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

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy országaikban 
az emberi jogok, a társadalmuk, a 
természet és a környezet védelme az 
államok és a kormányok kizárólagos 
felelőssége, és hogy ez a felelősség nem 
ruházható át magánszereplőkre.

Or. en

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

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. emlékeztet arra, hogy az EU 
gazdasága a legnagyobb globális 
gazdasági válsággal néz szembe a nagy 
gazdasági világválság óta, amely Európa-
szerte különösen súlyosan érinti a 
vállalkozásokat; hangsúlyozza, hogy 
különösen most nem szabad olyan 
jogalkotási kezdeményezéseket tenni, 
amelyek gátolják vagy károsítják a 
gazdaságot, ilyenek például a nagyobb 
adminisztratív terhek vagy a 
jogbizonytalanság előidézése.

Or. en

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

Véleménytervezet
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-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. kéri, hogy bármilyen 
kezdeményezésre vonatkozó javaslat 
előterjesztése előtt végezzenek 
hatásvizsgálatot, amely a következőkre 
összpontosít:
a) a vállalkozásokra nehezedő 
adminisztratív teher
b) az uniós vállalkozások hozzáadott 
értéke
c) az uniós vállalkozások általi 
foglalkoztatás
d) az uniós vállalkozások szerepvállalása 
a nemzetközi piacokon

Or. en

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

Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. emlékeztet az átmeneti időszakok 
fontosságára a jogbiztonság és a jó jogi 
szabályozás megteremtése érdekében; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
legalább 7 éves átmeneti időszakra van 
szükség annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy a vállalkozások bármilyen új 
intézkedést végre tudjanak hajtani.

Or. en

Módosítás 5
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, de összetett 
jellegük, az átláthatóság hiánya és a 
felelősségek felhígulása az emberi és 
munkajogok megsértésének nagyobb 
kockázatához, a környezeti 
bűncselekmények tényleges 
büntetlenségéhez vezethet, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához; a Párizsi 
Megállapodással összhangban biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést, és 
elő kell mozdítania a fenntartható 
fejlődési célok elérését;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében, így az alvállalkozói láncban is, 
hozzá kell járulnia a termelési folyamat 
átláthatóságához, és biztosítania kell a 
környezetvédelmi, emberi jogi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

Or. en

Módosítás 8
Daniel Caspary

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának biztosítania kell a 
környezetvédelmi, szociális és biztonsági 
normáknak való megfelelést;

Or. en

Módosítás 9
Dita Charanzová

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának hozzá kell 
járulnia a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak megfelelő termelési 
folyamat átláthatóságához;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megismétli, hogy a globális 
értékláncok a világgazdaság 
kulcsfontosságú elemei, és hogy a 
kereskedelempolitikának az értéklánc 
egészében hozzá kell járulnia a termelési 
folyamat átláthatóságához, és biztosítania 
kell a környezetvédelmi, szociális és 
biztonsági normáknak való megfelelést;

1. megismétli, hogy a globális ellátási 
láncok a világgazdaság kulcsfontosságú 
elemei, és hogy a kereskedelempolitika az 
ellátási lánc egészében hozzájárulhat a 
termelési folyamat átláthatóságához, és 
biztosíthatja a környezetvédelmi, szociális 
és biztonsági normáknak való megfelelést;

Or. en

Módosítás 11
Sven Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az európai 
gazdaság a háború utáni történelem 
legsúlyosabb recessziójával néz szembe; 
hangsúlyozza, hogy további bürokratikus 
terhek nem hárulhatnak a 
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vállalkozásokra;

