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Muudatusettepanek 1
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et riikide ja valitsuste 
ainuvastutus on kaitsta inimõigusi, oma 
ühiskonda, loodust ja keskkonda enda 
riigis ning et seda vastutust ei anta üle 
eraõiguslikele osalejatele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1a. tuletab meelde, et ELi majandus 
seisab silmitsi suurima majanduskriisiga 
suurest depressioonist alates, mis tabab 
eriti tugevalt ettevõtteid üle kogu 
Euroopa; rõhutab, et eriti praegusel ajal 
ei tohi vastu võtta majanduslikult 
piiravaid või kahjustavat laadi 
seadusandlikke algatusi, nagu suurte 
halduskohustuste kehtestamine või 
õigusliku ebakindluse põhjustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt -1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1b. nõuab, et enne algatuse esitamist 
teostataks esialgne mõjuhinnang, mis 
keskendub järgnevale:
a) ettevõtte halduskoormus;
b) ELi äriühingute loodud lisaväärtus;
c) ELi äriühingute osa tööhõives;
d) ELi äriühingute osalemine 
rahvusvahelistel turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt -1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1c. tuletab meelde 
üleminekuperioodide olulisust 
õiguskindluse ja hea õigusloome 
rajamisel; rõhutab selles kontekstis 
vähemalt 7 aasta pikkuse 
üleminekuperioodi vajalikkust, et 
ettevõtted saaksid uusi meetmeid 
rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
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põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

põhitunnused, kuid nende keerukas 
olemus ning läbipaistvuse puudus ja 
kohustuste hajumine neis võivad kaasa 
tuua suurema inim- ja töötajate õiguste 
rikkumise ohu ning faktilise 
karistamatuse keskkonnakuritegude eest, 
ja kaubanduspoliitika peab aitama kaasa 
läbipaistva tootmisprotsessi tagamisele 
kogu väärtusahela ulatuses, samuti näitama 
vastavust keskkonna-, sotsiaalsetele ja 
ohutusstandarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, 
Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele Pariisi 
kliimakokkuleppe kohaselt ning 
edendama kestliku arengu eesmärkide 
saavutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela, sealhulgas 
alltöövõtuahelate ulatuses, samuti näitama 
vastavust keskkonna-, inimõigustealastele, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peaks 
näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele, milles järgitakse keskkonna-, 
sotsiaalseid ja ohutusstandardeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab, et ülemaailmsed 
väärtusahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika peab 
aitama kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu väärtusahela ulatuses, 
samuti näitama vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

1. kordab, et ülemaailmsed 
tarneahelad on maailmamajanduse 
põhitunnused ja kaubanduspoliitika võib 
aidata kaasa läbipaistva tootmisprotsessi 
tagamisele kogu tarneahela ulatuses, 
samuti näidata vastavust keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Sven Simon

Arvamuse projekt
Punkt 1 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et Euroopa majandust 
on tabanud kõige tõsisem 
majanduslangus selle sõjajärgses ajaloos; 
rõhutab, et ettevõtjatele ei tohiks panna 
bürokraatlikku lisakoormust;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tunnistab, et Euroopa Komisjoni 
hiljutise uuringu (direktorite ülesannete 
ja äriühingu kestliku üldjuhtimise 
kohta)1a tulemused kinnitavad, et enamik 
ELi ettevõtjaid eelistab lühiperspektiivi 
pikaajalisusele ja kestlikkusele, ning et 
selle uuringu käigus kogutud tõendid 
näitavad, et ajavahemikul 1992–2018 on 
ELi ettevõtjatel suundumus keskenduda 
pigem aktsionäride lühiajalistele hüvedele 
kui äriühingu enda pikaajalistele 
huvidele; toonitab, et samas uuringus 
rõhutatakse, et EL ei ole Pariisi 
kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks 
õigel teel, ning märgib, et lühiajaline 
perspektiiv teravdab seda olukorda;
_________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en

