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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 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, 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 jogbizonytalanság előidézése.

Or. en

Módosítás 3
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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-1b. emlékeztet, hogy az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvekkel 
összhangban a vállalati átvilágítás csak a 
nemzetközileg elismert emberi jogokra 
vonatkozhat; megjegyzi, hogy el kell 
kerülni ezen elvek más területekre, 
például a víz-, a talaj- vagy a 
légszennyezésre történő kiterjesztését.

Or. en

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

Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. kéri, hogy bármilyen 
kezdeményezésre vonatkozó javaslat 
előterjesztése előtt végezzenek alapos 
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 5
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Véleménytervezet
-1 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

-1d. emlékeztet az átmeneti időszakok 
fontosságára a jogbiztonság és a hatékony 
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 6
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat; 
hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 
kereskedelem területén az átvilágításnak 
és a felelősségteljes beszerzésnek kell a 
különféle méretű gazdasági szereplők 
szokásos üzleti magatartásává válnia; 
elismeri a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységek és az ellátási láncokon 
belüli pozíciók méretében és 
összetettségében mutatkozó 
különbségeket, valamint azt, hogy ennek 
tükröződnie kell a hivatalos átvilágítási 
követelményekben;

Or. en

Módosítás 7
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat 
szociális, környezetvédelmi és emberi jogi 
szempontból, amit az Európai Bizottság az 
ellátási láncban végzett átvilágításra 
vonatkozó követelményekről szóló 
tanulmánya is alátámaszt; hangsúlyozza, 
hogy a vállalati átvilágításnak központi 
helyet kell elfoglalnia az uniós 
kereskedelempolitika soron következő 
felülvizsgálatában;

Or. en

Módosítás 8
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. kiemeli, hogy az államok és a 
kormányok kötelessége az emberi jogok 
tiszteletben tartása, védelme és 
garantálása, ezért emlékeztet a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban a 
kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó erős fejezetek 
fontosságára; sajnálja, hogy jelenleg 
alacsony szinten világítják át az ellátási 
láncokat;

Or. en

Módosítás 9
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Liesje 
Schreinemacher, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Samira 
Rafaela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. hangsúlyozza, hogy a globalizált és 
digitalizált világban az egyetemes emberi 
jogok tiszteletben tartásának felelősségét a 
teljes nemzetközi közösségnek kell 
viselnie, és sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

Or. en

Módosítás 10
Sven Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat; 
ugyanakkor elismeri a vállalkozások által 
az elmúlt években az EU-ban az 
eredmények javítása érdekében tett 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 11
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten valósítják meg az ellátási láncok 
átvilágítását, annak ellenére, hogy egyre 
több átláthatósági és jelentéstételi 
követelmény van érvényben;

Or. en

Módosítás 12
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Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten valósítják meg az ellátási láncok 
átvilágítását, annak ellenére, hogy egyre 
több önkéntes szabvány van érvényben;

Or. en

Módosítás 13
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, 
Dita Charanzová, Nicola Danti, Samira Rafaela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat, 
különösen mivel az átvilágítás előnyt 
jelenthet a versenyképesség 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 14
Daniel Caspary

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. sajnálja, hogy számos globálisan 
aktív vállalkozáson belül jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

Or. en
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Módosítás 15
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy jelenleg alacsony 
szinten világítják át az ellátási láncokat;

1. elismeri az ellátási láncok jelenlegi 
átvilágítási szintjének elérése érdekében 
végzett eddigi munkát;

Or. en

Módosítás 16
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az emberi jogok és 
a környezetvédelmi normák megsértése 
továbbra is széles körben elterjedt a 
globális ellátási láncokban, és hogy az 
Európai Bizottság tanulmányai alapján 
egyértelmű bizonyíték van arra, hogy 
jelentős számú európai vállalkozás 
egyáltalán nem világítja át ellátási láncát;

Or. en

Módosítás 17
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az uniós 
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vállalkozások számos önkéntes 
kezdeményezését és fellépését a felelős 
üzleti gyakorlatok területén; 
hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat 
továbbra is támogatni és segíteni kell 
ebben a folyamatban;

Or. en

Módosítás 18
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a vállalati 
átvilágítás egyre inkább bekerül a 
tagállamok jogi normái közé;

Or. en

Módosítás 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség; ennek kapcsán kéri, hogy a belső 
piachoz hozzáférni kívánó külföldi 
vállalkozások ugyanolyan feltételek 
mellett tegyenek eleget e kötelezettségnek; 
adott esetben további jogszabályok 
alkalmazását kéri az érintett behozatalra, 
amelyek megfelelnek a kötelező átvilágítás 
be nem tartása súlyosságának; felszólít az 
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emberi jogokat megsértő bűnözőket és 
hálózatokat finanszírozó termékek piacra 
jutásának megtiltására;

Or. fr

Módosítás 20
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség; felhívja a Bizottságot, hogy 
végezzen alapos hatásvizsgálatot azon 
ellátási láncok kiterjedtségéről, amelyekre 
a rendeletet alkalmazni kell annak 
érdekében, hogy tényleges hatást 
gyakoroljon az emberi jogok védelmére, 
miközben kiegyensúlyozza a vállalati 
szinten jelentkező megnövekedett 
bürokratikus következményeket;

Or. en

Módosítás 21
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy Európa 
nemzetközi versenyképességének 
megerősítése érdekében rendkívül fontos 
az egyenlő nemzetközi versenyfeltételek 
megteremtése; megjegyzi, hogy az 
átvilágításra vonatkozó eljárásokat úgy 
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kell kialakítani, hogy azok ne 
veszélyeztessék az EU versenyképességét, 
és hozzájáruljanak a nemzetközi 
kereskedelemben felmerülő, a harmadik 
országok alacsonyabb védelmi normáiból 
eredő versenyelőnyök mérsékléséhez;

Or. en

Módosítás 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség; úgy véli, hogy az Unióban 
székhellyel rendelkező vagy működő 
vállalkozásoknak jogi felelősséggel kell 
tartozniuk minden olyan kárért, amelyet 
az Unióban vagy harmadik országokban 
az embereknek és a környezetnek 
okoznak;

Or. en

Módosítás 23
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 

2. meggyőződése, hogy Európa 
nemzetközi versenyképességének 
megerősítése érdekében rendkívül fontos 
az egyenlő nemzetközi versenyfeltételek 
megteremtése; megjegyzi, hogy az 
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szükség; átvilágításra vonatkozó eljárások 
hozzájárulhatnak a harmadik országok 
azon tisztességtelen versenyelőnyeinek 
mérsékléséhez, amelyek a nemzetközi 
kereskedelem alacsonyabb szintű védelmi 
normáiból erednek;

Or. en

Módosítás 24
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. ezért meggyőződése, hogy az 
egyenlő versenyfeltételek kialakítása és az 
európai vállalkozások számára a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök elkerülése 
érdekében kötelező, uniós szintű 
ágazatközi átvilágításra, valamint az 
ellátási láncok nyomon követhetőségének 
és elszámoltathatóságának javítására van 
szükség;

Or. en

Módosítás 25
Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Saskia Bricmont

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök, valamint a 
szociális és környezeti dömping 
elkerüléséhez a teljes értékláncban 
kötelező átvilágításra van szükség;
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Or. en

Módosítás 26
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Dita Charanzová, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egységes 
piacon működő uniós és külföldi 
vállalkozások számára egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágításra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 27
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben a környezeti 
és szociális dömping miatt felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágításra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 28
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez, a 
jó kormányzás előmozdításához és a 
globális ellátási láncok 
elszámoltathatóságának 
növeléséhez kötelező átvilágításra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 29
Daniel Caspary

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. meggyőződése, hogy egy jobb, 
globális átvilágítás hozzájárulhat az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez 
és a nemzetközi kereskedelemben 
felmerülő tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez;

