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Tarkistus 1
Karol Karski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa 
edellytetään, että unioni edistää ja lujittaa 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, 
sellaisina kuin ne ovat suojattuina 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, varmistaakseen 
kestävän kehityksen sekä ulkoisen 
toimintansa ja muiden politiikkojensa 
välisen johdonmukaisuuden;

1. panee merkille, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa 
edellytetään, että unioni edistää ja lujittaa 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, 
sellaisina kuin ne ovat suojattuina 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa 
yleissopimuksessa, varmistaakseen 
kestävän kehityksen sekä ulkoisen 
toimintansa ja muiden politiikkojensa 
välisen johdonmukaisuuden;

Or. en

Tarkistus 2
Karol Karski

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että yritysten 
huolellisuusvelvoitteita on otettu yhä 
enemmän käyttöön jäsenvaltioiden 
oikeudellisissa normeissa;

Or. en

Tarkistus 3
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista; 
katsoo, että EU:hun sijoittautuneet ja 
EU:n markkinoilla toimivat yritykset 
aiheuttavat tai edistävät edelleen 
ihmisoikeusrikkomuksia (mukaan lukien 
pakkotyö, seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
lasten hyväksikäyttö) ja ympäristöhaittoja 
tai ovat niihin suoraan yhteydessä 
toimintansa, arvoketjujensa ja 
liikesuhteidensa kautta;

Or. en

Tarkistus 4
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista; pitää 
valitettavana, että globalisaatio on 
lisännyt riippuvaisuutta eurooppalaisista 
talouksista, mikä covid-19-kriisin ja 
Kiinan tilanteen seurauksena on tullut 
ilmeiseksi etenkin lääkinnällisten 
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tuotteiden ja lääkkeiden kohdalla;

Or. fr

Tarkistus 5
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kasvava määrä 
tuotteita on peräisin monimutkaisista rajat 
ylittävistä toimitus- ja arvoketjuista ja että 
EU:n sisämarkkinoilla toimivien yritysten 
tekemät päätökset vaikuttavat 
maailmanlaajuisesti ihmisten 
mahdollisuuksiin nauttia ihmisoikeuksista 
ja perusvapauksista;

Or. en

Tarkistus 6
Maria Arena

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten ja unionin 
alueella toimimaan oikeutettujen 
rahoituslaitosten tekemät päätökset 
vaikuttavat maailmanlaajuisesti ihmisten 
mahdollisuuksiin nauttia ihmisoikeuksista 
ja perusvapauksista;
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Or. en

Tarkistus 7
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio 
on luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globaalissa 
taloudessa yhteiskunnat ovat riippuvaisia 
toisistaan ja monet arvoketjut ovat 
sidoksissa toisiinsa, mikä on luonut 
kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia; jotkin 
tuotteet, joihin liittyvät arvoketjut ovat 
monimutkaisia ja kansainvälisiä, voivat 
kuitenkin vaikuttaa maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

Or. en

Tarkistus 8
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio 
on luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että yksi 
globalisaation hyödyistä on ollut 
taloudellisen sektorin kehittyminen, joka 
on luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, jotka toisinaan kytkeytyvät 
toisiinsa monimutkaisilla ja rajat 
ylittävillä toimitus- ja arvoketjuilla, ja että 
ylikansallisten yritysten tekemät päätökset 
vaikuttavat maailmanlaajuisesti ihmisten 
mahdollisuuksiin nauttia ihmisoikeuksista 
ja perusvapauksista;

Or. es
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Tarkistus 9
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että 
eurooppalaisten yritysten tekemät 
päätökset vaikuttavat maailmanlaajuisesti 
ihmisten mahdollisuuksiin nauttia 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

2. panee merkille, että globalisaatio on 
luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat 
peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista;

Or. en

Tarkistus 10
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia suojeleva demokratia on 
ainoa kestävän kehityksen kanssa 
yhteensopiva hallituksen muoto; 
huomauttaa, että korruptio ja 
avoimuuden puute heikentävät 
merkittävästi ihmisoikeuksia; kehottaa 
komissiota sisällyttämään ulkoisiin 
toimiinsa, myös kauppa- ja 
investointisopimuksiin, aina määräyksiä 
ja keskustelua ihmisoikeuksien 
suojelusta;

Or. en
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Tarkistus 11
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että OECD:n 
mukaan yritykset, jotka ryhtyivät 
ennakoiviin toimiin covid-19-kriisiin 
liittyviin riskeihin puuttumiseksi 
lieventäen työntekijöihin ja 
toimitusketjuihin kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia, pystyivät integroimaan 
pitempiaikaista arvoa ja palautumiskykyä, 
mikä parantaa niiden elinkelpoisuutta 
lyhyellä aikavälillä ja niiden 
elpymisnäkymiä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 12
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EU:n olisi 
maailman suurimpana 
kaupparyhmittymänä johdettava 
maailmanlaajuista keskustelua yritysten 
vastuuvelvollisuudesta muovatakseen 
yritysten toimintaa paitsi EU:n alueella 
myös maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

3. pitää valitettavana, että 
ihmisoikeusloukkauksia saattaa tapahtua 
alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 14
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

3. muistuttaa, että kaikissa 
markkinatalouksissa yritysten tavoite on 
tehdä voittoa eli saavuttaa tilanne, jossa 
kokonaistulot ylittävät 
kokonaiskustannukset, mikä on perusta 
niiden kyvylle palkata henkilöstöä ja 
maksaa kohtuullisia palkkoja, mikä 
puolestaan antaa myös valtion 
viranomaisille mahdollisuuden kantaa 
veroa ja siten taloudellisen voiton 
keräämistä voidaan pitää sosiaalisen 
markkinataloutemme, sosiaalisen 
varallisuutemme ja taloudellisen 
edistyksemme alkuperänä; panee 
kuitenkin merkille, että tiettyjen yritysten 
liiketoimintapäätöksissä ei välttämättä 
oteta riittävästi huomioon lyhyen 
aikavälin voitontavoittelun kustannuksia 
pitkällä aikavälillä esimerkiksi työolojen 
ja ympäristönormien osalta, millä voi olla 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja 



PE658.828v02-00 10/146 AM\1215550FI.docx

FI

ympäristöön, kun taas 
ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu usein 
alkutuotannon tasolla, erityisesti raaka-
aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;;

Or. en

Tarkistus 15
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, mikä johtaa 
paineeseen alentaa toimittajille ja 
tuottajille maksettavia hintoja, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 16
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
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huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa monenlaisilla 
teollisuudenaloilla, erityisesti 
tekstiiliteollisuudessa;

Or. en

Tarkistus 17
Maria Arena

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten ja rahoituslaitosten päätöksiä 
ohjaa ensisijaisesti pyrkimys alhaisempiin 
kustannuksiin ja suurempiin voittoihin, 
eikä niiden globaaleissa arvoketjuissa oteta 
riittävästi huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 18
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 

3. pitää valitettavana, että joidenkin 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
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globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

Or. es

Tarkistus 19
Karol Karski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti 
pyrkimys alhaisempiin kustannuksiin ja 
suurempiin voittoihin, eikä niiden 
globaaleissa arvoketjuissa oteta riittävästi 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, kun 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
usein alkutuotannon tasolla, erityisesti 
raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

3. pitää valitettavana, että monien 
yritysten päätöksiä ohjaa usein pyrkimys 
alhaisempiin kustannuksiin ja suurempiin 
voittoihin, eikä niiden globaaleissa 
arvoketjuissa oteta riittävästi huomioon 
kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön, kun vakavia 
ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu usein 
alkutuotannon tasolla, erityisesti raaka-
aineiden hankinnassa ja tuotteiden 
valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 20
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on yhä huolestuneempi yritysten 
kolmansissa maissa tapahtuvan 
liiketoiminnan, erityisesti 
kaivannaisteollisuuden, laajamittaisten 
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maatalousyrityshankintojen ja 
-kehityshankkeiden, 
ihmisoikeusvaikutuksista 
alkuperäiskansoihin, paikallisyhteisöihin 
sekä ihmisoikeuksien ja ympäristön 
puolustajiin; pitää valitettavana, että 
alkuperäiskansoihin sekä 
ihmisoikeuksien ja ympäristön 
puolustajiin, jotka puolustavat perinteisiä 
esi-isiensä maita ja resursseja, kohdistuu 
yhä enemmän uhkia ja hyökkäyksiä; 
korostaa, että YK:n alkuperäiskansojen 
oikeuksien erityisraportoija totesi 
hiljattain, että yksityisten yritysten 
sääntelyn vahvistaminen on 
välttämätöntä;

Or. en

Tarkistus 21
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että Euroopan kansalaiset, 
jotka ovat aktiivisia kuluttajia Euroopan 
sisämarkkinoilla, vaativat yhä enemmän, 
että yritykset ottavat aktiivisesti huomioon 
taloudellisen toimintansa koko kirjon ja 
harjoittavat tehokasta yritysten 
yhteiskuntavastuupolitiikkaa, ja toteaa, 
että yhä useammat kuluttajat päättävät 
yritysten tuotteiden tai palvelujen 
ostamisesta yritysten yhteiskuntavastuun 
ja kestävyyskriteerien perusteella;

Or. en

Tarkistus 22
Karol Karski

Lausuntoluonnos
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3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että viime vuosina on 
toteutettu useita vapaaehtoisia aloitteita ja 
toimia, erityisesti pienten ja keskisuurten 
EU:n yritysten toimesta, yritysten 
huolellisuusvelvollisuusilmapiirin 
parantamiseksi kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 23
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
yhä useammat yritykset sisällyttävät 
huolellisuusvelvollisuuden ja yritysten 
yhteiskuntavastuun osaksi liiketoimintaa 
koskevia päätöksiään, ja korostaa, että 
tällainen lähestymistapa on paitsi 
moraalisesti asianmukainen myös viime 
kädessä taloudellisempi pitkän aikavälin 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 24
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee merkille, että 
liiketoimintamallien muutoksen ja 
julkisen valvonnan lisääntymisen 
seurauksena tiettyjen työntekijöiden 
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ihmisoikeustilanne on parantunut 
merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 25
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja 
jotka tuottivat maailmanlaajuisesti 150 
miljardin dollarin voitot yksityiselle 
sektorille vuonna , 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 
arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 72 
miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa;

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat miljoonia ihmisiä; 
huomauttaa tässä yhteydessä myös 
kestämättömästä lapsityövoimatilanteesta, 
joka YK:n lähteiden mukaan vaikuttaa 
miljooniin alle 18-vuotiaisiin lapsiin eri 
puolilla maailmaa; korostaa yritysten 
erityistä vastuuta suojella erityisesti lapsia 
ja ehkäistä kaikenlaista lapsityövoimaa;

Or. en

Tarkistus 26
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja 
jotka tuottivat maailmanlaajuisesti 
150 miljardin dollarin voitot yksityiselle 
sektorille vuonna, 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja 
jotka tuottivat maailmanlaajuisesti 
150 miljardin dollarin voitot yksityiselle 
sektorille vuonna, 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 
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arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 
72 miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa;

arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 
72 miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa ja joista monet on pakotettu 
työskentelemään väkivallan, psyykkisen 
väkivallan, kiristyksen ja muiden 
laittomien keinojen avulla;

Or. en

Tarkistus 27
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja 
jotka tuottivat maailmanlaajuisesti 150 
miljardin dollarin voitot yksityiselle 
sektorille vuonna 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 
arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 72 
miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa;

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyössä ja 
orjuudessa; on erityisen huolestunut 
lapsityövoiman määrästä maailmassa;

Or. en

Tarkistus 28
Gabriel Mato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja 
jotka tuottivat maailmanlaajuisesti 150 

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta 
ihmisten hyväksikäytöstä ja 
nöyryyttämisestä pakkotyöjärjestelmissä, 
jotka koskevat miljoonia ihmisiä ja joista 
tietyt yritykset, tahot ja/tai henkilöt, sekä 
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miljardin dollarin voitot yksityiselle 
sektorille vuonna 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 
arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 72 
miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa;

julkiset että yksityiset, ovat voineen hyötyä 
maailmanlaajuisesti vuonna 2019; panee 
huolestuneena merkille, että 
lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä 
arviolta 152 miljoonaa lasta, joista 72 
miljoonaa työskentelee vaarallisissa 
olosuhteissa;

Or. es

Tarkistus 29
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti yritysten 
lisääntyneisiin ponnisteluihin, joita ovat 
muun muassa yritysten 
yhteiskuntavastuuta ja kestävyyttä 
edistävät toimet, ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia koskeva koulutus ja 
sisäinen tarkastus, jotka johtavat 
moraalittomien käytäntöjen 
paljastamiseen ja ympäristöasioiden 
aktiiviseen edistämiseen ja joilla on 
osoittautunut olevan myönteisiä 
vaikutuksia esimerkiksi lapsityövoiman ja 
pakkotyön käytön vähentämiseen 
toimitusketjuissa; panee merkille 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä, kuten 
sijoittajat, jotka tekevät parempaan 
tietoon ja ympäristö-, sosiaali- ja 
yrityshallintoa koskevien periaatteiden 
mukaiseen hallinnointiin perustuvia 
sijoituspäätöksiä;

Or. en

Tarkistus 30
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että 
yhdistymisvapautta ja 
työehtosopimusneuvotteluja 
hankaloitetaan usein erityisesti 
vientiteollisuuden vapaa-alueilla (EPZ-
alueilla); toteaa, että niissäkin 
tapauksissa, joissa ammattiliittojen 
toiminta on sallittua tai työntekijät voivat 
laillisesti liittyä ammattiliittoihin EPZ-
alueilla, yhdistymis- ja 
yhteisneuvotteluyritykset ovat edelleen 
vaarassa käytännön tasolla; korostaa, että 
muut työhön liittyvät huolenaiheet, kuten 
riittämätön valtion työsuojelutarkastus, 
rajoitettu oikeus muutoksenhakuun, 
liiallinen työaika, alhaiset palkat, 
sukupuolten palkkaero ja muut 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
muodot, ovat edelleen vakavia yhä 
useammissa maissa, erityisesti EPZ-
alueilla;

Or. en

Tarkistus 31
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklassa 
ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
vahvistettuja perusihmisoikeuksia; 

6. korostaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklassa 
ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
vahvistettuja perusihmisoikeuksia; 
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korostaa, että unionin on osana 
sitoumustaan edistää, suojella ja toteuttaa 
ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti 
edistettävä kolmansissa maissa rikoksiksi 
katsottavien liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusrikkomusten ja -rikkomusten 
uhrien oikeuksia Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 2011/36/EU1 ja 
2012/29/EU2 mukaisesti;

korostaa, että unionin olisi osana 
sitoumustaan edistää, suojella ja toteuttaa 
ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti 
edistettävä kolmansissa maissa rikoksiksi 
katsottavien liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusrikkomusten ja -rikkomusten 
uhrien oikeuksia Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 2011/36/EU1 ja 
2012/29/EU2 mukaisesti;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. 
huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 
1).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. 
huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 
1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. 
lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 
s. 57).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. 
lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 
s. 57).

