellen 
in het debat over MVO onder de titel "goed 
bestuur";

5. veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; is van 
mening dat bedrijfstransparantie zich 
moet uitstrekken tot open en 
verantwoorde betrekkingen voor bedrijven 
binnen en buiten Europa; dat 
verantwoordelijke bedrijven hun stem 
krachtig en openlijk moeten verheffen 
tegen corruptie op elk niveau en te allen 
tijde; veroordeelt alle pogingen om billijke 
belastingheffing te ontduiken in alle 
landen waar bedrijven actief zijn; en 
ofschoon bedrijven de plicht hebben zich 
uit te spreken over publieke problemen 
van belang, waaronder de mensenrechten, 
moeten hun lobbyactiviteiten volledig 
transparant zijn en de democratische 
beginselen volstrekt in acht nemen; 
verzoekt de Commissie om deze kwesties 
opnieuw nadrukkelijk aan de orde te stellen 
in het debat over MVO onder de titel "goed 
bestuur";

Or. en

Amendement 32
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; 
verzoekt de Commissie om deze kwesties 
opnieuw nadrukkelijk aan de orde te stellen 
in het debat over MVO onder de titel "goed 

5. veroordeelt corruptie en 
belastingontduiking door bedrijven; 
verzoekt de Commissie om deze kwesties 
opnieuw nadrukkelijk aan de orde te stellen 
in het debat over MVO onder de titel "goed 
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bestuur"; bestuur"; benadrukt de noodzaak om 
specifieke MVO-opleidingen aan te 
bieden op universiteiten en 
handelsscholen en scholen voor 
bedrijfsbeheer.

Or. fr

Amendement 33
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met het overleg 
binnen de Commissie over de gevaren van 
"greenwashing" en met het voornemen 
van de Commissie om na te gaan of 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in sommige gevallen tot 
misleidende reclame kan leiden; dringt er 
bij de Commissie op aan ervoor te zorgen 
dat de nodige bezwaarprocedures 
voorhanden zijn om te verzekeren dat 
externe belanghebbenden de mogelijkheid 
hebben om misleidende of bedrieglijke 
reclame, zo nodig ook juridisch, aan te 
vechten en doeltreffende sancties te eisen, 
waaronder correcties en boeten; is van 
mening dat een dergelijke inclusieve en 
evenwichtige aanpak bij alle 
belanghebbenden en burgers het 
vertrouwen zal wekken dat EU-
initiatieven op het gebied van MVO 
objectief, billijk en geloofwaardig zijn;

Or. en

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. steunt het voorstel van de 
Commissie om investeringsfondsen en 
financiële instellingen te verplichten al 
hun klanten te informeren over de 
eventuele ethische of maatschappelijk 
verantwoorde investeringscriteria die ze 
hanteren, of over de eventuele normen en 
codes waaraan ze zich houden;

Or. it

Amendement 35
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. strikte zorgvuldigheid en 
transparantie op het gebied van 
mensenrechten zijn met name nodig bij 
het waarborgen van 
ketenverantwoordelijkheid, het meten van 
de duurzame voetafdruk van het Europese 
bedrijfsleven en het bestrijden van 
belastingontwijking en illegale 
geldstromen. De lopende parlementaire 
debatten over het EU-wetsvoorstel voor de 
winnings- en houtindustrie inzake 
transparantie bij de winning van 
grondstoffen (2011/0307 (COD)), de 
herziening van de antiwitwasrichtlijn en 
de aangekondigde ontwerpwetgeving 
betreffende niet-financiële rapportage 
bieden mogelijkheden om de 
transparantie van bedrijven in dit verband 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 36
Nadja Hirsch
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd 
onderdeel van de onderneming vormt en 
invloed heeft op de dagelijkse financiële 
strategie; is van mening dat de Commissie 
de mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

6. benadrukt dat verantwoord ondernemen
niet mag worden uitgehold tot een 
marketinginstrument, maar echter enkel
ten volle benut kan worden indien het 
wordt opgenomen in het algemene 
bedrijfsbeleid en bij de dagelijkse gang 
van zaken in acht wordt genomen en 
toegepast;

Or. de

Amendement 37
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt
bereikt over de MVO-strategie.

6. zou het toejuichen indien het verband 
tussen verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur kan worden bereikt door
MVO een geïntegreerd onderdeel van de 
onderneming te maken en het de 
dagelijkse financiële strategie te laten 
beïnvloeden; is van mening dat over nog 
meer MVO-beleidsmaatregelen op het 
niveau van de raad van bestuur 
overeenstemming kan worden bereikt;

Or. de

Amendement 38
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur onder andere kan worden 
bereikt wanneer MVO een onderdeel van 
de onderneming vormt en invloed heeft op 
de dagelijkse financiële strategie; is van 
mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

Or.pl

Amendement 39
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO bindend is voor bedrijven 
en een geïntegreerd onderdeel van de 
onderneming vormt en invloed heeft op de 
dagelijkse financiële strategie; is van 
mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

Or. en

Amendement 40
Sari Essayah
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie moet 
aanmoedigen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

Or. en

Amendement 41
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat op het niveau van de 
raad van bestuur overeenstemming wordt 
bereikt over de MVO-strategie.

6. benadrukt dat het verband tussen 
verantwoord ondernemen en goed 
bedrijfsbestuur enkel kan worden bereikt 
wanneer MVO een geïntegreerd onderdeel 
van de onderneming vormt en invloed 
heeft op de dagelijkse financiële strategie; 
is van mening dat de Commissie de 
mogelijkheden moet onderzoeken om 
ervoor te zorgen dat in het bedrijf op het 
niveau van de raad van bestuur 
overeenstemming wordt bereikt over de 
MVO-strategie; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten codes voor bedrijfsbestuur in 
te voeren die wijzen op het belang van 
verantwoordelijkheid voor iedereen in het 
bedrijf en die een duidelijk verband 
leggen tussen de milieu-, sociale en 
mensenrechtenprestaties van het bedrijf 
en de financiële resultaten.
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Or. en