Or. en

Módosítás 12
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy az igazgatók 
feladatairól és a fenntartható 
vállalatirányításról szóló közelmúltbeli 
európai bizottsági tanulmány1a 
megállapításai megerősítik, hogy az uniós 
vállalatok többsége a rövid távú 
szemléletet részesíti előnyben a hosszú 
távú szemlélettel és a fenntarthatósággal 
szemben, és ez a tanulmány azt mutatja, 
hogy az 1992–2018 közötti időszakban az 
EU-ban a vállalatok a részvényesek rövid 
távú előnyeire, nem pedig a vállalat 
hosszú távú érdekeire összpontosítottak; 
hangsúlyozza, hogy ugyanez a tanulmány 
kiemeli, hogy az EU nem jó úton halad a 
párizsi célok elérése felé, és rámutat arra, 
hogy a rövid távú szemlélet tovább 
súlyosbítja ezt a helyzetet.
_________________
1a https://op.europa.eu/hu/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri az igazgatók feladatairól 
és a fenntartható vállalatirányításról szóló 
közelmúltbeli európai bizottsági 
tanulmányt, amely szerint a jelenlegi 
vállalati döntéshozók a rövid távú 
részvényesi értékmaximalizálásra 
összpontosítanak, nem pedig a vállalat és 
az európai vállalkozások hosszú távú 
környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságára törekvő érdekelt felek 
hosszú távú érdekeire1a;
_________________
1a https://op.europa.eu/hu/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a rövid 
távú vállalati szemlélet harmadik 
országokban folytatott uniós üzleti 
kereskedelmi gyakorlatokra gyakorolt 
hatása fenntarthatatlan; megjegyzi, hogy 
fontos a társadalmi fenntarthatóság 
előmozdítása a harmadik országokban; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás kereskedelempolitikában 
való előmozdítása pozitív hatást gyakorol 
az ellátási láncra, valamint a fenntartható 
fejlődési célok és a Párizsi Megállapodás 
céljainak elérésére;

Or. en
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Módosítás 15
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás csak akkor segítheti az 
EU-t egy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaság kiépítésében, ha nem rontja az 
egyenlő versenyfeltételeket az európai 
vállalatok számára, nem akadályozza 
Európa nemzetközi versenyképességének 
javulását, és megvédi az uniós 
vállalkozásokat a harmadik országok 
alacsonyabb védelmi normákból eredő 
tisztességtelen versenyelőnyétől;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, Európa nemzetközi 
versenyképességének fenntartása 
érdekében javítsa a versenyfeltételek 
egyenlőségét, és megvédje az uniós 
vállalkozásokat a harmadik országok 
alacsonyabb védelmi normákból eredő 
tisztességtelen versenyelőnyétől, és ezért 
rendkívül előnyös az uniós 
kereskedelempolitika számára;

Or. en
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Módosítás 17
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
védelmet nyújtson az EU számára; 
megjegyzi, hogy mindez csak a harmadik 
országok általi tisztességtelen versennyel 
szembeni hatékony védelem és a 
kölcsönösség elvének teljes körű 
végrehajtása révén érhető el.

Or. en

Módosítás 18
Sven Simon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, és – mért és arányos 
végrehajtása esetén – előnyös lehet az 
uniós kereskedelempolitika számára;

Or. en

Módosítás 19
Mihai Tudose

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás az EU fontos pillére az 
ellenállóbb és fenntarthatóbb gazdaság 
kialakításában, javítani fogja a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és megvédi 
az uniós vállalkozásokat és polgárokat, 
ezért rendkívül előnyös az uniós 
kereskedelempolitika számára;

Or. en

Módosítás 20
Daniel Caspary

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, 
megerősítse a globális versenyképességet 
és megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös lehet 
az uniós kereskedelempolitika számára;

Or. en

Módosítás 21
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 



AM\1213942HU.docx 13/39 PE657.472v01-00

HU

hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelem- és beruházási 
politika számára;

Or. en

Módosítás 22
Clare Daly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás szükséges ahhoz, hogy az 
EU ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
munkavállalókat, ezért rendkívül előnyös 
az uniós kereskedelempolitika számára;
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Or. en

Módosítás 24
Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás segítheti az EU-t abban, 
hogy ellenállóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságot építsen ki, javítsa a 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós vállalkozásokat és 
polgárokat, ezért rendkívül előnyös az 
uniós kereskedelempolitika számára;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás globális szintű 
előmozdítása segítheti az EU-t abban, hogy 
ellenállóbb és fenntarthatóbb gazdaságot 
építsen ki, javítsa az üzleti 
versenyfeltételek egyenlőségét, és 
megvédje az uniós polgárokat;

Or. en

Módosítás 25
Daniel Caspary

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a globális 
piacokon egyes – főként Európán kívüli – 
államok és vállalkozások nem mindig 
követik a fenntartható vállalatirányítás 
elveit, ami egyes esetekben kizárja az 
európai vállalatokat a versenyből, és ezért 
negatív hatást gyakorol ezekre a 
vállalkozásokra és munkavállalóikra.