Or. en

Módosítás 30
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
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elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

elkerüléséhez átvilágításra van szükség;

Or. en

Módosítás 31
Sven Simon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez és a 
nemzetközi kereskedelemben felmerülő 
tisztességtelen versenyelőnyök 
elkerüléséhez kötelező átvilágítátásra van 
szükség;

2. emlékeztet, hogy az átvilágítás 
hozzájárul az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtéséhez és a nemzetközi 
kereskedelemben felmerülő tisztességtelen 
versenyelőnyök elkerüléséhez;

Or. en

Módosítás 32
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy a vevő-szállító 
kapcsolatokban az erőviszonyok közötti 
egyenlőtlenségek kezeléséhez kötelező 
átvilágításra van szükség; megjegyzi, hogy 
bizonyos beszerzési gyakorlatok, mint 
például az alacsony árak, az utolsó 
pillanatban bekövetkező késések, a 
megrendelések törlése vagy módosítása 
hatással vannak a beszállítók azon 
képességére, hogy be tudja-e tartani a 
környezetvédelmi és szociális normákat; 
hangsúlyozza ezért, hogy az átvilágításra 
vonatkozó kötelezettségeknek 
ösztönözniük kell a globális értékláncok 
csúcsán található vállalkozasok beszerzési 
gyakorlatainak megváltoztatását;
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Or. en

Módosítás 33
Luisa Regimenti

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az EU-ba 
importálni kívánó EU-n kívüli 
vállalkozásoknak eleget kell tenniük az 
átvilágításra és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó 
kötelezettségeknek, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak, és 
megakadályozzák a termelés EU-n kívülre 
történő áttelepítését vagy áthelyezését;

Or. en

Módosítás 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetei példa nélküli 
eszközök, amelyek biztosítják többek 
között az emberi jogok és a munkaügyi 
normák tiszteletben tartását és 
előmozdítását a harmadik országokban;

Or. en

Módosítás 35
Enikő Győri, Angelika Winzig
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
vállalkozások polgári jogi felelősségét ki 
kell zárni az átvilágításra vonatkozó 
minden jövőbeli jogszabály hatálya alól;

Or. en

Módosítás 36
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogok megsértésének 
megelőzésére, az ellátási láncok 
szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy szükség van 
egy, a vállalati átvilágításról és a vállalati 
elszámoltathatóságról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre, amely 
létrehozza az ellátási láncok, többek között 
a nemzetközi ellátási láncok 
átvilágításának uniós rendszerét, amely:

a) segítséget nyújt az uniós gazdasági 
szereplőknek az emberi jogok és a 
környezeti fenntarthatóság tiszteletben 
tartásához, valamint a tevékenységeik és 
beszerzési döntéseik révén történő 
visszaélések elkerüléséhez;
b) növeli a jogbiztonságot és az 
átláthatóságot az Európai Unión kívüli 
országokból importáló vállalkozások 
beszerzési gyakorlatai tekintetében;
c) korlátozza az európai és a nemzetközi 
szinten elfogadott értékek és normák, 
valamint az emberi jogokra, a szociális 
jogokra és a környezetvédelmi jogokra 
vonatkozó meglévő helyi jogszabályok 
megkerülésének vagy figyelmen kívül 
hagyásának lehetőségeit;
d) megszilárdítja az ellátási láncokat és 
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elkerüli a nemzetközi kereskedelem 
megzavarását;
e) a termékek minőségének és 
megbízhatóságának biztosítása révén védi 
a fogyasztók érdekeit;
f) előmozdítja a versenyjog tiszteletben 
tartását;
g) előmozdítja az igazságos adóztatást, 
különös tekintettel a multinacionális 
vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 37
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogok megsértésének 
megelőzésére, az ellátási láncok 
szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. hangsúlyozza, hogy az államnak az 
emberi jogok védelmével kapcsolatos 
szerepét és felelősségét nem szabad 
magánszereplőkre átruházni; 
meggyőződése azonban, hogy az 
átvilágításra vonatkozó intézkedések 
kiegészíthetik a meglévő önszabályozási és 
önkéntes kezdeményezéseket, például a 
tanúsítási rendszereket, a kapacitásépítési 
mechanizmusokat és a figyelemfelkeltő 
kampányokat, amelyek célja az emberi 
jogok megsértésének megelőzése, és hogy 
a párhuzamos kezdeményezések 
észszerűsítése csökkentheti az ellátási 
láncok potenciális kockázatait és segíthet 
elkerülni a nemzetközi kereskedelem 
megzavarását;

Or. en

Módosítás 38
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogok megsértésének 
megelőzésére, az ellátási láncok 
szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. emlékeztet, hogy az átvilágításra 
vonatkozó kötelezettségeknek az emberi és 
munkajogi, valamint a környezetvédelmi 
normák megsértésének megelőzésére kell 
irányulniuk az alapvető munkajogok és 
környezetvédelmi normák – többek között 
a párizsi éghajlatváltozási 
kötelezettségvállalások – az egész ellátási 
láncban történő tiszteletben tartásának 
javítása révén;

Or. en

Módosítás 39
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok fenntarthatóbbá és 
szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülésére 
kell irányulniuk; meggyőződése, hogy a 
jogszabálynak tényleges hozzáférést kell 
biztosítania az érintett személyek és 
közösségek számára a jogorvoslathoz; 
valamint biztosítania kell az okozott kárért 
való felelősségvállalást, többek között 
szankciók, például a közbeszerzésből és a 
kereskedelemösztönző eszközökből való 
kizárás révén;

Or. en

Módosítás 40
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Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk; 
meggyőződése, hogy az emberi jogi 
átvilágítást a folyamatos fejlődés 
dinamikus folyamatának kell tekinteni, és 
felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be 
megfelelő nyomon követési és végrehajtási 
mechanizmust annak érdekében, hogy a 
jogszabályokat be nem tartókat a 
szabályok betartására ösztönözzék;

Or. en

Módosítás 41
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, 
Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk; 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
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Módosítás 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk; úgy véli, 
hogy az uniós szabályozásnak támogatnia 
kell a vállalkozásokat vállalati társadalmi 
kötelezettségeik kezelésében és 
betartásában;

Or. en

Módosítás 43
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére, az 
Európai Unió alapvető értékeinek való 
megfelelés kereskedelmi szabályokba 
történő beépítésére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülésére 
kell irányulniuk;

Or. fr
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Módosítás 44
Daniel Caspary

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy a WTO-n 
belül az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségeknek az emberi, munkaügyi 
és környezetvédelmi jogok megsértésének 
megelőzésére, az ellátási láncok 
szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülésére 
kell irányulniuk, melyek új iránymutató 
projektként szolgálhatnak a WTO 
megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Luisa Regimenti

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének felismerésére, 
megszüntetésére, megelőzésére és 
enyhítésére, az ellátási láncok átláthatóbbá 
és szilárdabbá tételére és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülésére 
kell irányulniuk;

Or. en

Módosítás 46
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére, az 
ellátási láncok szilárdabbá tételére és a 
nemzetközi kereskedelem megzavarásának 
elkerülésére kell irányulniuk;

3. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségeknek 
az emberi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogok megsértésének megelőzésére kell 
irányulniuk, továbbá az ellátási láncok 
szilárdabbá tétele és a nemzetközi 
kereskedelem megzavarásának elkerülése 
révén hozzá kell járulniuk az EU 
stratégiai autonómiájához;

