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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat het de volledige 
verantwoordelijkheid is van staten en 
regeringen om de mensenrechten, de 
samenleving, de natuur en het milieu in 
hun land te waarborgen en dat deze 
verantwoordelijkheid niet mag worden 
overgedragen aan particuliere actoren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat de EU-
economie wordt geconfronteerd met de 
grootste mondiale economische crisis 
sinds de Grote Depressie en dat bedrijven 
in heel Europa bijzonder hard zijn 
getroffen; benadrukt dat er vooral nu 
geen wetgevingsinitiatieven mogen 
worden genomen die de economie 
belemmeren of schade toebrengen, 
bijvoorbeeld doordat zij de administratieve 
lasten doen toenemen of voor 
rechtsonzekerheid zorgen;

Or. en

Amendement 3
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato
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Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. vereist dat voordat een initiatief 
wordt voorgesteld, een effectbeoordeling 
wordt verricht met specifieke aandacht 
voor:
a) de administratieve lasten voor 
bedrijven,
b) de waarde die EU-ondernemingen 
toevoegen,
c) de door EU-ondernemingen verschafte 
werkgelegenheid,
d) de betrokkenheid van EU-
ondernemingen op internationale 
markten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. herinnert aan het belang 
van overgangsperioden om 
rechtszekerheid en goede wetgeving te 
creëren; wijst in dat verband op de 
noodzaak van een overgangsperiode van 
ten minste zeven jaar om ondernemingen 
de gelegenheid te bieden eventuele nieuwe 
maatregelen toe te passen;

Or. en

Amendement 5
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Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn maar dat hun 
complexe aard, gebrek aan transparantie 
en verminderde verantwoording tot een 
hoger risico op schendingen van de 
mensenrechten en de arbeidsrechten 
leiden en tot feitelijke straffeloosheid voor 
milieumisdrijven en dat het handelsbeleid 
moet bijdragen tot een transparant 
productieproces in de hele waardeketen en 
in overeenstemming moet zijn met de 
milieunormen, sociale normen en 
veiligheidsnormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen; geeft aan dat het 
handelsbeleid in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen zoals bepaald in de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en de 
verwezenlijking van de SDG’s moet 
bevorderen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen, met inbegrip van 
onderaannemingsketens, en in 
overeenstemming moet zijn met de 
milieunormen, mensenrechten, sociale 
normen en veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 8
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid in overeenstemming dient te 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

Or. en
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Amendement 9
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale waardeketens 
het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces dat strookt met 
de milieunormen, sociale normen en 
veiligheidsnormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat mondiale 
waardeketens het belangrijkste kenmerk 
van de wereldeconomie zijn en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
waardeketen en in overeenstemming moet 
zijn met de milieunormen, sociale normen 
en veiligheidsnormen;