Or. en

Tarkistus 32
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklassa 
ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa 

6. korostaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklassa 
ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
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vahvistettuja perusihmisoikeuksia; 
korostaa, että unionin on osana 
sitoumustaan edistää, suojella ja toteuttaa 
ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti 
edistettävä kolmansissa maissa rikoksiksi 
katsottavien liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusrikkomusten ja -rikkomusten 
uhrien oikeuksia Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 2011/36/EU1 ja 
2012/29/EU2 mukaisesti;

vahvistettuja perusihmisoikeuksia; 
korostaa, että unionin on osana 
sitoumustaan edistää, suojella ja toteuttaa 
ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti 
edistettävä kolmansissa maissa rikoksiksi 
katsottavien liiketoimintaan liittyvien 
ihmisarvoon perustuvien, kansainvälisesti 
oikeudellisesti sitovien ihmisoikeuksien 
loukkausten uhrien oikeuksia Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2011/36/EU1 ja 2012/29/EU2 mukaisesti;

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. 
huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 
1).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. 
huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 
1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. 
lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 
s. 57).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. 
lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 
s. 57).

Or. en

Tarkistus 33
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että oikeus työhön, 
työpaikan vapaa valinta ja palkka, joka 
turvaa työntekijälle ja hänen perheelleen 
ihmisarvon mukaisen toimeentulon, ovat 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 23 artiklassa vahvistettuja 
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perusihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 34
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 
tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin niitä koskeviin kielteisiin 
ihmisoikeusvaikutuksiin, myös tarjoamalla 
uhreille oikeussuojakeinoja;

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 
tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; pitää 
valitettavana, että jotkin valtiot eivät ole 
täyttäneet omia ihmisoikeusvelvoitteitaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin niitä koskeviin kielteisiin 
ihmisoikeusvaikutuksiin, myös tarjoamalla 
uhreille oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 35
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 
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tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin toiminnastaan johtuviin 
kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin, myös 
tarjoamalla uhreille oikeussuojakeinoja;

tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin toiminnastaan johtuviin 
kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin, myös 
tarjoamalla uhreille oikeussuojakeinoja; on 
kuitenkin tietoinen, että tällä osa-alueella 
yritysten toiminnalla ei voida korvata 
valtioiden hallinto- ja sääntelyvaltaa;

Or. fr

Tarkistus 36
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 
tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin niitä koskeviin kielteisiin 
ihmisoikeusvaikutuksiin, myös tarjoamalla 
uhreille oikeussuojakeinoja;

7. korostaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa korostetaan 
valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä 
kolmansien osapuolten, myös yritysten, 
tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta 
alueellaan ja/tai lainkäyttöalueellaan; 
korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden 
kyvystä ja halukkuudesta täyttää 
ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on 
velvollisuus kunnioittaa kansainvälisesti 
oikeudellisesti sitovia ihmisoikeuksia 
riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja 
puuttua kaikkiin ihmisoikeusloukkauksiin, 
joihin ne ovat syyllistyneet, myös 
tarjoamalla uhreille oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 37
Emmanuel Maurel
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii, että ulkomaiset yritykset, 
jotka haluavat päästä sisämarkkinoille, 
täyttävät huolellisuusvelvoitteen samoin 
edellytyksin; vaatii, että kyseiseen tuontiin 
sovelletaan tarvittaessa lisätulleja sen 
mukaan, miten vakavaa 
huolellisuusvelvoitteen noudattamatta 
jättäminen on ollut; kehottaa kieltämään 
sellaisten tuotteiden markkinoille pääsyn, 
joilla rahoitetaan rikollisuutta sekä 
ihmisoikeuksia loukkaavia verkostoja;

Or. fr

Tarkistus 38
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että Euroopan 
unionin neuvosto on selvästi tunnustanut, 
että yritysten ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen kaikessa 
yritystoiminnassa sekä arvo- ja 
toimitusketjuissa on välttämätöntä 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. huomauttaa, että OECD:n 
toimintaohjeissa monikansallisille 
yrityksille ja vastuullista liiketoimintaa 
koskevissa huolellisuusohjeissa kuvataan 
lisäksi, miten yritykset voivat välttää 
työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön, korruptioon, kuluttajiin ja 
yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmään liittyvät haitalliset 
vaikutukset, jotka voivat johtua niiden 
toiminnasta, toimitusketjuista tai muista 
liikesuhteista, ja puuttua niihin; katsoo, että 
unionin lainsäädännön olisi perustuttava 
asteittain ja rakentavasti YK:n ohjaaviin 
periaatteisiin ja OECD:n ohjeisiin;

8. huomauttaa, että OECD:n 
toimintaohjeissa monikansallisille 
yrityksille ja vastuullista liiketoimintaa 
koskevissa huolellisuusohjeissa kuvataan 
lisäksi, miten yritykset voivat välttää 
työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön, korruptioon, kuluttajiin ja 
yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmään liittyvät haitalliset 
vaikutukset, jotka voivat johtua niiden 
toiminnasta, toimitusketjuista tai muista 
liikesuhteista, ja puuttua niihin; 
muistuttaa, että riskialttiit alat edellyttävät 
erityisiä menettelyjä ja velvoitteita, mikä 
on linjassa OECD:n lähestymistavan 
kanssa, mihin kuuluu erityisten 
alakohtaisten suuntaviivojen 
julkaiseminen; katsoo, että unionin 
lainsäädännön olisi perustuttava asteittain 
ja rakentavasti YK:n ohjaaviin 
periaatteisiin ja OECD:n ohjeisiin;

Or. en

Tarkistus 40
Karol Karski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. huomauttaa, että OECD:n 
toimintaohjeissa monikansallisille 
yrityksille ja vastuullista liiketoimintaa 
koskevissa huolellisuusohjeissa kuvataan 
lisäksi, miten yritykset voivat välttää 
työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön, korruptioon, kuluttajiin ja 
yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmään liittyvät haitalliset 
vaikutukset, jotka voivat johtua niiden 
toiminnasta, toimitusketjuista tai muista 
liikesuhteista, ja puuttua niihin; katsoo, 
että unionin lainsäädännön olisi 

8. huomauttaa, että OECD:n 
toimintaohjeissa monikansallisille 
yrityksille ja vastuullista liiketoimintaa 
koskevissa huolellisuusohjeissa kuvataan 
lisäksi, miten yritykset voivat välttää 
työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön, korruptioon, kuluttajiin ja 
yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmään liittyvät haitalliset 
vaikutukset, jotka voivat johtua niiden 
toiminnasta, toimitusketjuista tai muista 
liikesuhteista, ja puuttua niihin; 
muistuttaa, että on tärkeää tarkistaa 
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perustuttava asteittain ja rakentavasti 
YK:n ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n 
ohjeisiin;

säännöllisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevan lainsäädännön soveltamista 
yrityksissä ja jäsenvaltioissa 
markkinasuuntausten seurannan 
yhteydessä; kehottaa antamaan erityistä 
teknistä apua yrityksillemme, erityisesti 
pk-yrityksille, jotta ne voivat noudattaa 
huolellisuusvaatimuksia mahdollisimman 
tehokkaasti;;

Or. en

Tarkistus 41
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ilmaisee täyden tukensa 
monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
kannalta käsittelevän avoimen 
hallitustenvälisen työryhmän työlle ja 
käynnissä oleville neuvotteluille sitovan 
YK:n välineen luomiseksi kansainvälisten 
yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnan 
sääntelemiseksi kansainvälisen 
ihmisoikeusoikeuden kautta; suhtautuu 
myönteisesti kauppapolitiikasta vastaavan 
komissaariehdokkaan Valdis 
Dombrovskisin 2. lokakuuta 2020 
antamaan ilmoitukseen siitä, että EU 
osallistuu uudelleen prosessiin; korostaa 
komission ja EU:n jäsenvaltioiden 
aloitteellisen ja merkityksellisen 
osallistumisen tärkeyttä prosessissa ja 
muistuttaa EU:n sitoutumisesta 
monenkeskisiin ratkaisuihin yhteisiin 
ongelmiin;

Or. en
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Tarkistus 42
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. panee merkille, että vuonna 2014 
YK:n ihmisoikeusneuvosto antoi 
päätöslauselman sellaisen avoimen 
hallitustenvälisen työryhmän 
perustamisesta, jonka tehtävänä olisi 
laatia oikeudellisesti sitova 
kansainvälinen väline, joka koskee 
monikansallisia yhtiöitä ja muita 
liikeyrityksiä ihmisoikeuksien osalta;

Or. en

Tarkistus 43
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa vahvistamaan 
toimitusketjujen jäljitettävyyttä unionin 
tullikoodeksin alkuperäsääntöjen 
pohjalta;

Or. fr

Tarkistus 44
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa sisällyttämään 
kauppasopimuksiin vaatimuksen 
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Euroopan unionin perusarvojen 
kunnioittamisesta;

Or. fr

Tarkistus 45
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa;

Or. en

Tarkistus 46
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
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vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein, 
helpotetaan rahanpesua tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

Or. en

Tarkistus 47
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio voi mahdollisesti johtaa 
tapauksiin, joissa ihmisoikeuksia 
loukataan järjestelmällisesti liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
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kaivannaisteollisuuden yrityksille; myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

Or. en

Tarkistus 48
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun henkilöiltä 
estetään tuotteiden ja palveluiden 
oikeudenmukainen saanti, joka valtioiden 
on varmistettava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

Or. en

Tarkistus 49
Gabriel Mato

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
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esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin esimerkiksi 
kun estetään henkilöitä saamasta tavaroita 
ja palveluja ja/tai nostamalla näiden 
tavaroiden ja palvelujen hintaa, joita 
valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

Or. es

Tarkistus 50
Karol Karski

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti perusoikeutta 
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
haltuunsa maata väärin perustein tai kun 

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä 
esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa 
vaikutus lailliseen oikeudenkäyttöön ja 
oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että 
se loukkaa olennaisesti ihmisoikeuksiin 
kuuluvaa oikeutta puolueettomaan 
tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että 
korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-
elämässä esimerkiksi kun estetään 
henkilöitä saamasta tavaroita ja palveluja, 
joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan 
yrityksiä hankkimaan tai ottamaan 
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myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

haltuunsa maata väärin perustein tai kun 
myönnetään lupia tai toimilupia 
kaivannaisteollisuuden yrityksille;

Or. en

Tarkistus 51
Karol Karski

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja 
liiketoimintaan liittyvien väärinkäytösten 
ja rikkomusten ehkäisemistä ei voida 
saavuttaa nykyisillä politiikoilla ja että 
tarvitaan sitovaa unionin lainsäädäntöä 
tämän puutteen paikkaamiseksi;

11. panee merkille, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; on huolissaan 
pakollisten huolellisuusvelvoitteiden 
vaikutuksesta EU:n yritysten 
kilpailukykyyn; kehottaa analysoimaan ja 
tarkastamaan yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvollisuussäännöistä 
aiheutuvat lisäkustannukset ja -velvoitteet 
sekä niiden vaikutukset EU:n yrityksiin, 
erityisesti pk-yrityksiin; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan parannettua 
apua EU:n yrityksille asianmukaisen 
huolellisuuden suuntaviivojen ja 
asiaankuuluvien sääntöjen ja asetusten 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 52
Leopoldo López Gil
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Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan 
liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä ei voida saavuttaa nykyisillä 
politiikoilla ja että tarvitaan sitovaa unionin 
lainsäädäntöä tämän puutteen 
paikkaamiseksi;

11. toteaa, miten eurooppalaiset 
yritykset yrittävät panna täytäntöön 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 
toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisia politiikkoja 
ja lakeja, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, mutta 
kuitenkin vain 37 prosenttia yrityksistä 
noudattaa tällä hetkellä 
huolellisuusvelvoitetta toimitusketjuissaan 
ja vain 16 prosenttia koko arvoketjussa; 
korostaa, että ihmisoikeuksien suojelua ja 
liiketoimintaan liittyvien väärinkäytösten ja 
rikkomusten ehkäisemistä ei voida 
saavuttaa nykyisillä politiikoilla ja että 
tarvitaan sitovaa unionin lainsäädäntöä 
tämän puutteen paikkaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 53
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja 

11. pitää myönteisinä useiden 
eurooppalaisten yritysten yrityksiä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa ja 
korostaa, että ihmisoikeuksien 
suojelemiseksi ja liiketoimintaan liittyvien 
väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemiseksi tarvitaan parempi 
oikeudellinen kehys;
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liiketoimintaan liittyvien väärinkäytösten ja 
rikkomusten ehkäisemistä ei voida 
saavuttaa nykyisillä politiikoilla ja että 
tarvitaan sitovaa unionin lainsäädäntöä 
tämän puutteen paikkaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan 
liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä ei voida saavuttaa nykyisillä 
politiikoilla ja että tarvitaan sitovaa 
unionin lainsäädäntöä tämän puutteen 
paikkaamiseksi;

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että nykyisillä 
politiikoilla ei ole aina saavutettu 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan 
liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä koskevia tavoitteita; kehottaa 
komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksen tämän puutteen 
paikkaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan 
liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä ei voida saavuttaa nykyisillä 
politiikoilla ja että tarvitaan sitovaa unionin 
lainsäädäntöä tämän puutteen 
paikkaamiseksi;

11. pitää valitettavana, että huolimatta 
eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista 
ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai 
vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 37 
prosenttia yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia 
koko arvoketjussa; korostaa, että 
kansainvälisesti oikeudellisesti sitovien 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan 
liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä ei voida saavuttaa nykyisillä 
politiikoilla ja että tarvitaan sitovaa unionin 
lainsäädäntöä tämän puutteen 
paikkaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 56
Karol Karski

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että yritykset ja 
sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla, 
jotta voidaan yhdenmukaistaa standardeja 
ja varmistaa maailmanlaajuisesti 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
parempi oikeus- ja liiketoimintavarmuus;