Or. en

Módosítás 47
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet1a, hogy komoly 
különbség mutatkozik az országok között 
és az országokon belül is a termelési 
struktúrák, a női munkaerő részvételi 
aránya és a jóléti rendszerek tekintetében; 
emlékeztet, hogy az olyan ágazatokban, 
mint a ruha- és textilipar, a 
telekommunikáció, a turizmus, a 
gondozási ágazat és a mezőgazdaság, a 
munkavállalók többsége nő, ahol a nők 
foglalkoztatása a férfiakéhoz képest 
jellemzően alacsonyabb bérezésű és 
státuszú formális vagy informális 
foglalkoztatási formákban folyik; 
emlékeztet, hogy ez munkahelyi 
visszaélésekhez és megkülönböztetéshez, 
foglalkozás- és tevékenységtípus szerinti 
nemi szegregációhoz, a bérek és 
munkakörülmények tekintetében 
pedig nemek közötti szakadék 
kialakulásához, valamint a termelési 
erőforrásokhoz, az infrastruktúrához és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés nemi 
alapon történő korlátozásához vezethet; 
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hangsúlyozza ezért, hogy az átvilágításra 
vonatkozó kötelezettségeknek 
érvényesíteniük kell a nemek közötti 
egyenlőség szempontját, és elő kell írniuk 
a vállalkozások számára annak kifejezett 
mérlegelését, hogy a tényleges vagy 
potenciális kedvezőtlen hatások milyen 
mértékben különbözhetnek vagy lehetnek 
a nőkre jellemzőek;
_________________
1a Az Európai Parlament 2018. március 
13-i állásfoglalása a nemek közötti 
egyenlőségről az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban (2017/2015(INI))

Or. en

Módosítás 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. gazdasági szankciókat kér azon 
európai állami és kereskedelmi 
szervezetekkel szemben, melyek érintettek 
az emberi jogok megsértésében és az 
Unióval szoros kereskedelmi 
kapcsolatokat ápoló harmadik 
országokban elkövetett visszaélésekben az 
olyan emberi jogi jogsértésekben való 
bűnrészesség megakadályozásának és 
visszaszorításának érdekében, melyek a 
nemzetközi jog értelmében kimeríthetik az 
emberiesség elleni bűncselekmény 
fogalmát;

Or. en

Módosítás 49
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ezért meggyőződése, hogy a 
kötelező átvilágításról szóló 
jogszabályoknak a „ne árts” elven kell 
alapulniuk, és arra kell irányulniuk, hogy 
azonosítsák, megelőzzék, enyhítsék és 
orvosolják az emberi jogok (többek között 
a szociális jogok) megsértését és a 
környezeti károkat az ellátási lánc 
egészében;

Or. en

Módosítás 50
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. meggyőződése, hogy a nemzetközi 
ellátási lánc mentén a munkajogi 
kötelezettségeknek nem csupán az ILO 
alapvető egyezményeire kell 
korlátozódniuk, hanem az ILO-
egyezmények teljes tárházát tekintve meg 
kell felelniük az EU-ban működő 
vállalkozások kötelezettségeinek;

Or. en

Módosítás 51
Sven Simon

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az 
átvilágításra vonatkozó minden új 
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rendeletnek a digitális megoldásokra kell 
összpontosítania a gazdaságra, különösen 
a kis- és középvállalkozásokra nehezedő 
bürokratikus terhek minimalizálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Costas Mavrides

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. határozottan úgy véli, hogy a 
kötelező átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségek, többek között a 
kockázatelemzés és a kockázatkezelés, 
szilárdabbá teszik az ellátási láncokat, és 
megelőzik a nemzetközi kereskedelem 
megzavarását;

Or. en

Módosítás 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürget minden olyan európai 
vállalkozást, amely az Egy övezet, egy út 
kezdeményezéshez köthető projekteken 
dolgozik, hogy segítse elő az emberi 
jogokkal kapcsolatos átvilágítást az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvek keretében; 
kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
hatékony útmutatást az európai 
vállalkozások számára a valós és 
potenciális emberi jogi hatások 
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értékelésének módját illetően az Egy 
övezet, egy út kezdeményezéssel 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 54
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, 
Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli, hogy az átfogó 
átláthatósági követelmények a kötelező 
átvilágításra vonatkozó jogszabályok 
kulcsfontosságú elemei; megjegyzi, hogy a 
jobb tájékoztatás és közzététel lehetővé 
teszi a beszállítók és a gyártók számára 
ellátási láncaik jobb ellenőrzését és 
megértését, valamint a termelésbe vetett 
közbizalom növelését; emlékeztet, hogy a 
blokklánc-technológia hozzájárulhat e cél 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 55
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. meggyőződése, hogy az 
éghajlatváltozás mérséklésének és az 
ahhoz való alkalmazkodásnak – a Párizsi 
Megállapodás azon célkitűzésével 
összhangban, hogy a globális 
átlaghőmérséklet emelkedése az 
iparosodás előtti szinthez képest ne 
haladja meg az 1,5 Celsius-fokot – a 
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vállalkozások átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségeinek részét kell képeznie;

Or. en

Módosítás 56
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. meggyőződése, hogy az ellátási 
lánc átláthatósága az emberi jogi és 
környezetvédelmi átvilágítás előfeltétele és 
kulcsfontosságú szempontja;

Or. en

Módosítás 57
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Nicola Danti, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált; 
emlékeztet, hogy a Bizottság javasolta, 
hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
új cselekvési terv részeként dolgozzanak ki 
átfogó stratégiát a ruházati ágazatra 
vonatkozóan, és hogy az átvilágításra és a 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
egységes normák beillesztése egy másik 
példa lehet egy konkrét ágazatra 
vonatkozó részletesebb megközelítés 
beépítésére;

Or. en
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Módosítás 58
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a rendelet 
hatálybalépéséhez három évre volt 
szükség, és hangsúlyozza, hogy az 
átvilágításról szóló új irányelvet időben 
végre kell hajtani az érdekelt felek és a 
nyilvánosság folyamatos tájékoztatása és 
a folyamatba való bevonása mellett;

Or. en

Módosítás 59
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált; 
sajnálja, hogy a rendelet nem tartalmaz 
sem végrehajtási mechanizmust, sem az 
áldozatok jogorvoslathoz való 
hozzáférését; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
mechanizmusokat a következő 
felülvizsgálat során be kell építeni;

Or. en
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Módosítás 60
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált, és 
hogy az európai vállalkozások számára 
kötelezettségeket ír elő az irányítási 
rendszereik, a kockázatkezelés, a 
független harmadik fél által végzett 
ellenőrzések és az információk közzététele 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 61
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Inma Rodríguez-Piñero, 
Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy az olyan 
ágazatspecifikus kezdeményezések, mint a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet, az uniós 
fa- és fatermékpiaci rendelet, a 
beruházások átvilágításáról szóló rendelet 
és a kínzás során alkalmazható árukra 
vonatkozó kiviteli tilalomról szóló rendelet 
az ellátási láncok átvilágítására vonatkozó, 
kötelező erejű jogszabályok referenciájává 
vált;

Or. en
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Módosítás 62
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált; 
hangsúlyozza, hogy az új uniós 
jogszabályoknak ki kell terjedniük a 
szilárd végrehajtási mechanizmusokra és 
a panasztételi mechanizmushoz való 
hozzáférésre;

Or. en

Módosítás 63
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Dita Charanzová, Jérémy 
Decerle, Nicola Danti, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált; úgy 
véli, hogy ez a meglévő rendelet irányt 
mutathat egy ágazatspecifikus, 
részletesebb megközelítésnek az új 
rendeletben;

Or. en

Módosítás 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált, és 
annak szigorú alkalmazására szólít fel;

Or. en

Módosítás 65
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, célzott és 
kötelező erejű jogszabályok referenciájává 
vált;

Or. en

Módosítás 66
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, célzott 
jogszabályok referenciájává vált;
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Or. en

Módosítás 67
Daniel Caspary

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok referenciájává vált;