Muudatusettepanek 13
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. võtab teadmiseks Euroopa 
Komisjoni hiljutise uuringu direktorite 
ülesannete ja äriühingu kestliku 
üldjuhtimise kohta, millest ilmneb, et 
praegused ettevõtete poliitikakujundajad 
keskenduvad aktsionäride väärtuse 
lühiajalisele maksimeerimisele, mitte 
ettevõtte pikaajalistele huvidele ning selle 
huvirühmadele, kelle eesmärk on tagada 
Euroopa ettevõtjate pikaajaline 
keskkonnaalane ja sotsiaalne kestlikkus1a;
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_________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en

Muudatusettepanek 14
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, Joachim 
Schuster, Udo Bullmann, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. rõhutab, et ettevõtjate lühiajalise 
perspektiivi mõju ELi 
ärikaubandustavadele kolmandates 
riikides ei ole jätkusuutlik; märgib, kui 
oluline on edendada sotsiaalset 
kestlikkust kolmandates riikides; rõhutab, 
et äriühingu kestliku üldjuhtimise 
edendamisel kaubanduspoliitikas on 
positiivne mõju tarneahelale ning see on 
samm kestliku arengu eesmärkide ja 
Pariisi kokkuleppe eesmärkide 
saavutamise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Enikő Győri

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELi 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse 
ülesehitamisel, kuid seda üksnes juhul, 
kui see ei halvenda Euroopa ettevõtjate 
võrdseid võimalusi ega takista Euroopa 
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kasulik; rahvusvahelise konkurentsivõime 
parandamist, ning juhul, kui see kaitseb 
ELi ettevõtjaid kolmandate riikide 
ebaausate konkurentsieeliste eest, mis 
tulenevad madalamast kaitsetasemest;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi, et säilitada 
Euroopa rahvusvaheline 
konkurentsivõime, ning kaitsta ELi 
ettevõtjaid kolmandate riikide madalamast 
kaitsetasemest tulenevate ebaausate 
konkurentsieeliste eest, ning on seetõttu 
ELi kaubanduspoliitikale väga kasulik;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi; märgib, et seda kõike on võimalik 
saavutada üksnes tõhusa kaitse abil 
kolmandate riikide ebaausa konkurentsi 
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eest ja vastastikkuse põhimõtete täieliku 
rakendamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sven Simon

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning 
tingimusel, et selle rakendamine on 
mõõdetud ja proportsionaalne, võib see 
tuua kasu ELi kaubanduspoliitikale;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Mihai Tudose

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine on vastupidavama ja 
kestlikuma majanduse saavutamisel ELi 
jaoks oluline tugisammas, see parandab 
edaspidi võrdseid võimalusi ning kaitseb 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
edendada võrdseid võimalusi, ergutada 
üleilmset konkurentsivõimet ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning võib 
seetõttu olla ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubandus- ja 
investeerimispoliitikale väga kasulik;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine on vajalik selleks, et 
võimaldada ELil ehitada üles 
vastupidavam ja kestlikum majandus, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 
seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja töötajaid ning on seetõttu 
ELi kaubanduspoliitikale väga kasulik;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada võrdseid võimalusi ning kaitsta 
ELi ettevõtjaid ja kodanikke ning on 

2. rõhutab, et äriühingu kestliku 
üldjuhtimise edendamine üleilmsel 
tasandil võib aidata ELil ehitada üles 
vastupidavama ja kestlikuma majanduse, 
parandada ettevõtjate võrdseid võimalusi 
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seetõttu ELi kaubanduspoliitikale väga 
kasulik;