12. on huolissaan siitä, että yritykset ja 
sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla; 
korostaa, että erityisesti pk-yrityksiä 
koskevat ylimääräiset ja mahdolliset 
liialliset hallinnolliset kustannukset ja 
rasitteet on otettava asianmukaisesti 
huomioon mahdollisessa tulevassa 
huolellisuusvelvoitelainsäädännössä; 
kehottaa komissiota toteuttamaan 
etukäteen perusteellisen 
vaikutuksenarvioinnin;

Or. en
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Tarkistus 57
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että yritykset ja 
sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla, 
jotta voidaan yhdenmukaistaa standardeja 
ja varmistaa maailmanlaajuisesti 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
parempi oikeus- ja liiketoimintavarmuus;

12. panee merkille, että monenlaiset 
sidosryhmät, yritykset ja sijoittajat vaativat 
ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitelainsäädäntöä unionin 
tasolla, jotta voidaan yhdenmukaistaa 
standardeja EU:n sisämarkkinoilla ja 
varmistaa maailmanlaajuisesti tasapuoliset 
toimintaedellytykset sekä parempi oikeus- 
ja liiketoimintavarmuus;

Or. en

Tarkistus 58
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että yritykset ja 
sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla, 
jotta voidaan yhdenmukaistaa standardeja 
ja varmistaa maailmanlaajuisesti 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
parempi oikeus- ja liiketoimintavarmuus;

12. panee merkille, että yritykset ja 
sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla, 
jotta voidaan yhdenmukaistaa standardeja 
ja varmistaa maailmanlaajuisesti 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
parempi oikeus- ja liiketoimintavarmuus; 
korostaa, että kaikkien 
sääntelyvaatimusten on oltava riittävän 
selkeitä, jotta yritykset voivat noudattaa 
näitä vaatimuksia ja osata välttää 
seuraamuksia, ja 
huolellisuusvelvollisuuslainsäädännöllä 
olisi varmistettava eurooppalaisten 
yritysten kilpailuetu lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä;
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Or. en

Tarkistus 59
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. pitää valitettavana, että nykyisessä 
liiketoimintamallissa tuottavuus asetetaan 
työntekijöiden henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin edelle; panee merkille 
esimerkiksi raskaana olevien naisten 
työntekoon liittyvien ennenaikaisten 
synnytysten määrän;

Or. fr

Tarkistus 60
Gabriel Mato

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, miten tärkeää on vaatia 
kolmansien maiden Euroopan unionissa 
toimivilta yrityksiltä Euroopan unionin 
vaatimien huolellisuusvelvoitteeseen 
liittyvien normien täyttämistä;

Or. es

Tarkistus 61
Karol Karski

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa 
asetetaan oikeudellisia velvoitteita 
unionin yrityksille ja unionin 
sisämarkkinoilla kotipaikkaansa pitäville 
tai toimiville yrityksille ja otetaan 
käyttöön tehokkaita seuranta-, 
täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin 
yrityksille ja unionin sisämarkkinoilla 
kotipaikkaansa pitäville tai toimiville 
yrityksille ja otetaan käyttöön tehokkaita 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
velvoitteita unionin yrityksille ja unionin 
sisämarkkinoilla kotipaikkaansa pitäville 
tai toimiville yrityksille ja otetaan käyttöön 
tehokkaita seuranta-, täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

Or. en

Tarkistus 63
Maria Arena

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
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ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin yrityksille 
ja unionin sisämarkkinoilla kotipaikkaansa 
pitäville tai toimiville yrityksille ja otetaan 
käyttöön tehokkaita seuranta-, 
täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin yrityksille 
ja unionin sisämarkkinoilla kotipaikkaansa 
pitäville tai toimiville yrityksille, mukaan 
lukien kaikki rahoituslaitokset, joilla on 
lupa toimia unionin alueella, ja otetaan 
käyttöön tehokkaita seuranta-, 
täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

Or. en

Tarkistus 64
Gabriel Mato

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin yrityksille 
ja unionin sisämarkkinoilla kotipaikkaansa 
pitäville tai toimiville yrityksille ja otetaan 
käyttöön tehokkaita seuranta-, 
täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin yrityksille 
ja unionin sisämarkkinoilla kotipaikkaansa 
pitäville tai toimiville yrityksille, mukaan 
lukien kolmansien maiden yritykset, 
ottaen käyttöön tehokkaita seuranta-, 
täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

Or. es

Tarkistus 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 

13.  vaatii Euroopan maissa toimivia 
yrityksiä noudattamaan ihmisoikeuksia ja 
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ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa 
asetetaan oikeudellisia velvoitteita unionin 
yrityksille ja unionin sisämarkkinoilla 
kotipaikkaansa pitäville tai toimiville 
yrityksille ja otetaan käyttöön tehokkaita 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

ympäristöä koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta; kehottaa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimivia 
yrityksiä ottamaan rekrytointi-, 
investointi- ja hankintapolitiikassaan 
käyttöön järjestelyjä, joilla edistetään 
ensisijaisesti kyseisissä jäsenvaltioissa 
saatavilla olevien aineellisten resurssien 
ja henkilöresurssien hyödyntämistä sekä 
toissijaisesti muista Euroopan unionin 
jäsenvaltioista peräisin olevien resurssien 
hyödyntämistä;

Or. fr

Tarkistus 66
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin yrityksille 
ja unionin sisämarkkinoilla 
kotipaikkaansa pitäville tai toimiville 
yrityksille ja otetaan käyttöön tehokkaita 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

13. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan 
oikeudellisia velvoitteita unionin 
yrityksille; korostaa, että lainsäädännössä 
olisi keskityttävä toimitusketjun 
ensimmäiseen tasoon (T1) EU:n 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 67
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. katsoo, että yrityksillä on oltava 
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velvollisuus tunnistaa, lopettaa, ehkäistä, 
lieventää, seurata ja ottaa huomioon 
mahdolliset ja tosiasialliset haitat 
ihmisoikeuksille ja ympäristölle jatkuvan 
asianmukaisen huolellisuuden prosessin 
avulla; yritysten on sisällytettävä tämä 
velvoite kaikkiin 
liiketoimintakäytäntöihinsä, toimiinsa ja 
päätöksiinsä globaaleissa arvoketjuissaan 
ja liikesuhteissaan;

Or. en

Tarkistus 68
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. muistuttaa kuitenkin, että 
yrityksille on annettava lisätukea sen 
varmistamiseksi, että tällaisen uuden 
lainsäädännön täytäntöönpano ei aiheuta 
yrityksille kohtuuttomia esteitä ja 
taloudellista rasitusta;

Or. en

Tarkistus 69
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. korostaa, että on toteutettava 
erityisiä toimia sen varmistamiseksi, että 
eurooppalaisia yrityksiä koskevat säännöt 
pannaan viime kädessä täytäntöön myös 
maailmanlaajuisesti, jotta uudet 
säännökset eivät johtaisi yksinkertaisesti 
eurooppalaisen liiketoiminnan 
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vähenemiseen parantamatta kuitenkaan 
työntekijöiden ihmisoikeustilannetta, 
koska taloudellinen toiminta siirtyy vain 
muille markkinoille, joilla on heikommat 
standardit; korostaa, että on tärkeää 
vaatia yrityksiltä kansainvälisiltä 
kilpailijoilta yhtäläisten normien 
noudattamista, jotta yritykset eivät joudu 
epäedulliseen kilpailuasemaan 
vastuullisuuden vuoksi, kun taas yritykset, 
joiden huolellisuusstandardit ovat 
heikommat, hyötyvät samalla;

Or. en

Tarkistus 70
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia 
haitallisia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, joihin 
se on voinut myötävaikuttaa tai joihin se 
voi olla suoraan yhteydessä; toteaa, että 
tämä koskee muun muassa 
väärinkäytöksiä koko arvoketjussa, 
mukaan lukien emoyritys, kaikki 
tytäryhtiöt, suorat ja välilliset toimittajat 
ja alihankkijat tai muut liikekumppanit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
14 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia 
haitallisia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, joihin 
se on voinut myötävaikuttaa tai joihin se 
voi olla suoraan yhteydessä; toteaa, että 
tämä koskee muun muassa 
väärinkäytöksiä koko arvoketjussa, 
mukaan lukien emoyritys, kaikki 
tytäryhtiöt, suorat ja välilliset toimittajat 
ja alihankkijat tai muut liikekumppanit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72
Karol Karski

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys on aiheuttanut tai 
on voinut aiheuttaa, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä 
koko arvoketjussa, mukaan lukien 
emoyritys, kaikki tytäryhtiöt, suorat ja 
välilliset toimittajat ja alihankkijat tai 
muut liikekumppanit;

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia kansainvälisesti oikeudellisesti 
sitovien ihmisoikeuksien loukkauksia, 
jotka yritys on suoraan aiheuttanut;

Or. en

Tarkistus 73
Miguel Urbán Crespo
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Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys on aiheuttanut tai 
on voinut aiheuttaa, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys on aiheuttanut tai 
on voinut aiheuttaa teoillaan tai 
laiminlyönneillään, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa yllyttämällä, vaikuttamalla 
tai peittelemällä tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

Or. en

Tarkistus 74
Maria Arena

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys on aiheuttanut tai 
on voinut aiheuttaa, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys tai rahoituslaitos 
on aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, 
joihin se on voinut myötävaikuttaa tai 
joihin se voi olla suoraan yhteydessä; 
toteaa, että tämä koskee muun muassa 
väärinkäytöksiä koko arvoketjussa, 
mukaan lukien emoyritys, kaikki 
tytäryhtiöt, suorat ja välilliset toimittajat ja 
alihankkijat tai muut liikekumppanit;

Or. en
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Tarkistus 75
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia 
haitallisia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, joihin 
se on voinut myötävaikuttaa tai joihin se 
voi olla suoraan yhteydessä; toteaa, että 
tämä koskee muun muassa väärinkäytöksiä 
koko arvoketjussa, mukaan lukien 
emoyritys, kaikki tytäryhtiöt, suorat ja 
välilliset toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

Or. es

Tarkistus 76
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia, joita yritys on aiheuttanut tai 
on voinut aiheuttaa, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

14. suosittelee, että huolellisuusvelvoite 
ulotetaan koskemaan kaikkia mahdollisia 
tai todellisia haitallisia vaikutuksia, joita 
yritys on aiheuttanut tai on voinut 
aiheuttaa, joihin se on voinut 
myötävaikuttaa tai joihin se voi olla 
suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä 
koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;
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Or. fr

Tarkistus 77
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia mahdollisia tai todellisia 
haitallisia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, joihin 
se on voinut myötävaikuttaa tai joihin se 
voi olla suoraan yhteydessä; toteaa, että 
tämä koskee muun muassa 
väärinkäytöksiä koko arvoketjussa, 
mukaan lukien emoyritys, kaikki 
tytäryhtiöt, suorat ja välilliset toimittajat ja 
alihankkijat tai muut liikekumppanit;

14. suosittelee, että unionin 
lainsäädännössä edellytetty 
huolellisuusvelvoite ulotetaan koskemaan 
kaikkia kansainvälisesti oikeudellisesti 
sitovien ihmisoikeuksien loukkauksia, 
jotka yritys on suoraan aiheuttanut; toteaa, 
että tämä koskee muun muassa 
ihmisoikeusloukkauksia koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, 
kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset 
toimittajat ja alihankkijat tai muut 
liikekumppanit;

Or. en

Tarkistus 78
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 79
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Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset ja 
valtion elimet, mukaan lukien niiden 
julkiset hankinta- ja vientiluottotoimet, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin;

Or. en

Tarkistus 81
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
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kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

kaikki alat, myös julkiset yritykset, ja 
tarjoaisi pk-yrityksille erityisiä 
poikkeuksia, jotta vältetään näiden 
pienten yritysten suhteeton hallinnollinen 
ja sääntelytaakka;

Or. en

Tarkistus 82
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki alat, myös 
julkiset yritykset, pankkialan ja 
rahoituslaitokset, erityisesti Euroopan 
investointipankin;

Or. en

Tarkistus 83
Maria Arena

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja kaikki rahoituslaitokset, 
joilla on lupa toimia unionissa, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

Or. en

Tarkistus 84
Miguel Urbán Crespo
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Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset 
koosta ja toimialasta riippumatta, myös 
julkiset yritykset, pankkialan ja 
rahoituslaitokset, erityisesti Euroopan 
investointipankin;

Or. en

Tarkistus 85
Karol Karski

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. suosittelee, että unionin 
lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja 
kaikki alat, myös julkiset yritykset, 
pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti 
Euroopan investointipankin;

15. suosittelee, että olemassa oleva 
unionin lainsäädäntö kattaisi kaikki 
yritykset ja kaikki alat, myös julkiset 
yritykset, pankkialan ja rahoituslaitokset, 
erityisesti Euroopan investointipankin;

Or. en

Tarkistus 86
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. korostaa yhteisen eurooppalaisen 
yhdenmukaistetun oikeudellisen kehyksen 
tarpeellisuutta ottaen huomioon, että 
kansallisella tasolla on tällä hetkellä 
useita lakeja ja standardeja, jotka voivat 
aiheuttaa monimutkaisuutta, 



AM\1215550FI.docx 49/146 PE658.828v02-00

FI

epävarmuutta ja hajanaisuutta, kun taas 
yhtenäinen lähestymistapa voi tarjota 
oikeusvarmuutta ja selkeän 
toimintatavan;

Or. en

Tarkistus 87
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
15 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 b. suosittelee, että pienten, 
keskisuurten ja mikroyritysten olisi 
kuuluttava EU:n tulevien pakollista 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
puitteiden piiriin, mutta että niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseissa olisi 
noudatettava suhteellista lähestymistapaa, 
jossa voitaisiin ottaa huomioon muun 
muassa toimiala, yrityksen koko, sen 
toiminnan konteksti, sen arvoketjun 
riskien luonne ja vakavuus, sen 
liiketoimintamalli, sen asema 
arvoketjuissa sekä sen tuotteiden ja 
palvelujen luonne;

Or. en

Tarkistus 88
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 
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tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

tasapuolisella tavalla; korostaa, että ne 
nivoutuvat erottamattomasti yhteen 
valtioon liittyvien kansalaisoikeuksien 
kanssa; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

Or. fr

Tarkistus 89
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 
tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 
tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
kansainvälisesti oikeudellisesti sitovien 
ihmisoikeuksien loukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 90
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella, 
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tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla; 
suosittelee, että huolellisuusvelvoitteita 
sovelletaan kaikkiin liiketoimintaan 
liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 91
Karol Karski

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet 
ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, 
toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä 
ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi 
pantava täytäntöön oikeudenmukaisella ja 
tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