4. üdvözli, hogy a 
konfliktusövezetekből származó 
ásványokról szóló uniós rendelet az ellátási 
láncok átvilágítására vonatkozó, kötelező 
erejű jogszabályok példájává vált;

Or. en

Módosítás 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
intézkedéseket azokkal a vállalkozásokkal 
szemben, amelyek jelenleg a kínai 
Hszincsiangban található 
kényszermunkatáborok haszonélvezői, 
ahol ujgur nemzetiségű polgárok ezrei 
kényszerülnek arra, hogy a később 
bizonyos európai és globális vállalatok, 
például az Apple, a Sony, a Samsung, a 
Microsoft, a Nokia, az Adidas, a Lacoste, 
a Gap, a Nike, a Puma, az Uniqlo, a 
H&M, a BMW, a Volkswagen, a 
Mercedes-Benz, a Land Rover és a Jaguar 
stb. értékláncainak részévé váló termékek 
előállításán dolgozzanak;

Or. en
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Módosítás 69
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be további kötelező 
ágazatspecifikus uniós átvilágítási 
jogszabályokat, többek között az erdőkre 
és az ökoszisztémákat veszélyeztető 
árucikkekre, valamint a ruházati ágazatra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 70
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a globális ellátási láncok 
nyomonkövethetőségének kialakítását és 
javítását támogató új technológiai 
megoldásokat;

Or. en

Módosítás 71
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 

5. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó jövőbeli 
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OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

rendeletnek az ENSZ irányelveire, az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásaira és az azokat 
kísérő, a társadalmi felelősséggel végzett 
üzleti gyakorlatok átvilágítására 
vonatkozó OECD-iránymutatásokra, az 
alapvető ILO-egyezményekben és a 
többoldalú környezetvédelmi 
megállapodásokban (például az ENSZ 
Éghajlat-változási Keretegyezményében és 
a biológiai sokféleségről szóló 
egyezményben) meghatározott normákra, 
valamint más nemzetközi normákra kell 
épülnie, amelyek elősegítik a jövőbeli 
nemzetközi konvergenciát;

Or. en

Módosítás 72
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia, 
amelyek kiemelik a jogorvoslathoz való 
hozzáférés és az áldozatok 
rehabilitációjának fontosságát; támogatja 
az arról folyó tárgyalásokat, hogy a 
nemzetközi nagyvállalatok és egyéb üzleti 
vállalkozások számára létrehozzanak egy 
kötelező ENSZ-eszközt az emberi jogok 
tekintetében, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Unió proaktívan 
részt vegyen ebben a folyamatban;

Or. en

Módosítás 73
Enikő Győri
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. üdvözli a nemzetközi szinten eddig 
végzett kiváló munkát, és meggyőződése, 
hogy szükség esetén minden jövőbeli 
rendeletnek az érdekelt felekkel, köztük a 
vállalkozásokkal szoros 
együttműködésben kell készülnie, és olyan 
bevált, nem kötelező erejű 
megközelítéseken kell alapulnia, mint az 
ENSZ-irányelvek és az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásai;

Or. en

Módosítás 74
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy az 
átvilágításra vonatkozó jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelveire, az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásaira és az azokat 
kísérő, a társadalmi felelősséggel végzett 
üzleti gyakorlatok átvilágítására 
vonatkozó OECD-iránymutatásokra, 
valamint az ILO- és más nemzetközi 
normákra kell épülnie, amelyek elősegítik 
a jövőbeli nemzetközi konvergenciát;

Or. en

Módosítás 75
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Véleménytervezet
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5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. üdvözli a nemzetközi szinten eddig 
végzett kiváló munkát, és meggyőződése, 
hogy szükség esetén minden jövőbeli 
rendeletnek olyan bevált, nem kötelező 
erejű megközelítéseken kell alapulnia, 
mint az ENSZ-irányelvek és az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásai;

Or. en

Módosítás 76
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia; 
megjegyzi, hogy a kibővített EKSZ-
jelentéseket fel lehetne használni éves 
közös alapként a vállalkozások 
önértékeléséhez;

Or. en

Módosítás 77
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Nicola Danti, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
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OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia; 
különös tekintettel a méret- és 
kockázatalapú, valamint az 
ágazatspecifikus megközelítésre;

Or. en

Módosítás 78
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia; 
hangsúlyozza, hogy az új digitális 
eszközöket fel lehet használni az ellátási 
láncok jobb nyomon követésére;

Or. en

Módosítás 79
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain, valamint a 
társadalmi felelősséggel végzett üzleti 
gyakorlatok átvilágítására vonatkozó 
OECD-iránymutatásokon kell alapulnia;

Or. en
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Módosítás 80
Luisa Regimenti

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek figyelembe kell vennie az 
ENSZ irányelveit és az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásait;

Or. en

Módosítás 81
Daniel Caspary

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. meggyőződése, hogy az esetleges 
jövőbeli rendeletnek az ENSZ irányelvein 
és az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásain 
kell alapulnia;

Or. en

Módosítás 82
Sven Simon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. meggyőződése, hogy a jövőbeli 
rendeletnek az ENSZ irányelvein és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásain kell alapulnia;

5. tudomásul veszi a jövőbeli 
rendelethez az ENSZ irányelvei és az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó iránymutatásai által nyújtott 
iránymutatást;
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Or. en

Módosítás 83
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kitart amellett, hogy tiszteletben 
kell tartani az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelveket; felkéri a Tanácsot, hogy 
hatalmazza fel a Bizottságot, hogy aktívan 
vegyen részt a folyamatban lévő 
tárgyalásokban egy, a transznacionális 
vállalkozasokra és más üzleti 
vállalkozásokra az emberi jogok 
tekintetében vonatkozó, kötelező erejű 
ENSZ jogi eszköz létrehozása érdekében;

Or. en

Módosítás 84
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
kezdjen párbeszédet a világgazdaság más 
fontos szereplőivel, például Svájccal, a 
Kínai Népköztársasággal, az Amerikai 
Egyesült Államokkal, Indiával, 
Oroszországgal, az ASEAN-nal, az 
Afrikai Unióval és amerikai 
partnereinkkel arról, hogy miként lehetne 
kidolgozni az átvilágításra vonatkozó 
hasonló jogszabályokat;

Or. en
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Módosítás 85
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az 
átvilágításra vonatkozó új 
jogszabályoknak összhangban kell 
lenniük a többi hasonló uniós ágazati 
jogszabállyal és a vonatkozó uniós és 
tagállami jogszabályokkal, és ennek 
fényében üdvözli a Bizottság vállalását, 
hogy felülvizsgálja a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló, komoly 
hiányosságokat mutató irányelvet;

Or. en

Módosítás 86
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az 
átvilágításra vonatkozó új rendeletnek 
teljes mertekben összhangban kell állnia a 
többi hasonló uniós ágazati jogszabállyal 
és jelentestételi kötelezettséggel, többek 
között a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelvvel, valamint a 
vonatkozó tagállami jogszabályokkal;

Or. en

Módosítás 87
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy 
valóban el lehessen érni a magas szintű 
standardoknak való megfelelést az ellátási 
láncok átvilágítása terén, ösztönzőket kell 
biztosítani a vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 88
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emberi jogi és környezetvédelmi 
átvilágítási jogszabályok kidolgozására 
szólít fel a vállalkozások számára, 
amelyek a teljes ellátási láncukra 
kiterjednek; e tekintetben üdvözli az 
Európai Bizottság nyilvános 
elkötelezettségét egy ilyen jogalkotási 
kezdeményezés 2021-es bevezetése iránt;

Or. en

Módosítás 89
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe 
Hansen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 