ning kaitsta ELi kodanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. märgib, et maailmaturul ei pea 
peamiselt väljastpoolt Euroopat asuvad 
teatavad riigid ja ettevõtjad alati kinni 
äriühingu kestliku üldjuhtimise 
põhimõtetest, millega mõnel juhul 
tõrjutakse Euroopa ettevõtjad 
konkurentsist välja ning avaldatakse neile 
ettevõtjatele ja nende töötajatele 
negatiivset mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Udo Bullmann, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. rõhutab, kui oluline on sidusus 
ELi ettevõtjate äriühingu üldjuhtimise 
struktuuride ja ELi jõupingutuste vahel 
selleks, et pidada kolmandate riikidega 
vastutustundliku äritegevuse küsimuses 
dialoogi vabakaubanduslepingute 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
kaudu; märgib, et vaja on kestlikku 
pikaajalist terviklikku lähenemisviisi;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2d. märgib, et sisenõuanderühmade 
tasakaalustatud koosseisu ja nende 
kaasava struktureeritud dialoogi 
pidamisest saadud kogemusi võiks 
kasutada ELi äriühingute struktuuride 
eeskujuna, mis kaasab 
kodanikuühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud; 
tõdeb, et OECD on väitnud, et ettevõtjad, 
kes astuvad ennetavaid samme COVID-19 
kriisiga seotud ohtudega tegelemiseks 
viisil, mis leevendab kahjulikku mõju 
töötajatele ja tarneahelatele, loovad 
tõenäoliselt pikaajalisemat väärtust ja 
vastupidavust, parandades lühiajalises 
arvestuses oma elujõulisust ning 
keskpikas ja pikas perspektiivis oma 
taastumise väljavaateid; 2a
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_________________
2a http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid-19-and-responsible-
business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20
business%20conduct%20(RBC,both%20g
overnment%20and%20business%20respo
nses

Or. en

Muudatusettepanek 29
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

3. märgib, et COVID-19 pandeemia 
on paljastanud reguleerimata 
ülemaailmsete tarneahelate nõrgad kohad, 
mis näitab, et vabatahtlikult täidetavad 
eeskirjad on ebapiisavad, seda eeskätt 
rõivasektoris, kus tootmine oli kriisi ajal 
häiritud ja avaldus negatiivne mõju kogu 
tarneahelale; märgib, et paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud nõrgad kohad ülemaailmsetes 
tarneahelates ning vabatahtlikud paremad 
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keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavad ning 
riskimaandamismenetlused, mis 
põhinevad väljakujunenud 
lähenemisviisidel, nagu ÜRO 
juhtpõhimõtted ja OECD suunised 
rahvusvahelistele ettevõtjatele, võivad 
aidata kaasa kriisi ajal ettevõtjate 
vastupanuvõime suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud ülemaailmsete tarneahelate 
nõrgad kohad;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Mihai Tudose

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

3. märgib, et COVID-19 pandeemiast 
tingitud kriis on paljastanud reguleerimata 
ülemaailmsete tarneahelate nõrgad kohad 
ning paremini määratletud keskkonna-, 
sotsiaal- ja juhtimistavade ning 
riskimaandamismenetlustega ettevõtjad on 
kriisist paremini üle saanud;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist paremini üle saanud;

3. märgib, et COVID-19 kriis on 
paljastanud reguleerimata ülemaailmsete 
tarneahelate nõrgad kohad ning paremate 
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade 
ning riskimaandamismenetlustega 
ettevõtjad on kriisist seni paremini üle 
saanud;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad 
avalikustanud, seda isegi suure riskiga 
sektorites;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad 

välja jäetud
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avalikustanud, seda isegi suure riskiga 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Sven Simon

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad 
avalikustanud, seda isegi suure riskiga 
sektorites;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et üle kolme 
ettevõtja neljast ei anna teavet oma 
tarneahela läbipaistvuse kohta ja vähem 
kui 1 % ettevõtetest on oma tarnijad 
avalikustanud3a, seda isegi suure riskiga 
sektorites, välja arvatud 
rõivatootmissektoris, kus märkimisväärne 
osa ettevõtjatest esitab kas oma tarnijate 
üldise või üksikasjaliku loetelu; kutsub 
komisjoni üles kasutama muud kui 
finantsaruandlust käsitleva direktiivi 
läbivaatamist võimalusena tugevdada 
aruandlusnõudeid ja suurendada 
direktiivi jõustatavust;
_________________
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3a Äriühingute läbipaistvuse uuringute 
liidu 2019. aasta aruanne: 1000 
äriühingu jätkusuutlikkuse aruannete 
analüüs ELi muud kui finantsaruandlust 
käsitleva direktiivi kohaselt (An analysis 
of the sustainability reports of 1000 
companies pursuant to the EU Non-
Financial Reporting Directive), lk 6, 
kättesaadav aadressil 
http://www.allianceforcorporatetranspare
ncy.org/assets/2019_Research_Report%20
_Alliance_for_Corporate_Transparency-
7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c688
6fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 38
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, 
Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Marie-Pierre 
Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites; märgib, 
et börsil noteeritud äriühingutel, börsil 
noteerimata riigiettevõtjatel ja ELis 
registreeritud eraettevõtjatel võivad seoses 
äriühingu kestliku üldjuhtimisega olla 
siseriikliku õiguse alusel erinevad 
kohustused; tuletab meelde, kui oluline 
on väljaspool ELi registreeritud 
äriühingutega võrdsete võimaluste 
tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, Joachim 
Schuster, Margarida Marques
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites; rõhutab, 
kui oluline on tarneahela suurem 
läbipaistvus, et teostada järelevalvet 
siduvate keskkonna-, sotsiaalsete ja 
inimõigustealaste standardite täitmise üle; 
rõhutab, et muud kui finantsaruandlust 
käsitleva direktiivi peab läbi vaatama, et 
ettevõtjate läbipaistvust tarneahelas 
oluliselt suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mihai Tudose