16. muistuttaa, että kaikki 
ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, 
jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja 
toisiinsa liittyviä ja että niitä olisi 
edistettävä ja ne olisi pantava täytäntöön 
oikeudenmukaisella ja tasapuolisella 
tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan 
kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 92
Karol Karski

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja 
käsittelemään toimintansa vaikutuksia 
kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 

Poistetaan.
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julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden 
ja jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

Or. en

Tarkistus 93
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden 
ja jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

17. suosittelee, että tulevaisuudessa 
huolellisuusvelvoitetta koskevassa unionin 
lainsäädännössä olisi velvoitettava 
yritykset tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kansainvälisesti 
tunnustettujen ihmisoikeuksien osalta;

Or. en
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Tarkistus 94
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, mukaan lukien 
Yhdistyneiden kansakuntien maaseudulla 
työskentelevien oikeuksien julistus 
(UNDROP), työelämän perusperiaatteita ja 
-oikeuksia koskevassa ILO:n julistuksessa, 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevassa 
ILO:n yleissopimuksessa 169 ja kaikissa 
ILO:n keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, KP-
sopimuksessa ja TSS-sopimuksessa, jotka 
sitovat paitsi Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioita myös unionin jäsenvaltioita 
unionin oikeuden ja jäsenvaltioiden 
yhteisten valtiosääntöperinteiden nojalla; 
on vakuuttunut, että tulevien säädösten 
olisi perustuttava YK:n ohjaaviin 
periaatteisiin sekä OECD:n 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin ja OECD:n due 
diligence-ohjeisiin vastuullista 
yritystoimintaa varten;

Or. en

Tarkistus 95
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky
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Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

17. vaatii sellaista 
huolellisuusvelvoitetta, jonka nojalla 
yritykset velvoitetaan tunnistamaan ja 
käsittelemään toimintansa vaikutuksia 
kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla; vaatii 
alkiotutkimuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta; kehottaa 
ankarasti ja lopullisesti tuomitsemaan 
kimeeristen alkioiden luomisen;

Or. fr

Tarkistus 96
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään 
toimintansa vaikutuksia kaikkien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
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ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, ottaen 
huomioon, että jokainen jäsenvaltio ei ole 
ratifioinut kaikkia yhdeksää sopimusta, 
työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevassa ILO:n julistuksessa ja kaikissa 
ILO:n keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

Or. en

Tarkistus 97
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. suosittelee hyväksymään 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jossa yritykset 
velvoitetaan tunnistamaan ja 
käsittelemään toimintansa vaikutuksia 
kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen 
ihmisoikeuksien osalta, mukaan lukien 
ainakin ne, jotka on vahvistettu 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä 
keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 

17. suosittelee hyväksymään EU:n 
sisämarkkinoita varten 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa 
unionin lainsäädäntöä, jolla varmistetaan 
ihmisoikeuksien täysimääräinen 
toteutuminen, mukaan lukien ainakin ne, 
jotka on vahvistettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa, kaikissa 
yhdeksässä keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän 
perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa 
ILO:n julistuksessa ja kaikissa ILO:n 
keskeisissä yleissopimuksissa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioita myös 
unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten 
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jäsenvaltioiden yhteisten 
valtiosääntöperinteiden nojalla;

valtiosääntöperinteiden nojalla;

Or. en

Tarkistus 98
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille, että 
perusoikeuskirjaa sovelletaan kaikkeen 
unionin lainsäädäntöön ja kansallisiin 
viranomaisiin niiden pannessa täytäntöön 
unionin oikeutta sekä unionissa että 
kolmansissa maissa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 99
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille, että 
perusoikeuskirjaa sovelletaan kaikkeen 
unionin lainsäädäntöön ja kansallisiin 
viranomaisiin niiden pannessa täytäntöön 
unionin oikeutta sekä unionissa että 
kolmansissa maissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
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19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; vaatii 
siksi, että huolellisuusvelvollisuutta 
koskevassa unionin sitovassa 
lainsäädännössä olisi viitattava 
ryhmäkohtaisiin välineisiin 
määriteltäessä yritysten ihmisoikeuksia 
koskevan huolellisuusvelvoitteen 
soveltamisalaa; korostaa tässä yhteydessä, 
että kaikki oikeudet on taattava niille 
ryhmille, joita asia eniten koskee, 
paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen 5 artiklassa 
todetaan;

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; korostaa 
tässä yhteydessä, että kaikki oikeudet on 
taattava niille ryhmille, joita asia eniten 
koskee, paikallisen, kansallisen tai 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen 
5 artiklassa todetaan;

Or. fr

Tarkistus 101
Karol Karski

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; vaatii 
siksi, että huolellisuusvelvollisuutta 
koskevassa unionin sitovassa 
lainsäädännössä olisi viitattava 
ryhmäkohtaisiin välineisiin 
määriteltäessä yritysten ihmisoikeuksia 
koskevan huolellisuusvelvoitteen 
soveltamisalaa; korostaa tässä yhteydessä, 
että kaikki oikeudet on taattava niille 
ryhmille, joita asia eniten koskee, 
paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen 

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; korostaa 
tässä yhteydessä, että kaikki oikeudet on 
taattava niille ryhmille, joita asia eniten 
koskee, paikallisen, kansallisen tai 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen 
5 artiklassa todetaan;
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oikeuden mukaisesti, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen 5 artiklassa 
todetaan;

Or. en

Tarkistus 102
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; vaatii 
siksi, että huolellisuusvelvollisuutta 
koskevassa unionin sitovassa 
lainsäädännössä olisi viitattava 
ryhmäkohtaisiin välineisiin 
määriteltäessä yritysten ihmisoikeuksia 
koskevan huolellisuusvelvoitteen 
soveltamisalaa; korostaa tässä yhteydessä, 
että kaikki oikeudet on taattava niille 
ryhmille, joita asia eniten koskee, 
paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen 5 artiklassa 
todetaan;

19. panee merkille, että yritysten 
toiminta vaikuttaa suhteettomasti 
haavoittuvuus- ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; korostaa 
tässä yhteydessä, että kaikki oikeudet on 
taattava niille ryhmille, joita asia eniten 
koskee, paikallisen, alueellisen, 
kansallisen tai kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen 5 artiklassa 
todetaan;

Or. en

Tarkistus 103
Assita Kanko

Lausuntoluonnos
19 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 a. pyytää tältä osin komissiota 
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tarkastelemaan perusteellisesti 
Xinjiangiin sijoittautuneita yrityksiä, 
jotka vievät tuotteita EU:hun, jotta 
voidaan tunnistaa mahdolliset, erityisesti 
uiguurien painostukseen liittyvät, 
ihmisoikeusloukkaukset;

Or. en

Tarkistus 104
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. muistuttaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia käsittelevä Yhdistyneiden 
kansakuntien työryhmä korosti 
liiketoiminnan eriytettyjä ja suhteettomia 
vaikutuksia naisiin ja tyttöihin, ja totesi, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvollisuuden olisi katettava 
sekä tosiasialliset että mahdolliset 
vaikutukset naisten oikeuksiin;

20. muistuttaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia käsittelevä Yhdistyneiden 
kansakuntien työryhmä korosti 
liiketoiminnan eriytettyjä ja suhteettomia 
vaikutuksia naisiin ja tyttöihin, ja totesi, 
että ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvollisuuden olisi katettava 
sekä tosiasialliset että mahdolliset 
vaikutukset naisten oikeuksiin; panee 
huolestuneena merkille vammaisten 
henkilöiden työttömyysasteen, joka on 
koko väestön yleistä työttömyysastetta 
korkeampi;

Or. fr

Tarkistus 105
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
20 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 a. suosittelee, että sukupuolten tasa-
arvoa käsitellään monialaisena 
kysymyksenä, jotta varmistetaan, että 
yritykset ottavat huomioon toimintansa 
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mahdolliset eriytetyt vaikutukset naisiin ja 
miehiin ja takaavat sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan oikeussuojan, 
kiinnittäen erityistä huomiota 
moninaiseen tai törkeään syrjintään ja 
päällekkäisten haavoittuvuuksien 
tunnistamiseen; huomauttaa, että 
huolellisuusvelvoitelainsäädäntöä 
koskeva lähestymistapa, joka ei ota 
huomioon sukupuolinäkökohtia, voi itse 
asiassa vahvistaa sukupuolten välistä 
eriarvoisuutta; ehdottaa siksi, että 
lainsäädännön laatimisen aikana 
järjestettäviin kuulemisiin on otettava 
mukaan naispuolisia työntekijöitä, 
sukupuoliasiantuntijoita ja 
naisoikeusjärjestöjä;

Or. en

Tarkistus 106
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
20 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 a. pitää ristiriitaisena, että samalla 
kun vammaisten henkilöiden osallisuutta 
yhteiskunnassamme halutaan enenevissä 
määrin lisätä, eurooppalaiset yritykset 
saavat voittoa uuden Downin oireyhtymän 
havaitsemiseen käytettävän 
noninvasiivisen sikiöseulontatestin 
myynnistä, mikä puolestaan on lisännyt 
Down-diagnoosin saaneiden lasten 
abortoimista;

Or. fr

Tarkistus 107
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee näin 
ollen, että nämä oikeudet sisällytetään 
lainsäädäntöön;

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; panee merkille, että 
YK:n erityisraportoija on myös 
korostanut, että biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen 
heikentää ihmisoikeuksien täysimääräistä 
toteutumista ja että valtioiden olisi 
säänneltävä yksityisten toimijoiden ja 
hallituksen toimielinten biodiversiteetille 
aiheuttamia haittoja; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee näin 
ollen, että nämä oikeudet sisällytetään 
lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 108
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
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ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee näin 
ollen, että nämä oikeudet sisällytetään 
lainsäädäntöön;

ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee, että 
nämä oikeudet sisällytetään mahdolliseen 
lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 109
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee näin 
ollen, että nämä oikeudet sisällytetään 
lainsäädäntöön;

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta; huomauttaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että 
oikeus turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin 
kuuluu ihmisoikeuksiin; suosittelee näin 
ollen, että nämä oikeudet sisällytetään 
lainsäädäntöön; katsoo, että 
lainsäädäntöön olisi sisällytettävä 
direktiivi 2008/99/EY 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin;

Or. en

Tarkistus 110
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky
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Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, 
että Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltioilla on velvollisuus kunnioittaa 
ihmisoikeuksia torjuessaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia; 
huomauttaa, että Alankomaiden korkein 
oikeus on vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; 
vaatii, että ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteiden 
mukaisesti on oltava osa yritysten 
ihmisoikeus- ja ympäristöalan 
velvollisuuksia lainsäädännön 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 111
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 



PE658.828v02-00 64/146 AM\1215550FI.docx

FI

Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
Alankomaiden korkein oikeus on 
vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; 
vaatii, että ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteiden 
mukaisesti on oltava osa yritysten 
ihmisoikeus- ja ympäristöalan 
velvollisuuksia lainsäädännön mukaisesti;

Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; vaatii, että ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteiden 
mukaisesti on oltava osa yritysten 
ihmisoikeus- ja ympäristöalan 
velvollisuuksia lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 112
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
Alankomaiden korkein oikeus on 
vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; vaatii, 
että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen Pariisin sopimuksen 

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
Alankomaiden korkein oikeus on 
vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; vaatii, 
että mahdollisen yritysten 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
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lämpötilatavoitteiden mukaisesti on oltava 
osa yritysten ihmisoikeus- ja 
ympäristöalan velvollisuuksia 
lainsäädännön mukaisesti;

lainsäädännön on oltava Pariisin 
sopimuksen mukainen;

Or. en

Tarkistus 113
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
Alankomaiden korkein oikeus on 
vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; vaatii, 
että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen Pariisin sopimuksen 
lämpötilatavoitteiden mukaisesti on oltava 
osa yritysten ihmisoikeus- ja ympäristöalan 
velvollisuuksia lainsäädännön mukaisesti;

22. panee merkille, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu ja 
ihmisoikeusneuvosto ovat todenneet, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti 
ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että 
Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia 
torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
Alankomaiden korkein oikeus on 
vahvistanut, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
sopimusvaltioille asetetaan positiivinen 
velvoite toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; vaatii, 
että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen Pariisin sopimuksen 
lämpötilatavoitteiden mukaisesti on oltava 
osa monikansallisten yritysten 
ihmisoikeus- ja ympäristöalan 
velvollisuuksia lainsäädännön mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 114
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
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23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan 
nro 1803 (XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
lainsäädännöllä sääntelemään yritysten 
toimintaa noudattaen sitoutumistaan 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan 
kirjattuihin periaatteisiin, mukaan lukien 
kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen 

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyyshaaste ja 
ympäristön pilaantumisen syy ja aiheuttaa 
vakavia kielteisiä vaikutuksia 
paikallisyhteisöjen, erityisesti 
alkuperäisasukkaiden ja vähemmistöjen, 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
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itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
lainsäädännöllä sääntelemään yritysten 
toimintaa noudattaen sitoutumistaan 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan 
kirjattuihin periaatteisiin, mukaan lukien 
kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
lainsäädännöllä sääntelemään yritysten 
toimintaa noudattaen sitoutumistaan 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan 
kirjattuihin periaatteisiin, mukaan lukien 
kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

Or. en

Tarkistus 116
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
lainsäädännöllä sääntelemään yritysten 
toimintaa noudattaen sitoutumistaan 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan 
kirjattuihin periaatteisiin, mukaan lukien 
kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua luonnonvaroja koskevan 
pysyvän suvereniteetin, käyttöoikeuden ja 
valvonnan periaatetta; suosittelee, että 
jäsenvaltiot velvoitetaan lainsäädännöllä 
sääntelemään yritysten toimintaa 
noudattaen sitoutumistaan Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin 
periaatteisiin, mukaan lukien kansojen 
tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

Or. es
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Tarkistus 117
Karol Karski

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
lainsäädännöllä sääntelemään yritysten 
toimintaa noudattaen sitoutumistaan 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan 
kirjattuihin periaatteisiin, mukaan lukien 
kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

23. panee merkille, että eräät yritykset 
hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, 
mikä on merkittävä kestävyys- ja 
ympäristöhaaste ja millä on vakavia 
kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöjen 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin 
oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin sekä 
poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja 
koskevan pysyvän suvereniteetin, 
käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; 
suosittelee, että jäsenvaltiot velvoitetaan 
mahdollisella lainsäädännöllä 
sääntelemään yritysten toimintaa 
noudattaen sitoutumistaan Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin 
periaatteisiin, mukaan lukien kansojen 
tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet;

Or. en

Tarkistus 118
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. toteaa, että järjestelmällinen 
korruptio rikkoo avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita, millä on vakavia vaikutuksia 