1. herhaalt dat mondiale 
toeleveringsketens het belangrijkste 
kenmerk van de wereldeconomie zijn en 
dat het handelsbeleid kan bijdragen tot een 
transparant productieproces in de hele 
toeleveringsketen en in overeenstemming 
moet zijn met de milieunormen, sociale 
normen en veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 11
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Europese 
economie wordt geconfronteerd met de 
zwaarste recessie in haar naoorlogse 
geschiedenis; benadrukt dat er geen 
aanvullende bureaucratische rompslomp 
mag worden opgelegd aan 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 12
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat de bevindingen van de 
recente studie van de Europese 
Commissie inzake de taken van directeurs 
en duurzaam ondernemingsbestuur1 bis 
bevestigen dat de meeste EU-
ondernemingen kortetermijndenken 
verkiezen boven langetermijndenken en 
duurzaamheid en dat deze studie bewijst 
dat ondernemingen in de EU in de 
periode 1992-2018 eerder de nadruk 
legden op kortetermijnvoordelen voor de 
aandeelhouders dan op belangen van de 
onderneming op de lange termijn; wijst 
erop dat uit diezelfde studie blijkt dat de 
EU niet op schema ligt om haar 
doelstellingen van Parijs te bereiken en 
dat kortetermijndenken deze situatie 
verergert;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en
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Amendement 13
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq, Raphaël 
Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent de recente studie van de 
Europese Commissie inzake de taken van 
directeurs en duurzaam 
ondernemingsbestuur, waaruit blijkt dat 
de huidige besluitvormers in 
ondernemingen vooral proberen om de 
waarde voor de aandeelhouders op de 
korte termijn te maximaliseren en niet 
zozeer kijken naar de 
langetermijnbelangen van de 
onderneming en haar aandeelhouders, die 
streven naar de ecologische en sociale 
duurzaamheid van de Europese bedrijven 
op de lange termijn1 bis;
_________________
1 bis https://op.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de effecten van 
kortetermijndenken in de bedrijfswereld 
op de handelspraktijken van Europese 
ondernemingen in derde landen 
onhoudbaar zijn; wijst erop dat sociale 
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duurzaamheid in derde landen moet 
worden bevorderd; benadrukt dat het 
bevorderen van duurzaam 
ondernemingsbestuur in het 
handelsbeleid een positief effect heeft op 
de toeleveringsketen en bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 15
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU slechts kan 
helpen een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen als het niet 
afdoet aan de gelijke 
concurrentievoorwaarden voor Europese 
ondernemingen en niet in de weg staat 
aan een verbetering van het 
internationale concurrentievermogen van 
Europa en als het de bedrijven van de EU 
beschermt tegen oneerlijke 
concurrentievoordelen van derde landen 
ten gevolge van lagere 
beschermingsnormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen om 
het internationale concurrentievermogen 
van Europa te behouden en de bedrijven 
van de EU te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentievoordelen van derde landen 
ten gevolge van lagere 
beschermingsnormen, en bijgevolg 
bijzonder nuttig is voor het handelsbeleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 17
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de EU te beschermen; merkt op dat dit 
alles slechts kan worden verwezenlijkt via 
een effectieve bescherming tegen 
oneerlijke concurrentie van derde landen 
en via de volledige uitvoering van de 
wederkerigheidsbeginselen;

Or. en

Amendement 18
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen en, op voorwaarde dat het op 
berekende en evenredige wijze wordt 
toegepast, het potentieel heeft om het 
handelsbeleid van de EU te bevorderen;

Or. en

Amendement 19
Mihai Tudose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur een belangrijke 
pijler is voor de EU om een 
veerkrachtigere en duurzamere economie 
tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden zal bevorderen 
en de bedrijven en burgers van de EU zal 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 20
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 2. benadrukt dat duurzaam 
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ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, meer 
gelijke concurrentievoorwaarden te 
scheppen, het mondiale 
concurrentievermogen te stimuleren en de 
bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg nuttig kan zijn 
voor het handelsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 21
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handels- en investeringsbeleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 22
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur noodzakelijk is om 
de EU in staat te stellen een 
veerkrachtigere en duurzamere economie 



PE657.472v01-00 14/40 AM\1213942NL.docx

NL

concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en werknemers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 24
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de EU kan helpen 
een veerkrachtigere en duurzamere 
economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en 
de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig 
is voor het handelsbeleid van de EU;

2. benadrukt dat het bevorderen van 
duurzaam ondernemingsbestuur op 
mondiaal niveau de EU kan helpen een 
veerkrachtigere en duurzamere economie 
tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden voor bedrijven te 
bevorderen en de burgers van de EU te 
beschermen;
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Or. en