Or. en

Módosítás 26
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Udo Bullmann, Margarida Marques
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Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza az uniós 
vállalkozások vállalatirányítási struktúrái, 
valamint a harmadik országokkal a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezetei révén a felelős üzleti 
magatartásról folytatott párbeszéd 
keretében tett uniós erőfeszítések közötti 
koherencia fontosságát; megjegyzi, hogy 
fenntartható, hosszú távú, holisztikus 
megközelítésre van szükség;

Or. en

Módosítás 27
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy a belső tanácsadó 
csoportok kiegyensúlyozott összetétele, 
valamint az inkluzív strukturált párbeszéd 
keretében szerzett tapasztalataikból levont 
tanulságok modellként szolgálhatnak a 
civil társadalmat bevonó uniós vállalati 
struktúrák számára;

Or. en

Módosítás 28
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot;

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot; elismeri, 
hogy az OECD kijelentette, hogy a 
Covid19-válsághoz kapcsolódó 
kockázatoknak a munkavállalókra és az 
ellátási láncokra gyakorolt kedvezőtlen 
hatások enyhítésére irányuló kezelése 
érdekében proaktív lépéseket tevő 
vállalatok valószínűleg nagyobb hosszú 
távú értéket és ellenálló képességet 
építenek ki, javítva rövid távú 
életképességüket és közép- és hosszú távú 
fellendülési kilátásaikat.2a

_________________
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

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot;

3. megjegyzi, hogy a Covid19-
világjárvány rávilágított a szabályozatlan 
globális ellátási láncok sebezhetőségére, 
ami megmutatta, hogy az önkéntes 
szabályok nem elégségesek; különösen a 
ruházati ágazatban, ahol a válság során a 
termelés megszakadása az ellátási lánc 



AM\1213942HU.docx 17/39 PE657.472v01-00

HU

egészében negatív hatásokkal járt; 
megjegyzi, hogy a jobb környezeti, 
társadalmi és irányítási gyakorlatokkal és 
kockázatcsökkentési folyamatokkal 
rendelkező vállalkozások jobban átvészelik 
a válságokat;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot;

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a globális ellátási láncok 
sebezhetőségére, és hogy a bevált 
megközelítéseken – például az ENSZ-
irányelveken és az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásain – alapuló önkéntes jobb 
környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatok és kockázatcsökkentési 
folyamatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
a vállalatok ellenállóbbá váljanak válság 
idején;

Or. en

Módosítás 31
Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a globális ellátási láncok 
sebezhetőségére;
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jobban átvészelik a válságot;

Or. en

Módosítás 32
Mihai Tudose

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot;

3. megjegyzi, hogy a Covid19-
világjárvány által okozott válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobban meghatározott környezeti, 
társadalmi és irányítási gyakorlatokkal és 
kockázatcsökkentési folyamatokkal 
rendelkező vállalkozások jobban átvészelik 
a válságot;

Or. en

Módosítás 33
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin 
Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
rávilágított a szabályozatlan globális 
ellátási láncok sebezhetőségére, és hogy a 
jobb környezeti, társadalmi és irányítási 
gyakorlatokkal és kockázatcsökkentési 
folyamatokkal rendelkező vállalkozások 
jobban átvészelik a válságot;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 34
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Daniel Caspary

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

törölve

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

törölve

Or. en

Módosítás 36
Sven Simon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

törölve

Or. en
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Módosítás 37
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások több mint háromnegyede 
nem nyújt tájékoztatást az ellátási lánca 
átláthatóságáról, és a vállalkozások 
kevesebb mint 1%-a teszi közzé a 
beszállítói jegyzékét3a, még a magas 
kockázatú ágazatokban is, kivéve a 
ruházati ágazatot, ahol jelentős számú 
vállalkozás nyújt általános vagy részletes 
jegyzéket a beszállítóiról; felszólítja a 
Bizottságot, hogy használja fel a nem 
pénzügyi információk közzétételéről szóló 
irányelv felülvizsgálatát a közzétételi 
követelmények megerősítésére és 
végrehajthatóságának fokozására;

_________________
3a Az Alliance for Corporate 
Transparency Research (Szövetség a 
vállalati átláthatóságért) 2019. évi 
jelentése: An analysis of the sustainability 
reports of 1000 companies pursuant to the 
EU Non-Financial Reporting Directive 
(1000 vállalkozásnak a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló irányelv 
szerinti fenntarthatósági jelentésének 
vizsgálata),  6. o., elérhető: 
http://www.allianceforcorporatetranspare
ncy.org/assets/2019_Research_Report%20
_Alliance_for_Corporate_Transparency-
7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c688
6fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