Poistetaan.
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ihmisoikeuksien tosiasialliseen 
toteutumiseen; muistuttaa, että lahjonnan 
vastainen OECD:n yleissopimus ja 
korruption vastainen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimus velvoittavat 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
tehokkaita käytäntöjä, joilla pyritään 
ehkäisemään korruptiota; korostaa, että 
korruption vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen 
määräysten olisi oltava osa 
lainsäädännössä säädettyjä 
huolellisuusvelvoitteita;

Or. en

Tarkistus 119
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
25 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan 
myös kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 120
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
25 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

25. panee merkille, että jotkin yritykset 
ovat hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina; suosittelee, että yrityksiä 
olisi unionin lainsäädännöllä vaadittava 
kunnioittamaan Geneven sopimuksia 
niiden kahta lisäpöytäkirjaa, kuten niitä 
on selvennetty YK:n ohjaavissa 
periaatteissa yritysten 
ihmisoikeusvastuusta, Haagin 
ohjesäännössä ja kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännössä;

Or. en

Tarkistus 121
Karol Karski

Lausuntoluonnos
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25 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan 
myös kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että komissio toteuttaa 
vaikutustenarvioinnin koskien unionin 
lainsäädännön mukaisen 
huolellisuusvelvollisuuden soveltamisalan 
laajentamista myös kansainvälisen 
rikosoikeuden ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden rikkomisiin, 
joissa yritykset ovat voineen olla osallisina;

Or. en

Tarkistus 122
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
25 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
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suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

suosittelee, että kansainvälisesti 
oikeudellisesti sitovien ihmisoikeuksien 
vakavien loukkausten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

Or. en

Tarkistus 123
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
25 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen 
olla osallisina;

25. panee merkille, että joitakin 
yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat 
hyötyneet sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta 
niihin oman toimintansa tai 
konfliktialueilla toimivien 
liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä 
tai koska niillä on liikesuhteita 
konflikteihin maailmanlaajuisesti 
osallistuvien valtiollisten tai valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kanssa; 
suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien 
kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi 
unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös 
kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
rikkomisiin, joissa yritykset ovat olleet 
suoraan osallisina;

Or. en
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Tarkistus 124
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
25 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

25 a. muistuttaa, että covid-19-
pandemia on tuonut esiin ikääntyneiden 
ja avustettavien henkilöiden epävarman 
tilanteen; kehottaa asiaankuuluvalla 
alalla toimivia yrityksiä varmistamaan 
ihmisarvon kunnioittamisen; tuomitsee 
menettelyn, jossa avustettavalle henkilölle 
ei anneta syötävää tai juotavaa hänen 
kuolemansa nopeuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 125
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
25 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

25 a. toteaa, että joillakin aloilla on jo 
pantu täytäntöön ohjelmia, standardeja ja 
sertifiointijärjestelmiä 
ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämiseksi 
toimitusketjuissa;

Or. en

Tarkistus 126
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 26. suosittelee, että yritysten 
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ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on yhteys, mikä voisi tarkoittaa sitä, 
että niillä on käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka ja ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi;

Or. en

Tarkistus 127
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
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koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja, jotka ovat 
sukupuoliresponsiivisia ja maksuttomia 
eivätkä sisällä vastatoimien riskiä 
oikeudenhaltijoille;

Or. en

Tarkistus 128
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuisivat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on yhteys, mikä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että niillä olisi oltava 
käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten;

Or. en
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Tarkistus 129
Urmas Paet

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritykset eivät saa loukata ihmisoikeuksia, 
vaan niiden on varmistettava niiden 
noudattaminen ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 130
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
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vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten;

Or. en

Tarkistus 131
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava 
ihmisoikeusloukkauksiin ja että niillä olisi 
oltava käytössään erityinen toimintalinja, 
ihmisoikeuksia koskeva 
huolellisuusprosessi sekä asianmukaiset ja 
riittävät toimenpiteet, joilla helpotetaan 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen 
saatavuutta yritystoimintaan liittyviä 
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oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

kansainvälisesti oikeudellisesti sitovien 
ihmisoikeuksien loukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 132
Karol Karski

Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

26. suosittelee, että mahdolliseen 
yritysten ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
koskevaan huolellisuusvelvollisuuteen 
liittyvät vaatimukset perustuvat 
periaatteeseen, jonka mukaan yritysten 
vastuulla on kunnioittaa ihmisoikeuksia 
YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti; 
katsoo, että yritysten olisi vältettävä 
loukkaamasta ihmisoikeuksia ja puututtava 
sellaisiin kielteisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin, joihin niillä on 
suora tai välillinen yhteys, mikä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että niillä olisi oltava 
käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä tarvittaessa muita 
valitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 133
Miguel Urbán Crespo
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Lausuntoluonnos
26 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritysten olisi vältettävä loukkaamasta 
ihmisoikeuksia ja puututtava sellaisiin 
kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin 
niillä on suora tai välillinen yhteys, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi 
oltava käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

26. suosittelee, että yritysten 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät 
vaatimukset perustuvat periaatteeseen, 
jonka mukaan yritysten vastuulla on 
kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti; katsoo, että 
yritykset eivät saa loukata ihmisoikeuksia 
ja niiden on puututtava sellaisiin kielteisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin, joihin niillä on 
suora tai välillinen yhteys, mikä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että niillä olisi oltava 
käytössään sisäänrakennettu 
ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia 
koskeva huolellisuusprosessi sekä 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, 
joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta 
yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusloukkauksia varten, myös 
yritystasolla, sekä muita 
valitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 134
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
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yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten tunnistamiseksi, 
pysäyttämiseksi, ehkäisemiseksi, 
lieventämiseksi, valvomiseksi ja 
korjaamiseksi; muistuttaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi on 
luonteeltaan jatkuva, ennaltaehkäisevä ja 
riskiperusteinen;

Or. en

Tarkistus 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että tietyt yritykset 
mainostavat kohdunvuokrausta, vaikka 
tämä menettely on kielletty valtaosassa 
Euroopan maita;

Or. fr

Tarkistus 136
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
27 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, erityisesti 
uskonnollisten vähemmistöjen osalta, 
eivätkä osallistua tai myötävaikuttaa niihin; 
korostaa, että yritysten on tehtävä 
valmiuksiensa puitteissa kaikki 
mahdollinen haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 137
Maria Arena

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä ja 
rahoituslaitoksilla on velvollisuus 
varmistaa, että niiden toiminta ei heikennä 
tai vahingoita ihmisoikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, että 
ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 138
Miguel Urbán Crespo
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Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, aiheuttaa, peitellä 
tai hyväksyä politiikkoja ja toimia, jotka 
voivat johtaa ihmisoikeusloukkauksiin, 
eivätkä osallistua tai myötävaikuttaa niihin; 
korostaa, että yritysten on tehtävä 
valmiuksiensa puitteissa kaikki 
mahdollinen haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 139
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien, 
uskonnollisten oikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, että 
ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 140
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Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä ihmisoikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, että 
ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 141
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
27 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

27. katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta 
ei heikennä tai vahingoita ihmisoikeuksien 
ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, 
että ne eivät saa edistää, tai hyväksyä 
politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa 
ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä osallistua 
tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että 
yritysten on tehtävä valmiuksiensa 
puitteissa kaikkensa haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 142
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
27 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

27 a. toteaa, että epäoikeudenmukaisilla 
ja hyväksikäyttöön perustuvilla 
hankintakäytännöillä on usein kielteisiä 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin, koska 
joillakin aloilla on löydetty yhteys 
alhaisten hintojen ja velkasitoumusten 
lisääntymisen, pakollisen ylityön ja 
laittoman palkkojen vähentämisen välillä; 
suosittelee, että hankintakäytäntöjen 
tarkastus sisällytetään nimenomaisesti 
huolellisuusvelvoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 143
Karol Karski

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

Or. en
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Tarkistus 144
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten etnisestä alkuperästä, 
yhteiskunnallisesta asemasta tai ammatista, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta 
tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
otettava huomioon 
huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien 
ihmisoikeusvaikutusten arviointivaihe ja 
oikeussuojamenettelyt; vaatii, että tiettyjen 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisryhmien, kuten vammaisten 
henkilöiden, vanhusten ja lasten, 
suojelemiseksi olisi oltava 
henkilöoikeuteen perustuvia 
kohdennettuja suojatoimia;

Or. fr

Tarkistus 145
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, seksuaalisesta 
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tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

suuntautumisesta, vammaisuudesta, 
yhteiskunnallisesta asemasta, yhteyksistä 
ammattiliittoon tai ammatista, 
maahanmuuttaja- tai pakolaisasemasta, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta 
tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
otettava huomioon 
huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien 
ihmisoikeusvaikutusten arviointivaihe ja 
oikeussuojamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 146
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta, 
yhteiskunnallisesta asemasta tai ammatista, 
maahanmuuttaja- tai pakolaisasemasta, 
alkuperäisväestöön kuulumisesta, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta 
tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
otettava huomioon 
huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien 
ihmisoikeusvaikutusten arviointivaihe ja 
oikeussuojamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
28 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että yleismaailmallisiin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset 
voivat koskea erityisesti tiettyjä 
oikeudenhaltijoita ja haavoittuvassa 
asemassa olevia ryhmiä, joiden 
haavoittuvuus johtuu risteävistä tekijöistä, 
kuten iästä, sukupuolesta, uskonnosta, 
etnisestä alkuperästä, yhteiskunnallisesta 
asemasta tai ammatista, maahanmuuttaja- 
tai pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 148
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

Or. en
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Tarkistus 149
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 
huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, vammaisuudesta, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta 
tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
otettava huomioon 
huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien 
ihmisoikeusvaikutusten arviointivaihe ja 
oikeussuojamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 150
Peter van Dalen

Lausuntoluonnos
28 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai ammatista, maahanmuuttaja- tai 
pakolaisasemasta, konflikteille tai 
väkivallalle altistumisesta tai muista 
tekijöistä; katsoo, että tämä on otettava 

28. korostaa, että 
ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea 
erityisesti tiettyjä oikeudenhaltijoita ja 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
joiden haavoittuvuus johtuu risteävistä 
tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä 
alkuperästä, yhteiskunnallisesta tai 
uskonnollisesta asemasta, ammatista, 
maahanmuuttaja- tai pakolaisasemasta, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta 
tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
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huomioon huolellisuusprosesseissa, 
mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;

otettava huomioon 
huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien 
ihmisoikeusvaikutusten arviointivaihe ja 
oikeussuojamenettelyt;

Or. en

Tarkistus 151
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
29 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

29. panee merkille, että 
liiketoimintaan liittyvien kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten riski ei aina riipu 
yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 
on perustuttava haitallisten vaikutusten 
riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n 
ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

29. vaatii, että huolellisuusvelvoitteiden 
soveltamisalan on perustuttava haitallisten 
vaikutusten riskiin ja että sen on oltava 
maa- ja toimialakohtainen; muistuttaa, että 
YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

Or. en

Tarkistus 152
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
29 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

29. panee merkille, että 
liiketoimintaan liittyvien kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten riski ei aina riipu 
yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 

29. vaatii, että huolellisuusvelvoitteiden 
soveltamisalan on perustuttava haitallisten 
vaikutusten riskiin ja että sen on oltava 
maa- ja toimialakohtainen; muistuttaa, että 
YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan 
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on perustuttava haitallisten vaikutusten 
riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n 
ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

Or. en

Tarkistus 153
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
29 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

29. panee merkille, että liiketoimintaan 
liittyvien kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten riski ei aina riipu 
yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 
on perustuttava haitallisten vaikutusten 
riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n 
ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

29. panee merkille, että liiketoimintaan 
liittyvien kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten riski ei aina riipu 
yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 
on perustuttava haitallisten vaikutusten 
riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen, mukaan lukien 
alueellisen ja paikallisen 
ihmisoikeustilanteen analyysi; muistuttaa, 
että YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton; panee 
myös merkille, että kielteiset vaikutukset 
voivat olla erilaisia miehille ja naisille, 
kuten yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva 
YK:n työryhmä on korostanut 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin ohjaaviin periaatteisiin 
liittyvässä sukupuolen huomioivassa 
ohjeistuksessa;

Or. en
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Tarkistus 154
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
29 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

29. panee merkille, että liiketoimintaan 
liittyvien kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten riski ei aina riipu 
yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 
on perustuttava haitallisten vaikutusten 
riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n 
ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

29. panee merkille, että liiketoimintaan 
liittyvien ihmisoikeusloukkausten riski ei 
aina riipu yrityksen koosta; vaatii, että 
huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan 
on perustuttava ihmisloukkausten riskiin 
ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n 
ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta 
arvioitaessa olisi otettava huomioon kolme 
tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja 
se, onko vaikutus korjaamaton;

Or. en

Tarkistus 155
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
29 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

29 a. suosittelee, että lainsäädäntö 
edellyttää tehostetun ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä koskevan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamista 
yrityksiltä, joilla on ja/tai jotka aikovat 
harjoittaa liiketoimintaa tai suhteita 
konfliktialueilla; suosittelee, että 
tehostettuun huolellisuusvelvoitteeseen 
voisi sisältyä esimerkiksi vaatimus olla 
jatkamatta toimintaa tilanteissa, joissa 
huolellisuusvelvoitetta ei voida noudattaa, 
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ja/tai taata, että yritys ei osallistu tai 
myötävaikuta rikkomuksiin, jotka 
saatetaan katsoa kansainvälisen oikeuden 
vakavaksi rikkomiseksi tai 
kansainvälisesti tunnustetuiksi rikoksiksi; 
ehdottaa, että komissio teettää samalla 
tutkimuksen unionin sisämarkkinoilla 
kotipaikkaansa pitävien tai toimivien sekä 
unionin rahoitusta saavien yritysten 
toiminnasta ja liikesuhteista 
konfliktialueilla ja miehitetyillä alueilla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan tiiviisti unionin 
sisämarkkinoilla toimivia sekä unionin 
rahoitusta saavia yrityksiä, jotka on 
sisällytetty kansainvälisesti huolta 
herättäviin tilanteisiin liittyviä liiketoimia 
koskeviin YK:n kertomuksiin tai 
tietokantoihin;

Or. en

Tarkistus 156
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
29 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