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites; rõhutab, 
et muud kui finantsaruandlust käsitleva 
direktiivi peab läbi vaatama eesmärgiga 
tagada suurem läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites; nõuab 
suuremat läbipaistvust ettevõtete tarnijate 
nimekirjade avaldamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites;

4. märgib murega, et vähem kui 1 % 
ettevõtetest on oma tarnijad avalikustanud, 
seda isegi suure riskiga sektorites, ning on 
seisukohal, et see näitab, et ametiasutustel 
on vaja tegutseda ja seda on vaja teha 
kiiresti;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. rõhutab, et võrdsete võimaluste 
tagamiseks tuleks kõigi ELi piirkonnas 
tegutsevate, nii ELi kui ka kolmandate 
riikide ettevõtjate suhtes kohaldada 
äriühingu kestliku üldjuhtimise nõudeid, 
sealhulgas muud kui finantsaruandlust 
käsitlevaid nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, 
sealhulgas tarneahelaid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Sven Simon

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, 
sealhulgas tarneahelaid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 

välja jäetud
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kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, 
sealhulgas tarneahelaid;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, 
sealhulgas tarneahelaid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Marie-
Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada pikaajaline 
ettevõtte kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
kohalikke ja üleilmseid tarneahelaid; 
märgib, et direktorite nõukogu koosseisu 
kohandamine, näiteks sellise liikme 
ametisse nimetamise kaudu, kellel on 
pädevus äriühingu kestlikus 
üldjuhtimises, võib nende kohustuste 
täitmist suurendada; on seisukohal, et 
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proportsionaalsuse põhimõtet tuleks 
kohaldada pigem kohustuste rikkumise 
tõenäosuse kui äriühingu suuruse suhtes; 
märgib siiski, et tuleks teha kõik 
jõupingutused VKEde regulatiivse 
koormuse vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mille eesmärk on 
lisada planeedi taluvuspiirid ja 
inimõigused keskkonna-, sotsiaalsetesse 
ja juhtimiskaalutlustesse, ning selline 
strateegia peaks hõlmama ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
väärtusahelaid; rõhutab, et sellise 
strateegia väljatöötamine peaks toimuma 
kooskõlas pikaajalise lähenemisviisiga, 
mis ulatub kaugemale aktsionäride 
praegusest väärtuse ülimuslikkusest;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Udo Bullmann, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
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peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid, põhinedes rahvusvahelistel 
sotsiaalsetel, keskkonna- ja 
inimõigustealastel standarditel; rõhutab, 
et oluline on konsulteerida kohalike 
kogukondadega;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Mihai Tudose

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid, võttes arvesse keskkonna-, 
sotsiaalseid ja ohutusstandardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab ettevõtte 
tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid ja sanktsioonidel põhinevat 
mehhanismi;
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et direktorite ülesanded 
peaksid hõlmama kohustust töötada välja, 
avalikustada ja rakendada ettevõtte 
kestlikkuse strateegia, mis hõlmab 
ettevõtte tegevuse kõiki aspekte, sealhulgas 
tarneahelaid;