Amendement 25
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat sommige landen en 
ondernemingen op de mondiale markten, 
hoofdzakelijk ondernemingen van buiten 
Europa, zich niet altijd aan de beginselen 
van duurzaam ondernemingsbestuur 
houden, waardoor Europese 
ondernemingen in sommige gevallen 
worden weggeconcurreerd, hetgeen een 
nadelig effect heeft op die ondernemingen 
en hun werknemers;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van 
samenhang tussen de structuren voor 
ondernemingsbestuur van EU-
ondernemingen en de inspanningen van 
de EU in de dialoog met derde landen 
over verantwoord ondernemen, via 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling in 
vrijhandelsovereenkomsten; merkt op dat 
een duurzame, holistische 
langetermijnbenadering nodig is;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat een evenwichtige 
samenstelling van interne adviesgroepen 
en de lessen die zijn geleerd uit hun 
ervaringen op het gebied van een 
inclusieve gestructureerde dialoog als 
model kunnen worden gebruikt voor 
bedrijfsstructuren in de EU waarin 
rekening wordt gehouden met het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 28
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan; 
erkent dat de OESO heeft verklaard dat 
bedrijven die proactief stappen 
ondernemen om de risico’s in verband 
met de COVID-19-crisis zo aan te pakken 
dat nadelige effecten op werknemers en 
toeleveringsketens worden beperkt, vaker 
waarde en veerkracht creëren op de lange 
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termijn, wat hun levensvatbaarheid op de 
korte termijn en hun uitzicht op herstel op 
de middellange tot lange termijn 
verbetert1 bis;
_________________
1 bis 
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

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie de zwakke punten van niet-
gereguleerde mondiale toeleveringsketens 
aan het licht heeft gebracht, hetgeen heeft 
aangetoond dat de vrijwillige regels niet 
volstaan, in het bijzonder in de 
kledingsector, waar de productie tijdens 
de crisis werd verstoord, met nadelige 
gevolgen voor de hele toeleveringsketen; 
merkt op dat bedrijven met goede sociale 
praktijken, goede praktijken op het gebied 
van milieu en bestuur en goede procedures 
voor risicobeperking crises beter 
doorstaan;

Or. en

Amendement 30
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft 
gebracht, en merkt op dat vrijwillige goede 
sociale praktijken, goede praktijken op het 
gebied van milieu en bestuur en goede 
procedures voor risicobeperking op basis 
van gevestigde benaderingen zoals de 
leidende beginselen van de VN en de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen kunnen helpen om 
bedrijven veerkrachtiger te maken in 
tijden van crisis;

Or. en

Amendement 31
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft 
gebracht;

Or. en

Amendement 32
Mihai Tudose

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de crisis veroorzaakt 
door de COVID-19-pandemie de zwakke 
punten van niet-gereguleerde mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft 
gebracht, en merkt op dat bedrijven met 
goed gedefinieerde sociale praktijken, 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en procedures voor risicobeperking 
de crisis beter doorstaan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter doorstaan;

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht 
heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede 
praktijken op het gebied van milieu en 
bestuur en goede procedures voor 
risicobeperking de crisis beter hebben 
doorstaan;

Or. en

Amendement 34
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\1213942NL.docx 21/40 PE657.472v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat meer 
dan drie vierde van de bedrijven geen 
informatie verstrekt over de transparantie 
van hun toeleveringsketen, en dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt1 bis, zelfs in 
sectoren met een hoog risico, behalve in de 
kledingsector, waar een aanzienlijk aantal 
bedrijven hetzij een algemene, hetzij een 
gedetailleerde lijst van zijn leveranciers 
verstrekt; verzoekt de Commissie om van 
de herziening van de richtlijn betreffende 
de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie gebruik te maken om de 
rapportageverplichtingen te versterken en 
de afdwingbaarheid van de richtlijn te 
vergroten;
_________________
1 bis The Alliance for Corporate 
Transparency Research Report 2019: An 
analysis of the sustainability reports of 
1000 companies pursuant to the EU Non-
Financial Reporting Directive, blz. 6, te 
vinden op 
http://www.allianceforcorporatetranspare
ncy.org/assets/2019_Research_Report%20
_Alliance_for_Corporate_Transparency-
7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c688
6fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is; merkt op dat in de EU 
geregistreerde beursgenoteerde bedrijven, 
niet-beursgenoteerde bedrijven en 
particuliere ondernemingen uit hoofde 
van het nationale recht verschillende 
verplichtingen kunnen hebben op het 
gebied van duurzaam 
ondernemingsbestuur; herinnert aan het 
belang van eerlijke 
concurrentievoorwaarden ten opzichte 
van buiten de EU geregistreerde 
ondernemingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is; benadrukt het belang van 
meer transparantie in de 
toeleveringsketen om toe te zien op 
bindende milieunormen, sociale normen 
en mensenrechtennormen; wijst erop dat 
de herziening van de richtlijn betreffende 
de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie moet worden gebruikt om de 
transparantie van bedrijven in de 
toeleveringsketen sterk te verhogen;