29 b. ehdottaa, että unionin 
lainsäädännöllä helpotetaan kattavien ja 
johdonmukaisten menetelmien 
kehittämistä ihmisoikeusvaikutusten ja 
ympäristö- ja ilmastonmuutosvaikutusten 
mittaamiseksi olemassa olevien 
kansainvälisten ohjauskehysten 
(erityisesti yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat 
periaatteet, OECD:n toimintaohjeet, 
kansainväliset erityisvirastot ja 
kansalaisyhteiskunnan välineet) ja EU:n 
kestävän rahoituksen taksonomian 
perusteella;

Or. en
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Tarkistus 157
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
29 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

29 c. ehdottaa, että lainsäädäntö 
edellyttää komissiolta alakohtaisten 
suuntaviivojen laatimista yrityksille; 
suosittelee, että näiden suuntaviivojen 
laatimiseen olisi aktiivisella ja 
mielekkäällä tavalla otettava mukaan 
EU:n jäsenvaltiot, edustustot, virastot 
sekä muut asiaankuuluvat kansainväliset 
järjestöt tai elimet, kuten YK:n elimet ja 
erityisraportoijat, OECD sekä 
kansalaisyhteiskunta, ammattiliitot, 
työntekijät, yritykset, alkuperäiskansat ja 
ympäristöpuolustajat;

Or. en

Tarkistus 158
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
29 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

29 a. toteaa, että yksi ensimmäisistä 
ihmisoikeuksista on omantunnonvapaus; 
katsoo, että on suojeltava oikeutta 
kieltäytyä jostakin omatunnon syistä, 
etenkin terveyteen liittyvissä 
kysymyksissä, ja muistuttaa, että 
työntekijää ei voida pakottaa toimimaan 
omantuntonsa vastaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 159
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
30 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten olisi 
sisällytettävä analyysiinsa työntekijöiltä, 
oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 
yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten olisi 
pyrittävä tekemään yhteistyötä 
luotettavien riippumattomien 
asiantuntijalähteiden kanssa ja saamaan 
niiltä tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

Or. en

Tarkistus 160
Maria Arena

Lausuntoluonnos
30 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten olisi 
sisällytettävä analyysiinsa työntekijöiltä, 
oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten ja 
rahoituslaitosten olisi sisällytettävä 
analyysiinsa työntekijöiltä, 
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yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 
yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

Or. en

Tarkistus 161
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
30 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten olisi 
sisällytettävä analyysiinsa työntekijöiltä, 
oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 
yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten olisi 
sisällytettävä analyysiinsa työntekijöiltä, 
oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 
yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, 
ihmisoikeuksia valvovien elinten, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien, ILO:n ja 
Euroopan neuvoston, Etyjin 
valvontamekanismien ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston keskeistä roolia 
olennaisina tietolähteinä ja raportoinnin 
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raportoinnin lähteinä; lähteinä;

Or. en

Tarkistus 162
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
30 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä 
riskejä tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusriskejä voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata 
niiden haitallisia vaikutuksia, yritysten 
olisi sisällytettävä analyysiinsa 
työntekijöiltä, oikeudenhaltijoilta, 
asianomaisilta yhteisöiltä ja työntekijöiden 
edustajilta saatujen tietojen lisäksi 
luotettavista riippumattomista 
asiantuntijalähteistä saatuja tietoja, joiden 
osalta avoimuus on ratkaisevan tärkeää; 
korostaa tässä yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

30. pitää ihmisoikeusloukkauksia 
tilannekohtaisina, ja jotta 
ihmisoikeusloukkauksia voidaan arvioida 
tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja 
korjata, yritysten olisi sisällytettävä 
analyysiinsa työntekijöiltä, 
oikeudenhaltijoilta, asianomaisilta 
yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta 
saatujen tietojen lisäksi luotettavista 
riippumattomista asiantuntijalähteistä 
saatuja tietoja, joiden osalta avoimuus on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä 
yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, 
kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia 
valvovien elinten, kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien, ILO:n ja Euroopan 
neuvoston, Etyjin valvontamekanismien ja 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
keskeistä roolia olennaisina tietolähteinä ja 
raportoinnin lähteinä;

Or. en

Tarkistus 163
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
30 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

30 a. katsoo, että yrityksen on laadittava 
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ja julkaistava valppaussuunnitelma ja 
asettava sidosryhmien saataville kaikki 
asiaankuuluvat tiedot toimitusketjun 
rakenteesta, tunnistetuista riskeistä ja 
siihen vastaamiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä; vahvistaa, että 
suunnitelmat on keskitettävä yhteen 
paikkaan ja että ne on asetettava julkisesti 
saataville;

Or. en

Tarkistus 164
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
31 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta on 
olennaisen tärkeää, erityisesti sellaisen 
seurannan avulla, jonka ytimessä ovat 
työntekijät ja asianomaiset yhteisöt ja 
johon asiaankuuluvat sidosryhmät 
osallistuvat täysimääräisesti;

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta on 
olennaisen tärkeää ja sidosryhmien olisi 
osallistuttava siihen täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 165
Karol Karski

Lausuntoluonnos
31 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta on 
olennaisen tärkeää, erityisesti sellaisen 

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta edistää 
merkittävästi valvontaviranomaisten 
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seurannan avulla, jonka ytimessä ovat 
työntekijät ja asianomaiset yhteisöt ja 
johon asiaankuuluvat sidosryhmät 
osallistuvat täysimääräisesti;

työtä;

Or. en

Tarkistus 166
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
31 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta on 
olennaisen tärkeää, erityisesti sellaisen 
seurannan avulla, jonka ytimessä ovat 
työntekijät ja asianomaiset yhteisöt ja 
johon asiaankuuluvat sidosryhmät 
osallistuvat täysimääräisesti;

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien ja 
ympäristövaikutusten arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutusten ja työolojen 
riippumaton seuranta on olennaisen 
tärkeää, erityisesti sellaisen seurannan 
avulla, jonka ytimessä ovat työntekijät ja 
asianomaiset yhteisöt ja johon 
asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 167
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
31 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusriskien arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton seuranta on 
olennaisen tärkeää, erityisesti sellaisen 
seurannan avulla, jonka ytimessä ovat 
työntekijät ja asianomaiset yhteisöt ja 
johon asiaankuuluvat sidosryhmät 

31. panee merkille, että 
ihmisoikeusloukkausten arvioimiseksi 
toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten ja 
työolojen riippumaton ja ideologisesti 
neutraali seuranta on olennaisen tärkeää, 
erityisesti sellaisen seurannan avulla, jonka 
ytimessä ovat työntekijät ja asianomaiset 
yhteisöt ja johon asiaankuuluvat 
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osallistuvat täysimääräisesti; sidosryhmät osallistuvat täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 168
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
31 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

31 a. vahvistaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa yritysten on järjestettävä 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia sekä asianosaisten 
että mahdollisesti asianosaisten 
oikeudenhaltijoiden, kuten yhteisöjen, 
työntekijöiden, ammattiliittojen, 
kansalaisyhteiskunnan ja naisjärjestöjen, 
ihmisoikeuksien puolustajien ja 
alkuperäiskansojen, kanssa; toteaa, että 
yritysten on myös mahdollistettava 
osallistuminen puuttumalla tiettyjen 
ryhmien mahdollisesti kohtaamiin 
erityisiin esteisiin ja että yritysten on 
mukautettava prosessi koskemaan myös 
näiden ryhmien oikeuksia; muistuttaa, 
että tällaisten kuulemisten olisi myös 
turvattava oikeudenhaltijoiden 
osallistuminen ilman pelkoa 
kostotoimista;

Or. en

Tarkistus 169
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
32 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

32. toteaa, että Poistetaan.
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huolellisuusvelvollisuus edellyttää myös 
prosessien ja toteutettujen toimenpiteiden 
tehokkuuden mittaamista ja tulosten 
ilmoittamista, mukaan lukien julkisten 
arviointikertomusten säännöllinen 
laatiminen;

Or. en

Tarkistus 170
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
32 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

32. toteaa, että huolellisuusvelvollisuus 
edellyttää myös prosessien ja toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja 
tulosten ilmoittamista, mukaan lukien 
julkisten arviointikertomusten 
säännöllinen laatiminen;

32. toteaa, että huolellisuusvelvollisuus 
edellyttää myös prosessien ja toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja 
tulosten ilmoittamista, mukaan lukien 
säännöllisesti laaditut julkiset 
arviointikertomukset yrityksen 
huolellisuusvelvollisuusprosessista ja sen 
tuloksista, jotka on esitetty 
standardoidussa muodossa 
asianmukaisen ja johdonmukaisen 
raportointikehyksen perusteella ja joiden 
on oltava helposti saatavilla kaikille 
oikeudenhaltijoille, jotka ovat tai voivat 
olla joutuneet yrityksen toiminnan 
kielteisten vaikutusten kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 171
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
32 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

32. toteaa, että huolellisuusvelvollisuus 32. toteaa, että huolellisuusvelvollisuus 
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edellyttää myös prosessien ja toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja 
tulosten ilmoittamista, mukaan lukien 
julkisten arviointikertomusten 
säännöllinen laatiminen;

edellyttää myös prosessien ja toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja 
tulosten ilmoittamista, mukaan lukien 
julkisten arviointikertomusten laatiminen 
silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi, 
noudattaen samalla täysin 
kilpailupolitiikkaa ja tarvetta suojella 
sisäistä liiketoimintaosaamista;

Or. en

Tarkistus 172
Karol Karski

Lausuntoluonnos
33 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 
julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat 
tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita;

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 173
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
33 kohta



PE658.828v02-00 102/146 AM\1215550FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 
julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat 
tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita;

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 174
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
33 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 
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julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat 
tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita;

julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat 
tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita; toteaa, että 
unionin olisi seurattava säännöllisesti 
menettelyn noudattamista ja päivitettävä 
tällaiset luettelot säännöllisesti, myös 
kyseessä olevien yritysten 
muutoksenhakuoikeuden kautta;

Or. en

Tarkistus 175
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
33 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 
julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat 
tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita;

33. korostaa, että avoimuuden on oltava 
seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja 
tärkein periaate ja että ulkoinen 
osallistuminen, valvonta ja todentaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä vakaassa ja 
tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia 
koskevassa huolellisuusvelvollisuudessa ja 
sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten 
julkista luettelointia, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevien 
raporttien julkaisemista verkossa olevien 
julkisten rekisterien kautta;

Or. en

Tarkistus 176
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
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34 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; 
katsoo, että tiedonsaantioikeuden 
toteuttaminen mahdollistaa 
velvollisuuksien ja velvollisten tahojen 
sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden 
selkeän määrittämisen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Karol Karski

Lausuntoluonnos
34 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; 
katsoo, että tiedonsaantioikeuden 
toteuttaminen mahdollistaa 
velvollisuuksien ja velvollisten tahojen 
sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden 
selkeän määrittämisen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
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Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
34 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; 
katsoo, että tiedonsaantioikeuden 
toteuttaminen mahdollistaa 
velvollisuuksien ja velvollisten tahojen 
sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden 
selkeän määrittämisen;

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 179
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Lausuntoluonnos
34 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; 
katsoo, että tiedonsaantioikeuden 
toteuttaminen mahdollistaa 
velvollisuuksien ja velvollisten tahojen 
sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden 
selkeän määrittämisen;

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi 
määritellä yrityksissä vaan sen olisi 
perustuttava oikeuteen saada tieto niistä, 
joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten 
työntekijöistä, yhteisöistä ja kuluttajista; 
ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava 
oikeus saada tällaiset tiedot kattavalla, 
oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; 
katsoo, että tiedonsaantioikeuden 
toteuttaminen mahdollistaa 
velvollisuuksien ja velvollisten tahojen 
sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden 
selkeän määrittämisen; vaatii kuitenkin, 
että tiedonsaantioikeuteen sovelletaan 
tiukkoja ehtoja, joissa tietoja pyytävän 
varsinaisen luonnollisen henkilön tai 
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oikeushenkilön menettelyltä edellytetään 
läpinäkyvyyttä; vahvistaa, että yrityksellä 
on periaatteellinen oikeus vastustaa 
tällaista menettelyä liikesalaisuuteen 
vedoten;

Or. fr

Tarkistus 180
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
34 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

34 a. korostaa tarkastusten merkitystä 
huolellisuusprosessissa ja toteaa, että 
erityisesti kansainvälisten 
toimitusketjujen yhteydessä on olennaisen 
tärkeää noudattaa tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita ja 
kaikkia muita sovellettavia tarkastuksen 
soveltamisaloja, kriteereitä ja toimintoja 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 181
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
34 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

34 b. suosittelee perustamaan 
riippumattomia kansallisia 
hallintoviranomaisia, joiden vastuualue 
on valppaussuunnitelmien keskittäminen, 
yritysten tukeminen suunnitelmien 
määrittelyssä, julkaisematta jättämisen tai 
riittämättömien suunnitelmien 
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seuraamusten soveltaminen sekä kaiken 
tiedon asettaminen suuren yleisön 
saataville ja hyödyksi; toteaa, että olisi 
harkittava kansallisten ja eurooppalaisten 
toimijoiden (erityisesti Euroopan 
syyttäjänviraston) verkostoitumista;

Or. en

Tarkistus 182
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
35 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden osapuolten, niiden edustajien 
tai molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 183
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
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35 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden osapuolten, niiden edustajien 
tai molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 184
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
35 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
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lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös 
alkuperäiskansojen, viljelijöiden ja 
työntekijöiden edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 185
Maria Arena

Lausuntoluonnos
35 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä ja 
rahoituslaitoksia käymään vuoropuhelua 
kaikkien vahinkoa kärsineiden tai 
sellaisiksi oletettujen osapuolten, niiden 
edustajien tai molempien kanssa, myös 
työntekijöiden edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 186
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
35 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

35. panee merkille, että 
oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan 
liittyvät ihmisoikeusloukkaukset 
ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole 
mahdollisuutta saada riittävästi tietoa 
oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan 
täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on 
vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin 
julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä 
käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen 
osapuolten, niiden edustajien tai 
molempien kanssa, myös työntekijöiden 
edustajien kanssa, 
huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa 
kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin 
oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 187
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
36 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä;

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden, sananvapauden, 
kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuden, 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden, 
oikeuden kohtuulliseen palkkaan, 
kohtuullisiin työoloihin ja työterveyteen ja 
-turvallisuuteen sekä alkuperäisyhteisöjen 



AM\1215550FI.docx 111/146 PE658.828v02-00

FI

vapaan, tietoon perustuvan 
ennakkosuostumuksen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 188
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
36 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä;

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä ja toteaa, että samalla on 
kunnioitettava kyseessä olevien valtioiden 
poliittista ja oikeudellista 
itsemääräämisoikeutta;