6. hangsúlyozza, hogy az arányosság 
elvét, például a kkv-k kapacitási korlátai 
tekintetében megfelelően figyelembe kell 
venni az átvilágításra vonatkozó jövőbeli 
jogszabályokban; emlékeztet, hogy ugyan 
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rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

a kkv-k nem tartoznak egyetlen jövőbeli 
uniós kezdeményezés hatálya alá sem, a 
kötelezettségeket – a kezdeményezések 
hatálya alá tartozó vállalkozások ellátási 
láncának részeként – felülről lefelé 
irányulóan rájuk hárítják; hangsúlyozza 
egy hatásvizsgálat elvégzésének 
fontosságát olyan szabályok kidolgozása 
érdekében, amelyek javítják a 
versenyképességet, funkcionálisak és a 
piac valamennyi szereplőjére, köztük a 
kkv-kra is alkalmazandók; megjegyzi, 
hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a 
körültekintő jogszabályokat kiegészítő, 
bevált gyakorlatokon alapuló ágazati 
tanúsítási rendszereknek;

Or. en

Módosítás 90
Daniel Caspary

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. megjegyzi, hogy az európai ipar 
95%-át kkv-k teszik ki; rámutat, hogy a 
kkv-kat aránytalan mértékben sújtják a 
jelenlegi Covid19-járvány gazdasági 
következményei; hangsúlyozza, hogy a 
kkv-k kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó esetleges jövőbeli 
jogszabályokban; megjegyzi, hogy a bevált 
gyakorlatokon alapuló az ágazati 
tanúsítási rendszereket továbbra is 
előnyben kell részesíteni a 
jogszabályokkal szemben; hangsúlyozza, 
hogy ezert meg kell védeni a kkv-kat a 
nagyobb vállalkozásokra vonatkozó 
kötelező erejű jogszabályok esetleges 
továbbgyűrűző hatásaitól; 

Or. en
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Módosítás 91
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban, és 
hogy bár minden piaci szereplőnek létre 
kell hoznia egy ellenőrzési és átláthatósági 
rendszert a saját ellátási láncában, 
beleértve az ellátási lánc upstream 
szereplőinek azonosítását is, a kkv-k ezt a 
Bizottság által elismert, tanúsított ágazati 
ágazati programokban való részvétel 
révén is megvalósíthatják; megjegyzi, 
hogy az ágazati tanúsítási rendszerek nem 
helyettesítik a jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 92
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy az átvilágítás 
kockázatalapú, és ezért sok kis- és 
középvállalkozásnak és 
mikrovállalkozásnak kevésbé kiterjedt és 
formalizált átvilágítási eljárásokra lehet 
szüksége, attól függően, hogy milyen 
kockázatoknak van kitéve; megjegyzi, 
hogy az ágazati tanúsítási rendszerek és a 
több érdekeltet tömörítő kezdeményezések 
nem helyettesítik a jogszabályokat, és a 
bennük való tagság sem helyettesíti a 
vállalkozások átvilágításra vonatkozó 
felelősségét; hangsúlyozza, hogy a 
szociális ellenőrzéseket jobban kell 
szabályozni;
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Or. en

Módosítás 93
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat; felhívja a Bizottságot, 
hogy értékelje annak lehetőségét, hogy az 
átvilágítást belefoglalják a már meglévő 
jelentéstételi kötelezettségekbe, és 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
egységes piacon működő valamennyi 
vállalkozásra közös jelentéstételi 
kritériumok vonatkozzanak;

Or. en

Módosítás 94
Luisa Regimenti

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k és a 
mikrovállalkozások kapacitási korlátait 
megfelelően figyelembe kell venni az 
átvilágításra vonatkozó jövőbeli 
jogszabályokban; hangsúlyozza, hogy a 
kkv-k az ellátási lánc downstream 
szereplői, és hogy arányos, de nem túl 
nagy terheket okozó szabályokra, valamint 
különleges támogatási eszközökre van 
szükség támogatásukhoz; megjegyzi, hogy 
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az ágazati tanúsítási rendszerek nem 
helyettesítik a jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 95
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy bár az ágazati tanúsítási 
rendszerek vagy az ilyenekben való tagság 
nem helyettesíti a jogszabályokat, 
lehetőséget kínálnak a kkv-knak arra, 
hogy hatékonyan egyesítsék és megosszák 
a felelősségi köröket; megjegyzi, hogy a 
tanúsított rendszereket az Európai 
Bizottságnak kell értékelnie, elismernie és 
felügyelnie;

Or. en

Módosítás 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat; úgy véli, hogy a folyamat 
során a Bizottságnak megfelelő szintű 
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iránymutatást és támogatást kell 
nyújtania a különféle méretű 
vállalkozások, és különösen a kkv-k 
számára;

Or. en

Módosítás 97
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy az arányosság 
elvét követve és a szükségtelen bürokrácia 
vagy túlterheltség elkerülése érdekében a 
kkv-k kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 98
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait, adminisztratív 
költségeit és terheit megfelelően 
figyelembe kell venni, továbbá elemezni és 
értékelni kell az átvilágításra vonatkozó 
jövőbeli jogszabályok elfogadását 
megelőzőleg; megjegyzi, hogy az ágazati 
tanúsítási rendszerek nem helyettesítik a 
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jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 99
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek nem helyettesítik a 
jogszabályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kapacitási korlátait megfelelően 
figyelembe kell venni az átvilágításra 
vonatkozó jövőbeli jogszabályokban; 
megjegyzi, hogy az ágazati tanúsítási 
rendszerek ugyan nem helyettesítik a 
jogszabályokat, de azokat meglévő 
alapként fel lehet használni;

Or. en

Módosítás 100
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy működjön 
együtt a tagállamok kereskedelmi 
kamaráival az ellátási láncokra vonatkozó 
mintapolitikák végrehajtásának 
támogatására szolgáló online eszközök és 
információk biztosítása 
terén, összhangban az OECD átvilágításra 
vonatkozó iránymutatásával;

Or. en

Módosítás 101
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Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. aggodalmát fejezi ki a 
kötelező átvilágítás uniós vállalkozások 
versenyképességére gyakorolt hatása 
miatt, és kéri a többletköltségek és -
kötelezettségek részletes elemzését;

Or. en

Módosítás 102
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az ENSZ 
irányelvei és a multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó OECD-
iránymutatások szerint szükség van 
a jogorvoslathoz való hozzáférésre és az 
áldozatok rehabilitációjára;

Or. en

Módosítás 103
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza az ellenőrzések 
fontosságát az átvilágítási folyamatban, és 
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különösen a nemzetközi ellátási láncok 
összefüggésében, tiszteletben tartva az 
OECD átvilágításra vonatkozó 
iránymutatásában meghatározott 
ellenőrzési elveket a függetlenség, a 
kompetencia és az elszámoltathatóság 
vonatkozásában, valamint az 
alkalmazandó ellenőrzési hatókört, 
kritériumokat és tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 104
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy egyforma jelentéstételi 
követelményeket alkalmazzanak 
valamennyi uniós tagállam illetékes 
hatóságai vonatkozásában;javasolja, hogy 
a piaci szereplők minden évben legkésőbb 
március 31-ig nyújtsák be az előző naptári 
évet felölelő alábbi dokumentumokat az 
illetékes tagállami hatóságnak:
a) a piaci szereplőnek az ellátási láncban 
gyakorolt átvilágítási politikája, többek 
között a piaci szereplő átvilágításáért 
felelős vezetésének struktúrája, és a 
közvetlenül felelős személy;
b) a piaci szereplőnek az ellátási lánccal 
kapcsolatos, az ellenőrzésre és az 
átláthatóságra vonatkozó rendszere, 
többek között az ellátási lánc upstream 
szereplőinek azonosítására és az 
átvilágítással kapcsolatos gyakorlataik 
értékelésére tett lépések;
c) a piaci szereplő által azonosított 
lehetséges vagy tényleges kockázatok, 
valamint a piaci szereplő által a 
jelentéstételi időszak során a kockázatok 
kezelése érdekében végrehajtott 
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intézkedés;
d) a jelentéstételi időszakban a piaci 
szereplő által az átvilágítás érdekében tett 
erőfeszítések megerősítésére hozott 
intézkedés;