Or. en
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Amendement 40
Mihai Tudose

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is; wijst erop dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie moet worden 
herzien om voor meer transparantie te 
zorgen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is; verzoekt om voor meer 
transparantie te zorgen bij de 
openbaarmaking van de 
leverancierslijsten van bedrijven;

Or. fr

Amendement 42
Clare Daly

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is;

4. vindt het zorgwekkend dat nog 
geen 1 % van alle bedrijven hun 
leveranciers openbaar maakt, en dat dit 
percentage zelfs in sectoren met een hoog 
risico zo laag is en is van mening dat dit 
aantoont dat de overheid dringend moet 
optreden;

Or. en

Amendement 43
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat, teneinde eerlijke 
concurrentievoorwaarden te scheppen, 
vereisten inzake duurzaam 
ondernemingsbestuur, met inbegrip van 
vereisten inzake de openbaarmaking van 
niet-financiële informatie, moeten gelden 
voor alle bedrijven die in de EU actief 
zijn, ongeacht of zij van binnen of van 
buiten de EU komen;

Or. en

Amendement 44
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 

Schrappen
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duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

Or. en

Amendement 45
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

Schrappen

Or. en

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



PE657.472v01-00 26/40 AM\1213942NL.docx

NL

Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie op de lange 
termijn te ontwikkelen, openbaar te maken 
en uit te voeren voor alle aspecten van de 
activiteiten van het bedrijf, lokale en 
mondiale toeleveringsketens inbegrepen; 
merkt op dat wijzigingen in de 
samenstelling van een raad van bestuur, 
zoals de benoeming van een lid met 
kennis van duurzaam 
ondernemingsbestuur, de naleving van 
deze verplichtingen kunnen verbeteren; is 
van mening dat het 
evenredigheidsbeginsel moet worden 
toegepast op de kans op inbreuken op 
verplichtingen en niet op de omvang van 
de onderneming; merkt desalniettemin op 
dat al het nodige moet worden gedaan om 
de regelgevingslast voor kmo’s te 
verlagen;
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Or. en

Amendement 49
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren, die 
bedoeld is om de grenzen van onze planeet 
en de mensenrechten te integreren in 
ecologische, sociale en governance-
overwegingen, en dat een dergelijke 
strategie betrekking dient te hebben op 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, waardeketens inbegrepen; 
benadrukt dat de ontwikkeling van een 
dergelijke strategie hand in hand dient te 
gaan met een langetermijnbenadering die 
verder reikt dan het maximaliseren van de 
waarde voor de huidige aandeelhouders;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen; 



PE657.472v01-00 28/40 AM\1213942NL.docx

NL

geeft aan dat dit gebaseerd moet zijn op 
internationale sociale normen, 
milieunormen en mensenrechtennormen; 
onderstreept dat overleg met plaatselijke 
gemeenschappen belangrijk is;

Or. en

Amendement 51
Mihai Tudose

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen, 
rekening houdend met milieunormen, 
sociale normen en veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 52
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen, met 
een op sancties gebaseerd mechanisme;