Or. fr

Tarkistus 189
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
36 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä;

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden, oikeuden 
ammattiliittojen perustamiseen ja niihin 
liittymiseen, kollektiivisen neuvottelu- ja 
toimintaoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä;

Or. en
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Tarkistus 190
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
36 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
merkitystä;

36. korostaa tässä yhteydessä 
yhdistymisvapauden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
alkuperäisyhteisöjen ennakkokuulemisten 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 191
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Alaotsikko 6

Lausuntoluonnos Tarkistus

Väärinkäytösten paljastajien, 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien 
suojelu

Väärinkäytösten paljastajien, 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien 
sekä ihmisoikeus- ja 
ympäristöasianajajien suojelu

Or. en

Tarkistus 192
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
Alaotsikko 6

Lausuntoluonnos Tarkistus

Väärinkäytösten paljastajien, 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien 

Väärinkäytösten paljastajien, 
ihmisoikeuksien, ihmisarvon ja ympäristön 
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suojelu puolustajien suojelu

Or. en

Tarkistus 193
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
37 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista; 
kehottaa komissiota kuulemaan 
Euroopan oikeusasiamiestä tämän roolin 
tukemiseksi tarvittavista 
liitännäistoimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 194
Maria Arena

Lausuntoluonnos
37 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 

37. ehdottaa, että yritykset ja 
rahoituslaitokset perustavat tehokkaita 
varoitusmekanismeja; katsoo, että 
turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
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olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 195
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
37 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, mukaan 
lukien uskonnolliset järjestöt sekä kirkot 
ja uskonnolliset yhteisöt, lakimiesten, 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien 
tai kansalaisten, olisi voitava keskustella 
yrityksen kanssa ja mahdollisesti antaa 
sille aikaisia varoituksia kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 196
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
37 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 

37. ehdottaa, että yritykset perustavat 
tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, 
että turvautumalla näihin mekanismeihin 
kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, mukaan 
lukien kirkot ja uskonnolliset järjestöt, 
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ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä kielteisistä 
vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

lakimiesten sekä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajien tai kansalaisten, 
olisi voitava varoittaa yritystä 
ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 197
Karol Karski

Lausuntoluonnos
39 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

39. pitää valitettavana, että 
ihmisoikeuksien ja ympäristön 
puolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä 
raportoidaan jatkuvasti enemmän ja että 
pelkästään vuonna 2019 hyökkäyksiä oli 
572; korostaa, että ihmisoikeuksien 
puolustajia koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien julistuksen 12 artiklassa 
valtioille asetetaan velvollisuus varmistaa, 
että kaikkia suojellaan väkivallalta, 
uhkauksilta, kostotoimilta, syrjinnältä tai 
muulta mielivaltaiselta toiminnalta, joka 
on seurausta heidän legitiimistä 
oikeudestaan edistää ihmisoikeuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 198
Janina Ochojska

Lausuntoluonnos
39 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

39. pitää valitettavana, että 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä raportoidaan 
jatkuvasti enemmän ja että pelkästään 
vuonna 2019 hyökkäyksiä oli 572; 

39. pitää valitettavana, että 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä raportoidaan 
jatkuvasti enemmän ja että pelkästään 
vuonna 2019 hyökkäyksiä oli 572, joista 
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korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
julistuksen 12 artiklassa valtioille asetetaan 
velvollisuus varmistaa, että kaikkia 
suojellaan väkivallalta, uhkauksilta, 
kostotoimilta, syrjinnältä tai muulta 
mielivaltaiselta toiminnalta, joka on 
seurausta heidän legitiimistä oikeudestaan 
edistää ihmisoikeuksia;

osa aiheutti hengenvaaraa tai vakavia 
terveysvahinkoja ympäristöaktivisteille; 
korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
julistuksen 12 artiklassa valtioille asetetaan 
velvollisuus varmistaa, että kaikkia 
suojellaan väkivallalta, uhkauksilta, 
kostotoimilta, syrjinnältä tai muulta 
mielivaltaiselta toiminnalta, joka on 
seurausta heidän legitiimistä oikeudestaan 
edistää ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 199
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
40 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

40. suosittelee, että lainsäädännössä 
edellytetään direktiivin (EU) 2019/1937 ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 
mukaisen suojelumekanismin perustamista, 
jotta voidaan suojella sidosryhmiä 
oikeudenkäynneiltä, yrityksiltä vaientaa 
heidän vaatimuksensa, pelottelulta ja 
muuten estää heitä hakemasta oikeutta;

40. suosittelee, että lainsäädännössä 
edellytetään direktiivin (EU) 2019/1937 ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 
mukaisen suojelumekanismin perustamista, 
jotta voidaan suojella sidosryhmiä sekä 
kantajia edustavia asianajajia 
oikeudenkäynneiltä, uhkailulta, yrityksiltä 
vaientaa heidän vaatimuksensa, pelottelulta 
ja muuten estää heitä hakemasta oikeutta;

Or. en

Tarkistus 200
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
40 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

40. suosittelee, että lainsäädännössä 40. suosittelee, että komissio tutkii 
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edellytetään direktiivin (EU) 2019/1937 ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 
mukaisen suojelumekanismin 
perustamista, jotta voidaan suojella 
sidosryhmiä oikeudenkäynneiltä, 
yrityksiltä vaientaa heidän vaatimuksensa, 
pelottelulta ja muuten estää heitä 
hakemasta oikeutta;

mahdollisessa lainsäädännössä tarvetta 
perustaa direktiivin (EU) 2019/1937 ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 
mukainen suojelumekanismi, jotta 
voidaan suojella sidosryhmiä 
oikeudenkäynneiltä, yrityksiltä vaientaa 
heidän vaatimuksensa, pelottelulta ja 
muuten estää heitä hakemasta oikeutta;

Or. en

Tarkistus 201
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
41 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

41. toteaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on kansainvälisesti 
tunnustettu ihmisoikeus, joka on 
vahvistettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa 
ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa, ja 
se on myös unionin perusoikeus 
(perusoikeuskirjan 47 artikla);

41. toteaa, että oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on kansainvälisesti 
tunnustettu ihmisoikeus, joka on 
vahvistettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa 
ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 
artiklassa, ja se on myös unionin 
perusoikeus (perusoikeuskirjan 47 artikla);

Or. en

Tarkistus 202
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
42 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
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valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot;

Or. en

Tarkistus 203
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
42 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön 
ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on, toisin kuin yrityksillä, 
velvollisuus varmistaa oikeudellisin, 
hallinnollisin, lainsäädännöllisin tai muin 
asianmukaisin keinoin, että liiketoimintaan 
liittyvien ihmisoikeusloukkausten, joista 
yritys on suoraan vastuussa, kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön 
ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

Or. en
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Tarkistus 204
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
42 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön 
ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että kansainvälisesti 
oikeudellisesti sitovien ihmisoikeuksien 
liiketoimintaan liittyvien loukkausten 
kohteeksi joutuneilla on käytettävissään 
tehokkaat oikeussuojakeinot; suosittelee, 
että lainsäädännössä viitataan 
nimenomaisesti tähän velvoitteeseen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
perusperiaatteiden ja niiden suuntaviivojen 
mukaisesti, jotka koskevat kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

Or. en

Tarkistus 205
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
42 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 

42. korostaa, että kuten YK:n 
ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, 
valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisin, hallinnollisin, 
lainsäädännöllisin tai muin asianmukaisin 
keinoin, että liiketoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
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joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön 
ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti 
tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden 
suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön 
ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta 
oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin; 
suosittelee, että lainsäädännössä 
edellytettäisiin jäsenvaltioita ryhtymään 
asiaankuuluviin toimiin sellaisten 
oikeudellisten, käytännön ja muiden 
esteiden poistamiseksi, joiden takia 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen 
saatavuus voisi estyä;

Or. en

Tarkistus 206
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
42 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

42 a. katsoo, että lainsäädännössä olisi 
suositeltava toimenpiteitä, joilla kantelijat 
pääsevät unionin tuomioistuimiin, ja 
suositettava sellaisten asetusten 
muuttamista, jotka saattaisivat tehdä 
vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi hakea 
korvausta vahingosta, jonka unionin 
ulkopuolinen taho on aiheuttanut unionin 
ulkopuolisille kansalaisille kolmannessa 
maassa;

Or. en

Tarkistus 207
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
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43 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen; 
katsoo näin ollen, että operatiivisen tason 
valitusmekanismien olisi oltava 
legitiimejä, helppokäyttöisiä, 
ennakoitavia, tasapuolisia, avoimia ja 
oikeuksien kanssa yhteensopivia, 
perustuttava sitoutumiseen ja 
vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen ihmisoikeusloukkausten, 
ympäristövahinkojen ja 
korruptiorikkomusten uhrien käyttöön 
tehokkaat oikeussuojakeinot;

Or. en

Tarkistus 208
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
43 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen; 
katsoo näin ollen, että operatiivisen tason 

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen 
tehokkaasti ja varmistaen, että 
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valitusmekanismien olisi oltava legitiimejä, 
helppokäyttöisiä, ennakoitavia, 
tasapuolisia, avoimia ja oikeuksien kanssa 
yhteensopivia, perustuttava sitoutumiseen 
ja vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

oikeudenhaltijoiden välillä on 
keskinäinen yhteisymmärrys 
korjaustoimien parametreistä ja 
toteutustavasta; katsoo näin ollen, että 
operatiivisen tason valitusmekanismien 
olisi oltava legitiimejä, helppokäyttöisiä, 
ennakoitavia, tasapuolisia, avoimia ja 
oikeuksien kanssa yhteensopivia, 
perustuttava sitoutumiseen ja 
vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että korjaustoimien 
olisi pyrittävä tasoittamaan 
oikeudenhaltijoiden ja yrityksen välistä 
vallan, voimavarojen ja tiedon 
epätasapainoa; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

Or. en

Tarkistus 209
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
43 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen; 
katsoo näin ollen, että operatiivisen tason 
valitusmekanismien olisi oltava legitiimejä, 
helppokäyttöisiä, ennakoitavia, 
tasapuolisia, avoimia ja oikeuksien kanssa 
yhteensopivia, perustuttava sitoutumiseen 
ja vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien ja ympäristön 
kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
teoillaan tai laiminlyönneillään 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten ihmisoikeus- tai 
ympäristövaikutusten korjaaminen; katsoo 
näin ollen, että operatiivisen tason 
valitusmekanismien olisi oltava legitiimejä, 
helppokäyttöisiä, ennakoitavia, 
tasapuolisia, avoimia ja oikeuksien kanssa 
yhteensopivia, perustuttava sitoutumiseen 
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kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

ja vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

Or. en

Tarkistus 210
Maria Arena

Lausuntoluonnos
43 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden 
aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen; 
katsoo näin ollen, että operatiivisen tason 
valitusmekanismien olisi oltava legitiimejä, 
helppokäyttöisiä, ennakoitavia, 
tasapuolisia, avoimia ja oikeuksien kanssa 
yhteensopivia, perustuttava sitoutumiseen 
ja vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

43. korostaa, että yritysten vastuu 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, 
että yritysten ja rahoituslaitosten on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
mahdollistetaan niiden aiheuttamien tai 
niiden myötävaikutuksella aikaansaatujen 
kielteisten ihmisoikeusvaikutusten 
korjaaminen; katsoo näin ollen, että 
operatiivisen tason valitusmekanismien 
olisi oltava legitiimejä, helppokäyttöisiä, 
ennakoitavia, tasapuolisia, avoimia ja 
oikeuksien kanssa yhteensopivia, 
perustuttava sitoutumiseen ja 
vuoropuheluun ja oltava jatkuvan 
oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 
mukaisesti; korostaa, että tällaisia 
mekanismeja ei saisi koskaan käyttää 
estämään oikeussuojan saatavuutta 
valtiollisilla, oikeudellisilla ja muilla 
valitusmekanismeilla;

Or. en

Tarkistus 211
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden 
saatavuus ja aikarajoitukset voivat olla 
merkittäviä käytännön ja menettelyllisiä 
esteitä, joita ihmisoikeusrikkomusten 
uhrit kohtaavat tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

44. vahvistaa, että niin kuin kaikkien 
rikosprosessin keskeisten sääntöjen 
kohdalla, todistustaakan on oltava 
kantajalla, ei vastaajalla.

Or. fr

Tarkistus 212
Leopoldo López Gil

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa;

Or. es
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Tarkistus 213
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 214
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset sekä sukupuolten 
epätasa-arvo, haavoittuvuus ja 
syrjäytyminen voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
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käyttää oikeussuojakeinoja; asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 215
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
lainsäädännössä yrityksiltä on edellytettävä 
kaikkien tarvittavien tietojen julkistamista, 
jotta asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 216
Maria Arena

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
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yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

yritykselle tai rahoituslaitokselle ja että 
lainsäädännössä yrityksiltä on edellytettävä 
kaikkien tarvittavien tietojen julkistamista, 
jotta asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 217
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
mahdollisessa lainsäädännössä olisi 
helpotettava uhrien mahdollisuuksia 
käyttää oikeussuojakeinoja sekä 
edellytettävä yrityksiltä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 218
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
44 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 

44. korostaa, että todisteiden saatavuus 
ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä 
käytännön ja menettelyllisiä esteitä, joita 
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ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

ihmisoikeusloukkausten uhrit kohtaavat 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen saannissa 
kolmansissa maissa; korostaa, että 
todistustaakka olisi siirrettävä uhreilta 
yritykselle ja että lainsäädännössä 
yrityksiltä on edellytettävä kaikkien 
tarvittavien tietojen julkistamista, jotta 
asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 219
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
45 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

45. pitää tärkeänä, että haavoittuvassa 
asemassa olevilla henkilöillä on 
tosiasiallinen mahdollisuus käyttää 
oikeussuojakeinoja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen 13 artiklan mukaisesti; 
muistuttaa, että perusoikeuskirjan 
47 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
annettava oikeusapua niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja, jos tällainen apu on 
tarpeen oikeussuojan tehokkaan 
saatavuuden varmistamiseksi;

45. pitää tärkeänä, että haavoittuvassa 
asemassa olevilla henkilöillä on 
tosiasiallinen mahdollisuus käyttää 
oikeussuojakeinoja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen 13 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 220
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
45 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

45 a. toteaa, että olisi varmistettava, että 
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naiset hyötyvät tasa-arvoisesti 
oikeudenhaltijoiden oikeussuojakeinoista 
yhtiöihin liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten yhteydessä, jotta 
varmistetaan, että lainsäädännössä 
otetaan huomioon ne erityiset esteet, joita 
naiset kohtaavat yrittäessään saada 
oikeutta ja oikeussuojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 221
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
46 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen 
ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen 
saatavuus;