Or. en

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

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is; megjegyzi, hogy 
a tőzsdén jegyzett társaságoknak, a 
tőzsdén nem jegyzett 
részvénytársaságoknak és az EU-ban 
bejegyzett zártkörű társaságoknak a 
nemzeti jog szerint különböző 
kötelezettségeik lehetnek a fenntartható 
vállalatirányítás tekintetében; emlékeztet 
az EU-n kívül bejegyzett vállalkozásokkal 
szembeni versenyfeltételek 
kiegyenlítésének fontosságára;

Or. en

Módosítás 39
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, Joachim 
Schuster, Margarida Marques

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is; hangsúlyozza az 
ellátási lánc nagyobb átláthatóságának 
fontosságát a kötelező környezetvédelmi, 
szociális és emberi jogi normák 
felügyelete érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az ellátási lánc vállalati 
átláthatóságának jelentős növelése 
érdekében felül kell vizsgálni a nem 
pénzügyi információk közzétételéről szóló 
irányelvet;

Or. en
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Módosítás 40
Mihai Tudose

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is; hangsúlyozza a 
nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelv felülvizsgálatának 
fontosságát a nagyobb átláthatóság 
érdekében;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

4. aggasztónak tartja, hogy a 
vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is; nagyobb 
átláthatóságot kér a vállalkozások 
beszállítói jegyzékének közzététele terén;

Or. fr

Módosítás 42
Clare Daly

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggasztónak tartja, hogy a 4. aggasztónak tartja, hogy a 
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vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is;

vállalkozások kevesebb mint 1%-a teszi 
közzé a beszállítói jegyzékét, még a magas 
kockázatú ágazatokban is, és véleménye 
szerint ez azt mutatja, hogy a 
hatóságoknak sürgősen cselekedniük kell;

Or. en

Módosítás 43
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
fenntartható vállalatirányítási 
követelményeket – beleértve a nem 
pénzügyi információk közzétételét is – az 
EU területén működő valamennyi uniós 
és nem uniós vállalatra alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 44
Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára – 
így az ellátási láncokra is – kiterjedő 
vállalati fenntarthatósági stratégiát 
dolgozzanak ki, tegyenek közzé és 
hajtsanak végre;

törölve

Or. en
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Módosítás 45
Sven Simon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára – 
így az ellátási láncokra is – kiterjedő 
vállalati fenntarthatósági stratégiát 
dolgozzanak ki, tegyenek közzé és 
hajtsanak végre;

törölve

Or. en

Módosítás 46
Daniel Caspary

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára – 
így az ellátási láncokra is – kiterjedő 
vállalati fenntarthatósági stratégiát 
dolgozzanak ki, tegyenek közzé és 
hajtsanak végre;

törölve

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára – 
így az ellátási láncokra is – kiterjedő 
vállalati fenntarthatósági stratégiát 
dolgozzanak ki, tegyenek közzé és 
hajtsanak végre;

törölve

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így a helyi és 
világméretű ellátási láncokra is – kiterjedő, 
hosszú távú vállalati fenntarthatósági 
stratégiát dolgozzanak ki, tegyenek közzé 
és hajtsanak végre; megjegyzi, hogy az 
igazgatótanács összetételének kiigazítása 
– például egy fenntartható 
vállalatirányítást ismerő tag kinevezése 
révén – fokozhatja az e kötelezettségeknek 
való megfelelést; úgy véli, hogy az 
arányosság elvét a kötelezettségszegés 
valószínűsége, nem pedig a vállalkozás 
mérete tekintetében kell alkalmazni; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy minden 
erőfeszítést meg kell tenni a kkv-k 
szabályozási terheinek csökkentése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 49
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak 
ki, tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon egy olyan 
vállalati fenntarthatósági stratégia 
kidolgozására, közzétételére és 
végrehajtására vonatkozó kötelezettség, 
amelynek célja, hogy a bolygónk 
tűrőképességének határait és az emberi 
jogokat beépítse a környezetvédelmi, 
társadalmi és irányítási megfontolásokba, 
és e stratégiának ki kell terjednie a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára, 
beleértve annak értékláncait is; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen stratégia 
kidolgozásának hosszú távú 
megközelítéssel kell együtt járnia, amely 
túlmutat a részvényesi érték jelenlegi 
elsőbbségén;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre; a 
nemzetközi szociális, környezetvédelmi és 
emberi jogi normák alapján; 
hangsúlyozza, hogy fontos a helyi 
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közösségekkel folytatott konzultáció;

Or. en

Módosítás 51
Mihai Tudose

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, 
figyelembe véve a környezetvédelmi, 
társadalmi és biztonsági előírásokat.