Or. en
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Amendement 53
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat directeuren onder 
meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

5. benadrukt dat directeuren moeten 
worden aangemoedigd om een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, 
openbaar te maken en uit te voeren voor 
alle aspecten van de activiteiten van het 
bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

Or. en

Amendement 54
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om drie afzonderlijke, 
doch elkaar versterkende 
wetgevingsvoorstellen inzake de taken van 
directeuren en duurzaam 
ondernemingsbestuur, inzake passende 
zorgvuldigheid op het gebied van 
mensenrechten en milieu in het 
bedrijfsleven en inzake de hervorming van 
de richtlijn betreffende de 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie;

Or. en

Amendement 55
Barry Andrews, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Jordi 
Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Marie-Pierre Vedrenne
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om de 
effecten te beoordelen van verplichtingen 
inzake duurzaam ondernemingsbestuur 
op financiële instellingen die 
handelsfinanciering verstrekken;

Or. en

Amendement 56
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

Schrappen

Or. en

Amendement 57
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties, waaronder 
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en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

milieukwesties, sociale kwesties en 
werknemerskwesties, de eerbiediging van 
de mensenrechten en omkoping en 
corruptie, op het bedrijf en over de impact 
van het bedrijf op de maatschappij en het 
milieu – de zogeheten “dubbele 
materialiteitsnorm” –, ook moet gelden 
voor alle relevante informatie over alle 
actoren in de hele waardeketen van het 
bedrijf; benadrukt dat dergelijk duurzaam 
ondernemingsbestuur deel uitmaakt van 
de “verantwoordelijkheid van bedrijven 
om de mensenrechten te eerbiedigen” 
zoals gedefinieerd in de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt dat eventuele nieuwe 
verplichtingen van de EU om informatie te 
verstrekken over de impact van 
duurzaamheidskwesties op het bedrijf en 
over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, niet mogen 
overlappen met bestaande 
rapportageverplichtingen (bijv. de 
richtlijn betreffende de openbaarmaking 
van niet-financiële informatie) en dat de 
reikwijdte ervan moet stroken met de 
diverse internationale standaarden voor 
verslaglegging, zoals GRI, SASB, IIRC 
enzovoort, om gelijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren 
voor Europese ondernemingen; herhaalt 
dat aanvullende administratieve lasten 
voor bedrijven, in het bijzonder voor 
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kmo’s, moeten worden vermeden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf; merkt op dat het delen van 
deze informatie gebaseerd is op het 
rapportagesysteem van de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie;

Or. en

Amendement 60
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt hoe belangrijk het is om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties van bedrijven 
op het bedrijf en over de impact van het 
bedrijf op de maatschappij en het milieu, 
en dat dit ook moet gelden voor alle 
relevante informatie over alle actoren in de 
hele toeleveringsketen van het bedrijf;
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Or. en

Amendement 61
Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle nodige informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

Or. en

Amendement 62
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt dat elke verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, duidelijke 
indicaties moet bevatten over welke 
specifieke relevante en noodzakelijke 
informatie moet worden gedeeld;

Or. en

Amendement 63
Daniel Caspary
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de verplichting om 
informatie te verstrekken over de impact 
van duurzaamheidskwesties op het bedrijf 
en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over 
alle actoren in de hele toeleveringsketen 
van het bedrijf;

6. benadrukt dat aanvullende 
verplichtingen om informatie te 
verstrekken over de impact van 
duurzaamheidskwesties op het bedrijf en 
over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
bestaande rapportageverplichtingen niet 
mogen verhogen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het gedrag van een 
bedrijf in de toeleveringsketen een rol 
speelt in het kader van de herziening van 
het rapportagesysteem van de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie; geeft aan dat het 
effect van duurzaam 
ondernemingsbestuur groter zal zijn als 
de werkingssfeer van die richtlijn wordt 
uitgebreid naar de toeleveringsketen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept het belang van de 
nieuwe taxonomieverordening, ook met 
betrekking tot de toeleveringsketen; 
benadrukt dat het aanpakken van 
belastingontwijking een fundamenteel 
onderdeel is van duurzaam 
ondernemingsbestuur;