Or. en

Módosítás 105
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására a partnerországokban; e 
tekintetben hangsúlyozza a FLEGT 
önkéntes partnerségi megállapodások 
fontosságát, és kéri, hogy dolgozzanak ki 
hasonló megállapodásokat új ágazatokra 
vonatkozóan is, beleértve a mezőgazdasági 
ágazatban a magas erdészeti és 
ökoszisztéma-kockázatot jelentő árukat is;

Or. en

Módosítás 106
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a partnerországokban a 
felelős üzleti magatartás elterjedésének 
előmozdítására és támogatására, beleértve 
az átvilágítási képzéshez nyújtott technikai 
támogatást, a nyomon követhetőségi 
mechanizmusokat és az exportvezérelt 
reformok bevezetését a 
partnerországokban; e tekintetben 
hangsúlyozza a felelősségteljes 
kormányzás előmozdításának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 107
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel a kölcsönösség szellemében 
való együttműködés döntő fontosságú 
annak biztosításához, hogy az átvilágításra 
vonatkozó kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

Or. en

Módosítás 108
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Luisa Regimenti

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős magatartást 
tanúsító vállalkozások támogatására;

Or. en

Módosítás 109
Daniel Caspary

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; rámutat, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, fel 
lehetne használni a felelős üzleti 
magatartás támogatására;

Or. en

Módosítás 110
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner

Véleménytervezet
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7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
partnerekkel való együttműködés döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy az 
átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy fontos a 
kereskedelmi partnerekkel való 
együttműködés annak biztosításához, hogy 
az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségvállalások hatása 
megváltozzon; kéri, hogy az olyan 
pénzügyi eszközöket, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, 
használják fel a felelős üzleti magatartás 
támogatására;

Or. en

Módosítás 111
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a társadalmi, környezeti és emberi 
jogi átvilágítási kötelezettségeket minden 
új és meglévő kereskedelmi 
mechanizmusban, például a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban, 
a beruházási megállapodásokban, a 
gazdasági partnerségi megállapodásokban 
és az általános preferenciális 
rendszerekben szerepeltessék és 
érvényesítsék; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a kereskedelmi eszközöknek 
olyan szigorú végrehajtási 
mechanizmusokat kell magukban 
foglalniuk, mint például meg nem felelés 
esetén a preferenciális hozzáférés 
visszavonása; meggyőződése, hogy az 
átvilágítási kötelezettségeknek való 
megfelelés az uniós piachoz való 
hozzáférés feltétele kell, hogy legyen, és 
hogy a piaci szereplőket kötelezni kell 
arra, hogy átvilágítás révén állapítsák 
meg és bizonyítsák, hogy az általuk az 
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uniós piacon forgalomba hozott termékek 
megfelelnek az e jogszabályokban 
meghatározott környezetvédelmi és emberi 
jogi kritériumoknak; olyan kiegészítő 
intézkedéseket kér, mint például az emberi 
jogok súlyos megsértésével, például 
kényszermunkával vagy 
gyermekmunkával kapcsolatos termékek 
behozatalának tilalma;

Or. en

Módosítás 112
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés kapcsolatáról szóló 
fejezetek végrehajtásának megerősítésére 
és az összes meglévő eszköz, például a 
végrehajtásról szóló rendelet 
alkalmazására annak biztosítása 
érdekében, hogy az átvilágításra 
vonatkozó kötelezettségeket betartsák;

Or. en

Módosítás 113
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások és a gazdasági 
partnerségi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezeteiben és az e 
megállapodások és más kereskedelmi 
mechanizmusok, például az általános 
vámkedvezmény-rendszerek által 
létrehozott szervezetekben foglalkozzanak 
az átvilágításra és a felelős üzleti 
magatartásra vonatkozó 
kötelezettségekkel és érvényesítsék azokat; 
megjegyzi, hogy a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés kapcsolatáról szóló 
kötelező erejű és végrehajtható fejezetek 
fontos eszközök e tekintetben;

Or. en

Módosítás 114
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat; megjegyzi, hogy 
az átvilágításról szóló bizottsági 
jogalkotási javaslat az összes kereskedelmi 
partnerrel folytatott kereskedelemre 
vonatkozik, nem csak azokra, amelyekkel 
az EU szabadkereskedelmi megállapodást 
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kötött;

Or. en

Módosítás 115
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, Nicola 
Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat; hangsúlyozza, 
hogy az újonnan kinevezett kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselő 
kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
átvilágítási kötelezettségek 
végrehajtásának nyomon követésében;

Or. en

Módosítás 116
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
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és érvényesítsék azokat; és érvényesítsék azokat; kéri az ellátási 
láncok nagyobb mértékű nyomon 
követhetőségét az Európai Vámkódex 
származási szabályai alapján;

Or. fr

Módosítás 117
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a 
kényszermunka és a gyermekmunka elleni 
küzdelem célkitűzését belefoglalják az 
uniós kereskedelmi megállapodásoknak a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
kapcsolatáról szóló fejezeteibe;

Or. en

Módosítás 118
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, Inma 
Rodríguez-Piñero, Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a beruházásvédelmi megállapodások, 
a szabadkereskedelmi megállapodások, a 
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fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

gazdasági partnerségi megállapodások és 
más kereskedelmi mechanizmusok, 
például általános vámkedvezmények 
foglalkozzanak az átvilágításra és a felelős 
üzleti magatartásra vonatkozó 
kötelezettségekkel és érvényesítsék azokat; 
megjegyzi, hogy a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés kapcsolatáról szóló 
kötelező erejű, végrehajtható és 
szankciókon alapuló fejezetek fontos 
eszközök e tekintetben;

Or. en

Módosítás 119
Sven Simon

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat; elismeri a 
közelmúlt szabadkereskedelmi 
megállapodásai – például a Vietnámmal 
és a Mercosurral kötött megállapodások – 
terén elért előrehaladást;

Or. en

Módosítás 120
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. elismeri, hogy az EU 
szabadkereskedelmi megállapodásai 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó átfogó és érvényesíthető 
fejezeteik révén elősegíthetik az ellátási 
lánc átvilágítását, és megerősíthetik az EU 
és partnerei közötti együttműködést;

Or. en

Módosítás 121
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben, az általános 
vámkedvezmény-rendszerekben és a 
szabadkereskedelmi megállapodások által 
létrehozott szervezetekben foglalkozzanak 
az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségekkel és érvényesítsék azokat;

Or. fr

Módosítás 122
Helmut Scholz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
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fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben is foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

Or. en

Módosítás 123
Daniel Caspary

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteiben és a szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott 
szervezetekben foglalkozzanak az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettségekkel 
és érvényesítsék azokat;

8. megjegyzi, hogy az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezeteiben és az azok 
keretében létrehozott szervezetekben 
megfelelően lehet ösztönözni az 
átvilágítást;

Or. en

Módosítás 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi aspektusát végre kell hajtani, 
beleértve a munkajogokat és a 
fenntartható fejlődést, valamint az 
éghajlatváltozás kezelését is; sürgeti a 
Bizottságot, hogy Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságán keresztül, a 
Parlamenttel együttesen értékeljen; 
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hangsúlyozza, hogy a Bizottsággal és a 
Tanáccsal szemben a Parlamentnek 
erősebb szerepet kell kapnia a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtásának értékelésében;