5. rõhutab, et direktoreid tuleks 
innustada töötama välja, avalikustama ja 
rakendama ettevõtte kestlikkuse 
strateegiat, mis hõlmab ettevõtte tegevuse 
kõiki aspekte, sealhulgas tarneahelaid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab kolme eraldiseisvat, kuid 
üksteist vastastikku tugevdavat 
seadusandlikku ettepanekut, milles 
käsitletakse direktorite ülesandeid ja 
äriühingu kestlikku üldjuhtimist, 
ettevõtjatele suunatud inimõigusi ja 
keskkonnaalast hoolsuskohustust ning 
muud kui finantsaruandlust käsitleva 
direktiivi reformimist;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi 
Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub komisjoni üles vaatama 
läbi äriühingu kestliku üldjuhtimise 
kohustuste mõju kaubandust 
rahastavatele finantsasutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Sven Simon

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada 
teave selle kohta, kuidas kestlikkuse 
küsimused mõjutavad äriühingut ning 
kuidas äriühing mõjutab ühiskonda ja 
keskkonda, peaks hõlmama kogu 
asjakohase teabe jagamist kogu 
tarneahela kõigi osalejate kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 57
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused, 
sealhulgas keskkonnaalased, sotsiaalsed 
ja töötajatega seotud asjaolud, 
inimõiguste austamine ning altkäemaksu 
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kogu tarneahela kõigi osalejate kohta; andmine ja/või võtmine ja korruptsioon, 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda – nn 
kahekordse olulisuse standard –, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu väärtusahela kõigi osalejate kohta; 
rõhutab, et selline äriühingu kestlik 
üldjuhtimine on osa ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetes kehtestatud 
„ettevõtjate kohustusest austada“;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, et mis tahes uued ELi 
nõuded avalikustada teave selle kohta, 
kuidas kestlikkuse küsimused mõjutavad 
äriühingut ning kuidas äriühing mõjutab 
ühiskonda ja keskkonda, ei tohiks kattuda 
olemasolevate aruandlusnõuetega (nt 
muud kui finantsaruandlust käsitlev 
direktiiv) ega nende kohaldamisalaga 
ning et kõik uued ELi nõuded peavad 
olema kooskõlas erinevate 
rahvusvaheliste aruandlusstandarditega, 
nagu globaalse aruandlusalgatuse, 
kestlikkuse aruandlusstandardite 
nõukogu, rahvusvahelise integreeritud 
aruandluse nõukogu standardid jne, et 
tagada Euroopa äriühingutele võrdsed 
võimalused; kordab vajadust vältida 
ettevõtjatele, eriti VKEdele pandavat 
halduslikku lisakoormust;

Or. en

Muudatusettepanek 59
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Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta; 
märgib, et selle teabe jagamine põhineb 
muud kui finantsaruandlust käsitleva 
direktiivi kohasel aruandlussüsteemil;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, kui oluline on 
avalikustada teave selle kohta, kuidas 
äriühingu kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, ning 
rõhutab, et see peaks hõlmama kogu 
asjakohase teabe jagamist kogu tarneahela 
kõigi osalejate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu vajaliku teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, et mis tahes nõue 
avalikustada teave selle kohta, kuidas 
kestlikkuse küsimused mõjutavad 
äriühingut ning kuidas äriühing mõjutab 
ühiskonda ja keskkonda, peaks hõlmama 
selgeid viiteid selle kohta, millist 
konkreetset asjakohast ja vajalikku teavet 
on vaja jagada;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nõue avalikustada teave 
selle kohta, kuidas kestlikkuse küsimused 
mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing 
mõjutab ühiskonda ja keskkonda, peaks 
hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
kogu tarneahela kõigi osalejate kohta;