Or. en

Amendement 66
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle 
kan worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die 
bedrijven ertoe verplichten schendingen 
van de mensenrechten en milieuschade in 
hun mondiale waardeketens te 
identificeren, te voorkomen en te 
beperken en hiervan rekenschap te geven.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
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zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven; verzoekt de 
Commissie om een certificeringsstelsel 
voor toeleveringsketens op EU-niveau te 
verkennen als onderdeel van haar 
wetgevingsvoorstel over passende 
zorgvuldigheid; verzoekt de Commissie 
om, op basis van het “one in, one out”-
beginsel, snel te beoordelen welke 
bestaande regelgeving kan worden 
bijgewerkt of vervangen.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven; onderstreept dat 
duurzaam ondernemingsbestuur niet mag 
worden beperkt door de aanwezigheid of 
het ontbreken van degelijke wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften; verzoekt de 
Commissie om duurzaam 
ondernemingsbestuur en passende 
zorgvuldigheid in bedrijven toe te voegen 
aan de lopende toetsing van het 
handelsbeleid.

Or. en
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Amendement 69
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven, met inbegrip van 
bepalingen inzake de aansprakelijkheid 
voor berokkende schade en voor het 
nalaten om passende zorgvuldigheid te 
betrachten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die 
bedrijven ertoe verplichten schendingen 
van de mensenrechten en milieuschade in 
hun mondiale waardeketens te 
identificeren, te voorkomen en te beperken 
en hiervan rekenschap te geven.

7. merkt op dat het belangrijk is om 
zorgvuldigheidsmaatregelen te bespreken 
in het kader van duurzaam bedrijfsbeheer 
teneinde mogelijke schendingen van de 
mensenrechten in mondiale 
toeleveringsketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken.

Or. en
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Amendement 71
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe aanmoedigen schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

Or. en

Amendement 72
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die 
bedrijven ertoe verplichten schendingen 
van de mensenrechten en milieuschade in 
hun mondiale waardeketens te 
identificeren, te voorkomen en te 
beperken en hiervan rekenschap te geven.

7. benadrukt dat de EU de kwestie 
van duurzaam bedrijfsbeheer niet alleen 
kan aanpakken en dat zij niet succesvol 
kan zijn of kan blijven concurreren 
zonder zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor mondiale waardeketens op mondiaal 
niveau.

Or. en

Amendement 73
Clare Daly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het potentieel van 
duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan 
worden ontplooid zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

7. merkt op dat duurzaam 
bedrijfsbeheer niet efficiënt kan werken 
zonder wettelijke 
zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven 
ertoe verplichten schendingen van de 
mensenrechten en milieuschade in hun 
mondiale waardeketens te identificeren, te 
voorkomen en te beperken en hiervan 
rekenschap te geven.

Or. en

Amendement 74
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat het handelsbeleid 
een cruciale rol speelt in de slimme mix 
van maatregelen die de eerbiediging van 
de mensenrechten door bedrijven 
bevorderen en milieuschade beperken; 
benadrukt in dat verband dat duurzaam 
ondernemingsbestuur en passende 
zorgvuldigheid door bedrijven dienen te 
worden opgenomen in het handelsbeleid 
van de EU en verzoekt de Commissie om 
beide kwesties mee te nemen in haar 
volgende toetsing van het handelsbeleid.

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat duurzaam 
ondernemingsbestuur de aanwezigheid en 
deelname van ten minste een derde 
bezoldigde bestuursleden mogelijk moet 
maken, om zo, dankzij hun kennis van de 
onderneming, de doeltreffendheid van de 
ingevoerde duurzaamheidsmaatregelen te 
helpen verbeteren;

Or. fr