Or. en

Módosítás 125
Helmut Scholz

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja az uniós gazdasági 
szereplőket, hogy erősítsék meg a 
harmadik országbeli beszállítóikkal való 
együttműködést, többek között azáltal, 
hogy a beszállítókkal kötött szerződésekbe 
és megállapodásokba az OECD 
átvilágításra vonatkozó iránymutatásának 
II. mellékletével összhangban beépítik az 
ellátási lánc modern politikáját, és 
amennyiben lehetséges, segítsék a 
beszállítókat a kapacitásépítésben az 
átvilágítási teljesítmény javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 126
Jordi Cañas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
kapcsolatoknak a teljes viszonosság elvén 
kell alapulniuk annak érdekében, hogy 
biztosítsák és megszilárdítsák az egyenlő 
versenyfeltételeket az EU-ban és a 
harmadik országokban működő gazdasági 
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szereplők között;

Or. en

Módosítás 127
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza a kísérő intézkedések 
és projektek fontosságát az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, és kéri, hogy az intézkedések 
és a horizontális átvilágítási jogszabályok 
között alakítsanak ki szoros kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 128
Jordi Cañas

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy az vámunióba 
való belépési pontokon alkalmazott 
vámeljárások közötti különbségek 
gyakran a kereskedelmi forgalom 
torzulását eredményezik, és veszélyeztetik 
az európai egységes piac integritását;

Or. en

Módosítás 129
Jordi Cañas

Véleménytervezet



AM\1213952HU.docx 65/80 PE657.475v01-00

HU

8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 
vámellenőrzések egy közvetlen egységes 
vámellenőrzési mechanizmus keretében 
Unió-szerte ugyanazon szabályok szerint, 
a tagállamokkal egyeztetve és a 
szubszidiaritás elvével teljes összhangban 
folyjanak;

Or. en

Módosítás 130
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
végrehajtásának nyomon követésébe;

törölve

Or. en

Módosítás 131
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
végrehajtásának nyomon követésébe;

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
európai vállalkozások általi, az EU-n 
kívül történő végrehajtásának nyomon 
követésébe, többek között érdemi 
konzultációk összehívása révén a 
jogtulajdonosokkal, a helyi közösségekkel, 
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a civil társadalmi szereplőkkel és a 
szakszervezetekkel;

Or. en

Módosítás 132
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
on behalf of the ECR Group

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
végrehajtásának nyomon követésébe;

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
végrehajtásának nyomon követésébe; 
konkrét technikai segítségnyújtást kér 
vállalkozásaink, különösen a kkv-k 
számára annak érdekében, hogy meg 
tudjanak felelni az átvilágítási 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 133
Daniel Caspary

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri, hogy a kereskedelmi 
eszközöket és az uniós küldöttségeket 
vonják be az átvilágításról szóló rendelet 
végrehajtásának nyomon követésébe;

9. felhívja a figyelmet, hogy a 
kereskedelmi eszközöket és az uniós 
küldöttségeket be lehetne vonni az 
esetleges átvilágításról szóló rendeletek 
végrehajtásának nyomon követésébe;

Or. en

Módosítás 134
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Helmut Scholz

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek; felhívja a Bizottságot, 
hogy az átvilágításra alkalmazzon nemi 
dimenziót, és legyen tisztában a nemi 
szempontokkal és a nők emberi jogaival 
azokban az esetekben, amelyek a nőket 
aránytalanul érinthetik;

Or. en

Módosítás 135
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Costas Mavrides

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, köztük a 
szakszervezeteknek, a szociális 
partnereknek és az őslakos közösségeknek 
részt kell venniük az átvilágításra és a 
kockázatmegelőzésre vonatkozó 
politikákról folytatott érdemi 
konzultációban, és érdekelt félként 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy az 
ellátási lánc mentén elkövetett jogsértések 
esetén panaszt nyújtsanak be;

Or. en

Módosítás 136
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Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Costas Mavrides

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy minden civil 
társadalmi szereplőnek, köztük a 
szakszervezeteknek, a szociális 
partnereknek, az emberi jogi szereplőknek, 
a környezetvédelmi szervezeteknek és az 
őslakos közösségeknek részt kell venniük 
az átvilágítással kapcsolatos politikáról és 
a kockázatmegelőzésről folytatott érdemi 
konzultációban, és biztosítani kell 
számukra a panaszkezelési 
mechanizmushoz való hozzáférés jogát;

Or. en

Módosítás 137
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy a 
jogtulajdonosoknak, a helyi 
közösségeknek, a nők szervezeteinek, a 
civil társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük az érdemi 
konzultációban, a kockázatmegelőzésben, 
és biztosítani kell számukra a jogot, hogy 
jogsértés esetén panaszt tehessenek;

Or. en

Módosítás 138
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
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10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy az OECD 
multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó irányelveiben szereplő nemzeti 
kapcsolattartó pontok ideális helyek arra, 
hogy a civil társadalmi szereplők, a 
szakszervezetek és a szociális partnerek 
jogsértés esetén panaszt tehessenek;

Or. en

Módosítás 139
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben; megjegyzi, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtását nyomon követő belföldi 
tanácsadó csoportok jó példái a harmadik 
szektor bevonásának;

Or. en

Módosítás 140
Helmut Scholz

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
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partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben és a nyomon 
követésben, és biztosítani kell számukra a 
jogot, hogy jogsértés esetén panaszt 
tehessenek;

Or. en

Módosítás 141
Daniel Caspary

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. rámutat, hogy a civil társadalmi 
szereplőkkel, a szakszervezetekkel és a 
szociális partnerekkel a meglevő 
mechanizmusokon, például az OECD-n 
keresztül kell konzultálni, amelyek 
biztosítják megfelelő mértékű 
bevonásukat;

Or. en

Módosítás 142
Luisa Regimenti

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek részt kell venniük a 
kockázatmegelőzésben, és biztosítani kell 
számukra a jogot, hogy jogsértés esetén 
panaszt tehessenek;

10. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalmi szereplőknek, a 
szakszervezeteknek és a szociális 
partnereknek jogot kell biztosítani arra, 
hogy jelenthessék a feltételezett 
jogsértéseket;

Or. en
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Módosítás 143
Helmut Scholz

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza egy olyan 
panasztételi mechanizmus létrehozásának 
fontosságát, amely hozzáférhető az EU-n 
kívülről érkező panaszosok számára; 
ösztönzi a vállalkozásokat, hogy az 
átvilágítás elvén alapuló megközelítés 
szellemében hozzanak létre egy vállalati 
vagy iparági szintű panasztételi 
mechanizmust a kockázatok korai 
előrejelzésére szolgáló rendszerként, vagy 
más szervezetekkel való együttműködési 
megállapodásokon keresztül biztosítsanak 
egy ilyen rendszert, avagy könnyítsék meg 
az európai ombudsman igénybevételét; 
felhívja a Bizottságot, hogy konzultáljon 
az európai ombudsmannal az e szerep 
támogatásához szükséges kísérő 
intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 144
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Kathleen Van Brempt, Costas Mavrides

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az új 
jogszabálynak rendelkezéseket kell 
tartalmaznia az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésről Európában, valamint a 
visszaélések áldozatainak kárenyhítéséről;

Or. en
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Módosítás 145
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Costas 
Mavrides

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy a 
jogszabályoknak tartalmazniuk kell az 
átvilágításra vonatkozó kötelezettség 
betartását garantáló intézkedéseket, és 
konkrét javaslatokat kell magukban 
foglalniuk a megfelelési és végrehajtási 
mechanizmusokra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 146
Helmut Scholz

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. javasolja, hogy hozzanak létre egy 
bizottsági rendszert az Unión kívüli piaci 
szereplők számára, amelynek keretében 
igazolhatják, hogy megfelelnek az Unió 
átvilágításra vonatkozó követelményeinek;