6. rõhutab, et lisanõuded avalikustada 
teave selle kohta, kuidas kestlikkuse 
küsimused mõjutavad äriühingut ning 
kuidas äriühing mõjutab ühiskonda ja 
keskkonda, ei tohi suurendada juba 
kehtestatud aruandluskohustustest 
tulenevat halduskoormust;
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, Joachim 
Schuster, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. märgib, et muud kui 
finantsaruandlust käsitleva direktiivi 
kohase aruandlussüsteemi läbivaatamise 
raames on oma osa tarneahelasse 
kuuluva ettevõtja käitumisel; laiendades 
muud kui finantsaruandlust käsitleva 
direktiivi kohaldamisala tarneahelale, on 
äriühingu kestliku üldjuhtimise mõju 
suurem;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. rõhutab uue taksonoomiamääruse 
tähtsust ka seoses tarneahelaga; rõhutab, 
et maksustamise vältimise vastu 
võitlemine on äriühingu kestliku 
üldjuhtimise oluline osa;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Daniel Caspary
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate 
õigusaktideta, milles nõutakse, et 
äriühingutel tuleb oma üleilmsetes 
väärtusahelates tuvastada, ennetada, 
leevendada ja võtta arvesse inimõiguste 
rikkumisi ja keskkonnakahju.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 67
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi 
Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju; 
kutsub komisjoni üles oma 
hoolsuskohustust käsitleva seadusandliku 
ettepaneku raames uurima ELi tasandi 
tarneahelate sertifitseerimissüsteemi; 
kutsub komisjoni üles kiiresti hindama 
põhimõtet „üks sisse, üks välja“ järgides 
seda, millist olemasolevat õigusakti oleks 
võimalik ajakohastada või asendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju; 
rõhutab, et äriühingu kestlikku 
üldjuhtimist ei tohiks piirata praegused 
nõuetekohased hoolsuskohustuse alased 
õigusaktid või nende puudumine; palub 
komisjonil lisada äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ja ettevõtjate suhtes 
rakendatav hoolsuskohustus 
käimasolevasse kaubanduspoliitika 
läbivaatamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju, 
sealhulgas säteteta vastutuse kohta 
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tekitatud kahju eest ja nõuetekohase 
hoolsuskohustuse mittetäitmise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate 
õigusaktideta, milles nõutakse, et 
äriühingutel tuleb oma üleilmsetes 
väärtusahelates tuvastada, ennetada, 
leevendada ja võtta arvesse inimõiguste 
rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, kui oluline on äriühingu 
kestliku üldjuhtimise raames arutada 
hoolsuskohustuse meetmeid, et tuvastada, 
ennetada, leevendada võimalikke 
inimõiguste rikkumisi üleilmsetes 
tarneahelates.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles ergutatakse äriühinguid oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastama, 
ennetama, leevendama ja võtma arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate 
õigusaktideta, milles nõutakse, et 
äriühingutel tuleb oma üleilmsetes 
väärtusahelates tuvastada, ennetada, 
leevendada ja võtta arvesse inimõiguste 
rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. rõhutab, et EL ei saa äriühingu 
kestliku üldjuhtimise küsimusega üksinda 
tegeleda, ning et ta ei saa olla edukas ega 
jääda konkurentsivõimeliseks ilma 
üleilmsete väärtusahelate suhtes 
ülemaailmsel tasandil rakendatavate 
hoolsuskohustuse nõueteta;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa saavutada oma 
täielikku potentsiaali ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

7. märgib, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ei saa tõhusalt toimida ilma 
hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktideta, 
milles nõutakse, et äriühingutel tuleb oma 
üleilmsetes väärtusahelates tuvastada, 
ennetada, leevendada ja võtta arvesse 
inimõiguste rikkumisi ja keskkonnakahju.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)



AM\1213942ET.docx 37/37 PE657.472v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et kaubanduspoliitikal on 
oluline roll meetmete arukal 
kombineerimisel, mis soodustavad 
ettevõtjate austust inimõiguste vastu ja 
leevendavad keskkonnakahju; rõhutab 
sellega seoses, et äriühingu kestlik 
üldjuhtimine ja ettevõtjate suhtes 
rakendatav hoolsuskohustus tuleks 
kaasata ELi kaubanduspoliitikasse, ning 
kutsub komisjoni üles lisama mõlemad 
küsimused oma tulevasse 
kaubanduspoliitika läbivaatamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Clare Daly

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7a. rõhutab, et äriühingu kestliku 
üldjuhtimisega tuleb võimaldada 
vähemalt kolmandiku palgaliste 
direktorite kohalviibimist ja osalemist, 
aidates sel viisil nende ettevõttealaste 
teadmiste abil parandada kehtestatud 
kestlike meetmete tõhusust;

Or. fr