46. suosittelee, että mahdollisessa 
lainsäädännössä annettaisiin ohjeita 
tehokkaan, oikeudenmukaisen ja 
tasapuolisen operatiivisen tason 
valitusmekanismin osatekijöistä, jotta 
voidaan määritellä asianmukaiset 
toimenpiteet vahinkojen ehkäisemiseksi, 
mukaan lukien oikeussuojakeinojen 
asianmukainen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 222
Karol Karski

Lausuntoluonnos
46 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen 

46. suosittelee, että tulevassa 
lainsäädännössä annetaan ohjeita 
tehokkaan, oikeudenmukaisen ja 
tasapuolisen operatiivisen tason 
valitusmekanismin osatekijöistä, jotta 
voidaan määritellä asianmukaiset 
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ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen 
saatavuus;

toimenpiteet vahinkojen ehkäisemiseksi, 
mukaan lukien oikeussuojakeinojen 
asianmukainen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 223
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
46 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen 
ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen 
saatavuus;

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset ennaltaehkäisytoimenpiteet, 
mukaan lukien oikeussuojakeinojen 
asianmukainen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 224
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
46 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen 
ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen 
saatavuus;

46. suosittelee, että lainsäädännössä 
annetaan ohjeita tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
operatiivisen tason valitusmekanismin 
osatekijöistä, jotta voidaan määritellä 
asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen 
ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen 
saatavuus; korostaa, että on tarpeen 
selventää jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
tuomiovallan täsmällistä ulottuvuutta;
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Or. en

Tarkistus 225
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
46 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

46 a. ehdottaa, että lainsäädännössä 
säädetään, että sekä toimivaltaisten 
hallinto- että oikeusviranomaisten olisi 
voitava käsitellä kolmansien osapuolten, 
mukaan lukien kansalaiset ja siten 
kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot, 
tekemiä valituksia turvallisten ja 
esteettömien kanavien kautta ilman 
kostotoimien uhkaa;

Or. en

Tarkistus 226
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
46 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

46 a. korostaa, että jos 
huolellisuusvelvoitetta noudatetaan 
kattavasti, yritykset hyötyvät pitkällä 
aikavälillä paremmasta liiketoiminnasta, 
jossa keskitytään pikemminkin 
ennaltaehkäisyyn kuin haittojen 
korjaamiseen;

Or. en

Tarkistus 227
Heidi Hautala
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
46 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

46 b. suosittelee, että komission 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintoon ja oikeussuojan saatavuuteen 
kolmansissa maissa liittyvässä tuessa 
asetetaan tarvittaessa etusijalle 
paikallisviranomaisten valmiuksien 
kehittäminen lainsäädännön kohteena 
olevilla osa-alueilla; on vakuuttunut siitä, 
että naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineeseen 
(NDICI) olisi sisällytettävä erillinen 
määräraha, jolla tuetaan paikallisten 
toimijoiden, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt, ihmisoikeuksien 
puolustajat, ammattiliitot ja asianosaiset 
oikeudenhaltijat, valmiuksia seurata 
unionin lainsäädännön toteutumista 
kolmansissa maissa tapahtuvan 
toiminnan osalta ja tehdä valituksia 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 228
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
46 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

46 c. muistuttaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden mukaan 
huolellisuusvelvoitetta noudattavien 
yritysten ei pitäisi olettaa, että tämä 
itsessään vapauttaisi ne automaattisesti ja 
täysimääräisesti ihmisoikeusloukkausten 
aiheuttamiseen tai niihin osallistumiseen 
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liittyvästä vastuusta;

Or. en

Tarkistus 229
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
47 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

47. kehottaa toteuttamaan 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
kansalliset ja unionin elimet, joilla on 
asianmukaiset tehtävät ja valtuudet, 
valvovat asianmukaisesti 
huolellisuusvelvollisuutta koskevaa 
unionin lainsäädäntöä ja panevat sen 
täytäntöön; katsoo, että tällaisilla elimillä 
olisi oltava toimivalta tutkia 
väärinkäytöksiä, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja 
esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, 
teknisen tuen ja edustuksen avulla;

47. korostaa, että kansallisten ja 
unionin elinten on valvottava 
asianmukaisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä ja pantava 
se täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 230
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
47 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

47. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kansalliset ja 
unionin elimet, joilla on asianmukaiset 
tehtävät ja valtuudet, valvovat 
asianmukaisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä ja panevat 
sen täytäntöön; katsoo, että tällaisilla 
elimillä olisi oltava toimivalta tutkia 

47. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kansalliset ja 
unionin elimet, joilla on asianmukaiset 
tehtävät ja valtuudet, valvovat 
asianmukaisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä ja panevat 
sen täytäntöön; katsoo, että tällaisilla 
elimillä olisi oltava tarvittavat resurssit, 
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väärinkäytöksiä, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja 
esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, 
teknisen tuen ja edustuksen avulla;

asiantuntijuus ja toimivalta tutkia 
väärinkäytöksiä, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja 
esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, 
teknisen tuen ja edustuksen avulla; 
korostaa, että komission olisi julkaistava 
ohjeita, joissa käsitellään tehokkaita 
täytäntöönpanotoimia jäsenvaltioiden 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 231
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
47 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

47. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kansalliset ja 
unionin elimet, joilla on asianmukaiset 
tehtävät ja valtuudet, valvovat 
asianmukaisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä ja panevat 
sen täytäntöön; katsoo, että tällaisilla 
elimillä olisi oltava toimivalta tutkia 
väärinkäytöksiä, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja 
esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, 
teknisen tuen ja edustuksen avulla;

47. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kansalliset ja 
unionin elimet, joilla on asianmukaiset 
tehtävät ja valtuudet, valvovat 
asianmukaisesti huolellisuusvelvollisuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä ja panevat 
sen täytäntöön toimivaltojensa mukaisesti; 
katsoo, että tällaisilla elimillä olisi oltava 
toimivalta tutkia rikkomuksia, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja 
esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, 
teknisen tuen ja edustuksen avulla;

Or. en

Tarkistus 232
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
47 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

47 a. suosittelee perustamaan EU:n 
julkisen viraston seuraamaan, 
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analysoimaan, tutkimaan ja tarkastamaan 
yritysten ja niiden toimitusketjujen 
käytäntöjä; vahvistaa, että viraston 
ensisijaisena tehtävänä olisi tutkia 
yritysten toimia ja kolmansien valtioiden 
yritysten käytännöistä kärsineiden 
ryhmien ja organisaatioiden tekemiä 
valituksia; katsoo, että virasto julkistaisi 
havaintonsa ja esittäisi ne Euroopan 
parlamentille;

Or. en

Tarkistus 233
Karin Karlsbro

Lausuntoluonnos
48 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, 
että jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
48 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään 
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jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

viimeisenä keinona ja ainoastaan, jos 
sovittelutoimet ovat osoittautuneet 
tuloksettomiksi, että jäsenvaltiot 
määrittävät tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat rangaistukset ja seuraamukset, 
jotka asetetaan väärinkäytöksen 
vakavuuden ja uusimisen mukaisesti, joita 
sovelletaan, jos yritykset eivät noudata 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

Or. en

Tarkistus 235
Maria Arena

Lausuntoluonnos
48 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset ja rahoituslaitokset eivät noudata 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

Or. en

Tarkistus 236
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Lausuntoluonnos
48 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
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unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat hallinnolliset 
rangaistukset ja seuraamukset, joita 
sovelletaan, jos yritykset eivät noudata 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteita, mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

Or. en

Tarkistus 237
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
48 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

48. suosittelee, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, että 
jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistukset 
ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos 
yritykset eivät noudata asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita, 
mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen; 
suosittelee, että unionin 
seuraamusjärjestelmään olisi 
sisällytettävä huolellisuusvelvoitteita 
noudattamattomien yritysten jättäminen 
julkisen rahoituksen ja julkisten 
hankintojen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 238
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Lausuntoluonnos
48 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

48 a. suosittelee, että EU:n 
lainsäädännössä olisi edellytettävä 
jäsenvaltioilta siviilioikeudellista vastuuta 
koskevien järjestelmien käyttöön ottamista 
sen varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen sellaisten ihmisoikeus- 
ja ympäristöoikeuksien loukkauksien 
tuottamista vahingoista, jotka niiden 
globaaliin arvoketjuun kuuluvat tahot 
ovat aiheuttaneet tai joihin nämä tahot 
ovat myötävaikuttaneet, jos ne eivät voi 
osoittaa toteuttaneensa kaikkia 
kohtuullisia toimenpiteitä tällaisten 
vahinkojen ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 239
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
48 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

48 a. toteaa, että taloudelliset 
seuraamukset olisi määritettävä 
suhteellisella lähestymistavalla, jossa 
otetaan huomioon muun muassa yritysten 
liikevaihto ja koko, toimiala, 
toimintaympäristö, liiketoimintamalli, 
asema arvoketjuissa sekä tuotteiden ja 
palvelujen luonne;

Or. en

Tarkistus 240
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
49 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

49. korostaa, että rikoslainsäädäntö ja 
rikosoikeus ovat välttämättömiä keinoja 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi vakavilta 
ihmisoikeusloukkauksilta;

49. korostaa, että rikoslainsäädäntö ja 
rikosoikeus voivat olla tarvittavia viimeisiä 
keinoja ihmisoikeuksien suojelemiseksi 
vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta;

Or. en

Tarkistus 241
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on 
todettu olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 242
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on 
todettu olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 243
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on 
todettu olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

51. suosittaa keskustelemaan siitä, 
olisiko lainsäädäntöön sisällytettävä 
rikosoikeudellista vastuuta koskevia 
säännöksiä sellaisten yritysten ylimmän 
tason virkamiesten osalta, joiden on 
todettu olevan suoraan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 244
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään hallinnollista, 
siviilioikeudellista ja rikosoikeudellista 
vastuuta koskevia säännöksiä sellaisten 
yritysten, johtajien ja johdon osalta, joiden 
on todettu olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 245
Maria Arena

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
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sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
rahoituslaitosten, johtajien ja johdon 
osalta, joiden on todettu olevan vastuussa 
vakavista ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 246
György Hölvényi, Kinga Gál

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa yleismaailmallisten 
ihmisoikeuksien erittäin vakavista 
loukkauksista.

Or. en

Tarkistus 247
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista.

51. suosittaa, että lainsäädäntöön 
sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta 
koskevia säännöksiä sellaisten yritysten, 
johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu 
olevan vastuussa vakavista 
ihmisoikeusloukkauksista, ja että niillä 
torjutaan sellaisten yritysten 
käyttäytymistä, jotka toistuvasti ja 
tarkoituksellisesti laiminlyövät 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaa 
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huolellisuusvelvoitetta;

Or. en

Tarkistus 248
Miguel Urbán Crespo

Lausuntoluonnos
51 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 a. huomauttaa, että siviili- ja 
hallinto-oikeudellinen vastuu on 
välttämätön muiden rikkomusten kuin 
rikosten osalta; katsoo, että vastuuta olisi 
sovellettava myös silloin, kun 
väärinkäytökset johtuvat 
huolellisuusvelvoitteiden vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä;

Or. en

Tarkistus 249
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Alaotsikko 8 a (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kauppa, ihmisoikeudet ja EU:n ulkoinen 
toiminta

Or. en

Tarkistus 250
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

51 a. toteaa, että unionin 
lainsäädäntöön olisi sisällytettävä 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia 
huolellisuusvelvoitevaatimuksia sekä 
keskeisten ihmisoikeussopimusten ja 
ILO:n yleissopimusten ratifiointi 
ennakkoedellytyksenä unionin 
neuvottelemien kauppa- ja 
investointisopimusten ratifioinnille, jotta 
varmistetaan politiikan johdonmukaisuus 
ja tasapuoliset toimintaedellytykset 
EU:ssa toimiville toimijoille;

Or. en

Tarkistus 251
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 b. toteaa, että yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeuksia 
koskevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevien välineiden ja 
koulutusmateriaalin kehittämisen EU:lle 
ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisille 
toimielimille sekä EU:n edustustoille olisi 
perustuttava olemassa oleviin 
ohjauskehyksiin (yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, OECD:n toimintaohjeet, 
ILO:n julistus); vaatii 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista 
tällaisissa välineissä YK:n yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaaviin 
periaatteisiin liittyvien 
sukupuoliulottuvuutta koskevien ohjeiden 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 252
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 c. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa EU:n edustustojen henkilöstön 
riittävä kouluttaminen yritystoiminnan ja 
ihmisoikeuksien alalla; kehottaa EU:n 
edustustoja tekemään yhteistyötä 
kolmansien maiden viranomaisten 
kanssa, jotta voidaan lisätä tietoisuutta 
sekä jakaa välineitä ja tietoa 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvoitteesta, kehittää 
räätälöityjä ohjelmia tällä alalla sekä 
myös edistää vastaavan lainsäädännön 
kehittämistä vastaanottavissa maissa;

Or. en

Tarkistus 253
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 d. suosittelee, että unionin 
lainsäädännöllä helpotetaan ja tuetaan 
EU:n edustustojen roolia 
elinkeinoelämän ja kaikkien muiden 
kolmansissa maissa sijaitsevien 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
osallistamista unionin lainsäädännön 
huolellisuusvelvoitevaatimusten ja 
-normien täytäntöönpanoon;

Or. en
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Tarkistus 254
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 e. on vakuuttunut siitä, että unionin 
lainsäädännössä olisi samanaikaisesti 
edellytettävä yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman laatimista 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
toimintasuunnitelman puitteiden rinnalla; 
ehdottaa, että unionin olisi perustettava 
näiden puitteiden pohjalta ja Kanadan 
yritysvastuuvaltuutetun mallia 
hyödyntäen EU:n vastuullisen 
yritystoiminnan erityisedustaja, jolla olisi 
toimivalta muun muassa tutkia, valvoa, 
neuvoa ja raportoida julkisesti unionin 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta 
huolellisuusvelvollisuuslainsäädännöstä 
sekä siihen liittyvistä EU:n toimista 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
toimintasuunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 255
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
51 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

51 f. toteaa, että unionin lainsäädännön 
olisi helpotettava, vahvistettava ja 
vaadittava EU:n aktiivista ja 
merkityksellistä osallistumista meneillään 
oleviin neuvotteluihin, joilla on tarkoitus 



PE658.828v02-00 146/146 AM\1215550FI.docx

FI

saada aikaan monikansallisia yhtiöitä ja 
muita yrityksiä sitova YK:n väline 
ihmisoikeuksien alalle.

Or. en