Or. en

Módosítás 52
Clare Daly

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre egy 
szankcióalapú mechanizmus keretében;

Or. en

Módosítás 53
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Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatók 
feladatai körébe kell tartozzon az a 
kötelezettség, hogy a vállalat működésének 
valamennyi aspektusára – így az ellátási 
láncokra is – kiterjedő vállalati 
fenntarthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre;

5. hangsúlyozza, hogy az igazgatókat 
ösztönözni kell, hogy a vállalat 
működésének valamennyi aspektusára – 
így az ellátási láncokra is – kiterjedő 
vállalati fenntarthatósági stratégiát 
dolgozzanak ki, tegyenek közzé és 
hajtsanak végre;

Or. en

Módosítás 54
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri három különálló, ugyanakkor 
egymást kölcsönösen erősítő jogalkotási 
javaslat kidolgozását az igazgatók 
feladatairól és a fenntartható 
vállalatirányításról, a vállalatok 
tevékenységei emberi jogi és 
környezetvédelmi vonatkozásainak 
átvilágításáról, valamint a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló irányelv 
reformjáról.

Or. en

Módosítás 55
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi 
Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a fenntartható 
vállalatirányítási kötelezettségek 
kereskedelemfinanszírozást nyújtó 
pénzügyi intézményekre gyakorolt 
hatását;

Or. en

Módosítás 56
Sven Simon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a 
vállalkozás társadalomra és a környezetre 
gyakorolt hatásával kapcsolatos 
információk közzétételére vonatkozó 
követelménynek magában kell foglalnia a 
teljes ellátási lánc valamennyi 
szereplőjére vonatkozó összes lényeges 
információ megosztását;

törölve

Or. en

Módosítás 57
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések – többek között a 
környezetvédelmi, szociális és 
foglalkoztatási kérdések, az emberi jogok 
tiszteletben tartása, a vesztegetés és a 
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közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását;

korrupció – vállalkozásra gyakorolt 
hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával – az úgynevezett „kettős erkölcsi 
mércével"– kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes értéklánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen fenntartható 
vállalatirányítás az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvekben meghatározott 
„tiszteletben tartás” részét képezi.

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási 
lánc valamennyi szereplőjére vonatkozó 
összes lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó új uniós 
követelmények nem lehetnek átfedésben a 
meglévő közzétételi követelményekkel (pl. 
a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelv) és azok 
hatályával, valamint hogy az új uniós 
követelményeknek összhangban kell 
lenniük a különböző nemzetközi 
közzétételi standardokkal, mint például a 
GRI, a SaSb, az IIRC stb. annak 
érdekében, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak az 
európai vállalatok számára; megismétli, 
hogy el kell kerülni a vállalatokra, 
különösen a kkv-kra nehezedő további 
adminisztratív terheket;
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Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását; 
megjegyzi, hogy ezen információk 
megosztása a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelven (NFRD) 
alapul;

Or. en

Módosítás 60
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza a fenntarthatósági 
kérdések vállalkozásra gyakorolt hatásával, 
valamint a vállalkozás társadalomra és a 
környezetre gyakorolt hatásával 
kapcsolatos információk közzétételének 
fontosságát, amelynek magában kell 
foglalnia a teljes ellátási lánc valamennyi 
szereplőjére vonatkozó összes lényeges 
információ megosztását;

Or. en
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Módosítás 61
Clare Daly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási lánc 
valamennyi szereplőjére vonatkozó összes 
szükséges információ megosztását;

Or. en

Módosítás 62
Dita Charanzová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási 
lánc valamennyi szereplőjére vonatkozó 
összes lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
egyértelműen jeleznie kell, hogy 
konkrétan mely lényeges és szükséges 
információt kell megosztani;

Or. en

Módosítás 63
Daniel Caspary

Véleménytervezet



AM\1213942HU.docx 33/39 PE657.472v01-00

HU

6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó követelménynek 
magában kell foglalnia a teljes ellátási 
lánc valamennyi szereplőjére vonatkozó 
összes lényeges információ megosztását;

6. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatósági kérdések vállalkozásra 
gyakorolt hatásával, valamint a vállalkozás 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos információk 
közzétételére vonatkozó további 
követelmények nem növelhetik a már 
meglévő közzétételi kötelezettségekből 
eredő adminisztratív terheket;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló irányelv 
(NFRD) felülvizsgálatának részeként egy 
vállalat ellátási láncban tanúsított 
magatartásának hatása van; a nem 
pénzügyi információk közzétételéről szóló 
irányelv hatályának az ellátási láncra való 
kiterjesztésével a fenntartható 
vállalatirányítás hatása nagyobb lesz;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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6b. hangsúlyozza az új taxonómiai 
rendelet fontosságát az ellátási lánc 
tekintetében is; hangsúlyozza, hogy az 
adókikerülés elleni küzdelem a 
fenntartható vállalatirányítás alapvető 
része;

Or. en

Módosítás 66
Daniel Caspary

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

törölve

Or. en

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

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
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azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az átvilágításról szóló jogalkotási 
javaslatának részeként vizsgálja meg az 
ellátási láncok uniós szintű tanúsítási 
rendszerének lehetőségét; felhívja a 
Bizottságot, hogy az „egy be, egy ki” elv 
alapján mielőbb mérje fel, hogy mely 
meglévő szabályozást lehetne naprakésszé 
tenni vagy felváltani;

Or. en

Módosítás 68
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható vállalatirányítást nem 
korlátozhatják a megfelelő átvilágításra 
vonatkozó jelenlegi jogszabályok vagy 
azok hiánya; kéri a Bizottságot, hogy a 
kereskedelempolitika folyamatban lévő 
felülvizsgálatát egészítse ki a fenntartható 
vállalatirányítással és a vállalati 
átvilágítással.

Or. en

Módosítás 69
Heidi Hautala
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on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban, ideértve az okozott 
károkkal kapcsolatos felelősségre és az 
átvilágítás megfelelő végrehajtásának 
elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket 
is.

Or. en

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

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. megjegyzi, hogy a globális ellátási 
láncokban előforduló lehetséges emberi 
jogi visszaélések azonosítása, megelőzése 
és enyhítése érdekében fontos megvitatni 
az átvilágításra vonatkozó intézkedéseket 
a fenntartható vállalatirányítással 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 71
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Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek ösztönzik a 
vállalkozásokat, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

Or. en

Módosítás 72
Dita Charanzová

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. hangsúlyozza, hogy az EU nem 
képes egyedül kezelni a fenntartható 
vállalatirányítás kérdését, és nem lehet 
sikeres, illetve nem maradhat 
versenyképes a globális értékláncokra 
vonatkozó globális szintű átvilágítási 
követelmények nélkül;

Or. en

Módosítás 73
Clare Daly

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányításban rejlő lehetőségeket 
nem lehet teljes mértékben kiaknázni a 
kellő gondosságra vonatkozó jogszabályok 
nélkül, amelyek előírják a vállalkozások 
számára, hogy az emberi jogi 
visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban.

7. megjegyzi, hogy a fenntartható 
vállalatirányítás nem működhet 
hatékonyan a kellő gondosságra vonatkozó 
jogszabályok nélkül, amelyek előírják a 
vállalkozások számára, hogy az emberi 
jogi visszaéléseket és a környezeti károkat 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
azokkal elszámoljanak a globális 
értékláncaikban;

Or. en

Módosítás 74
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika alapvető szerepet 
játszik az olyan intézkedések intelligens 
kombinációjában, amelyek előmozdítják 
az emberi jogoknak a vállalkozások általi 
tiszteletben tartását és enyhítik a 
környezeti károkat; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányítást és a vállalati átvilágítást 
be kell építeni az uniós 
kereskedelempolitikába, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy mindkét kérdést foglalja 
bele a kereskedelempolitika soron 
következő felülvizsgálatába.

Or. en

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

Véleménytervezet
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7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
vállalatirányításnak lehetővé kell tennie a 
fizetett igazgatók legalább 
egyharmadának jelenlétét és részvételét, 
akik a vállalkozással kapcsolatos 
ismereteik alapján hozzájárulnak a 
bevezetett fenntartható intézkedések 
hatékonyságának javításához;

Or. fr