Or. en

Módosítás 147
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. meggyőződése, hogy az 
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átvilágításra vonatkozó kötelezettségekre 
vonatkozó jogszabályokat egy európai 
rendelet keretében kell végrehajtani 
annak érdekében, hogy valóban egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak az EU-
ban, ahogy az a konfliktusövezetekből 
származó ásványkincsekről szóló rendelet, 
a beruházások átvilágításáról szóló 
rendelet vagy a kínzás során alkalmazható 
árukra vonatkozó kiviteli tilalomról szóló 
rendelet esetében történt;

Or. en

Módosítás 148
Bernd Lange

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10d. úgy véli, hogy foglalkozni kell az 
egyenlő versenyfeltételek, valamint a 
vállalatirányítás és az elszámoltathatóság 
kérdéseivel annak biztosítása érdekében, 
hogy minden horizontális és 
ágazatspecifikus jogszabály érdemi hatást 
gyakoroljon az átvilágítás területén; 
elismeri ezért annak fontosságát, hogy az 
átfogó kérdéseket a társasági jog 
keretében kezeljék; úgy véli, hogy ezek a 
megközelítések kiegészítő jellegűek, és 
felhívja a Bizottságot, hogy ezen elveknek 
megfelelően dolgozzon ki átfogó 
megközelítést az átvilágításra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 149
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Véleménytervezet
10 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10e. MELLÉKLET AZ 
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ 
INDÍTVÁNYHOZ:A KÉRT JAVASLAT 
TARTALMÁRA VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOKAJÁNLÁSOK AZ 
ELLÁTÁSI LÁNCOK 
ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI 
PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 
RENDELET KIDOLGOZÁSÁRA.A 
RENDELETBE A KÖVETKEZŐ 
ELEMEKET KELL BEÉPÍTENI A 
NEMZETKÖZI KERESKEDELMI 
BIZOTTSÁG SZERINT:
a)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
- tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 207. 
cikkére,
- tekintettel az Európai Bizottság 
javaslatára,
- a jogalkotási aktus tervezete nemzeti 
parlamenteknek való megküldését 
követően,
- rendes jogalkotási eljárás keretében,
b)
mivel:E rendelet összefüggésében – az 
OECD átvilágításra vonatkozó 
útmutatásában foglaltak értelmében – az 
ellátási lánc átvilágítása egy olyan 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
amelynek révén a gazdasági szereplők 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
tevékenységeiket annak érdekében, hogy 
ne okozzanak káros hatásokat az 
embereknek, a környezetnek és a 
társadalomnak, és ne is járuljanak hozzá 
ilyenekhez.
- A kereskedelmi partnerekkel való 
együttműködés alapvető fontosságú annak 
biztosításához, hogy az átvilágítást 
biztosító vállalkozások teljesítsék 
célkitűzéseiket és változást érjenek 
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el.Ezért az uniós kereskedelmi eszközöket 
össze kell kapcsolni az átvilágításról szóló 
rendelettel.
- Fontos az átvilágításra vonatkozó 
kötelezettségek kezelése és érvényesítése 
az EU preferenciális kereskedelmi 
megállapodásaiban, többek között a 
gazdasági partnerségi 
megállapodásokban, a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
és az ezek keretében létrehozott 
szervekben.Az uniós pénzügyi eszközöket, 
például a kereskedelemösztönző 
támogatást, fel kell használni a felelős 
üzleti magatartás előmozdítására és 
támogatására.
- Az uniós küldöttségek munkája alapvető 
fontosságú az e rendeletben foglalt 
kötelezettségek tudatosítása és 
végrehajtásuk nyomon követése 
érdekében.
- Az ágazati tanúsítási rendszerek ugyan 
nem helyettesítik a jogszabályokat, de 
lehetőséget kínálnak a kkv-knak arra, 
hogy hatékonyan egyesítsék és megosszák 
a felelősségi köröket.Ezeket a 
rendszereket a magas szintű normák 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében egyértelműen hitelesíteni kell, 
és az Európai Bizottságnak kell 
felügyelnie.
– Az átvilágítási követelmények 
megsértése esetén az áldozatok 
jogorvoslathoz való hozzáférése – 
függetlenül attól, hogy uniós tagállamok 
állampolgárai-e vagy sem – e rendelet 
egyik alappillére.
- A Bizottságnak az Európai Parlament és 
a Tanács számára rendszeresen jelentést 
kell készítenie az e rendelet által 
létrehozott uniós rendszer hatásairól.A 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az uniós 
rendszer működését és hatékonyságát, 
beleértve az uniós pénzügyi eszközök 
felhasználását, valamint a 
szabadkereskedelmi megállapodások, 
gazdasági partnerségi megállapodások és 
kereskedelmi eszközök keretében a 
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rendeletben meghatározott kötelezettségek 
előmozdítása érdekében tett 
intézkedéseket, és évente jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.E jelentéseket – szükség esetén 
– megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
további kötelező intézkedéseket.
c)
(...) cikk – Alkalmazási kör
1.Ez a rendelet létrehozza az ellátási 
láncok átvilágításának uniós rendszerét 
azzal az átfogó céllal, hogy fenntartható 
és szilárd értékláncokat hozzon létre 
azáltal, hogy a teljes értékláncban 
garantálja az alapvető munkaügyi, emberi 
jogi és környezetvédelmi normák 
tiszteletben tartását.A rendelet célja, hogy 
átláthatóságot és biztonságot nyújtson az 
uniós vállalkozások beszerzési gyakorlatai 
vonatkozásában, beleértve az uniós 
importőröket is.
2.A rendelet meghatározza az uniós 
vállalkozások ellátási láncainak 
átvilágítására vonatkozó kötelezettségeket, 
és a valamely tagállam jogának hatálya 
alá tartozó vagy az Unió területén 
letelepedett valamennyi vállalkozásra 
alkalmazandó.
3.A rendeletet azokra az uniós 
importőrökre is alkalmazni kell, amelyek 
nem tartoznak valamely tagállam jogának 
hatálya alá, de árukat és szolgáltatásokat 
az egységes piacon való forgalmazásra 
bejelentenek.
4.E rendelet alól kivételes esetekben 
mentesség adható, különös tekintettel a 
2003/361/EU ajánlásban meghatározott 
kis- és középvállalkozások helyzetére és a 
szóban forgó ágazat sajátosságaira.
(...) cikk – Fogalommeghatározások – „az 
ellátási lánc átvilágítása”: a 
vállalkozásoknak az irányítási 
rendszereikkel, a kockázatkezeléssel, a 
független harmadik fél által végzett 
ellenőrzésekkel és az információk 
közzétételével kapcsolatos kötelezettségei, 
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amelyek célja az emberi és környezeti 
jogokkal kapcsolatos tényleges és 
potenciális kockázatok azonosítása és 
kezelése a beszerzési tevékenységeikkel 
összefüggő káros hatások megelőzése 
vagy enyhítése érdekében; – „uniós 
importőr”: bármely természetes vagy jogi 
személy, aki árukat vagy szolgáltatásokat 
az egységes piacon történő szabad 
forgalomba hozatalra bejelent.(...) cikk – 
Az ellátási láncok átvilágítási 
rendszereinek elismerése
1.Az átvilágítási rendszereket működtető 
kormányok, ipari szövetségek és az 
érdekelt szervezetek csoportosulásai (a 
továbbiakban: rendszertulajdonosok) 
kérelmezhetik a Bizottságtól az ellátási 
láncok általuk kifejlesztett és felügyelt 
átvilágítási rendszereinek elismerését.Az 
ilyen kérelmeket helytálló bizonyítékokkal 
és információkkal kell alátámasztani.
2.A Bizottság az e rendeletet kiegészítő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek olyan módszertant és 
kritériumokat határoznak meg, amelynek 
köszönhetően a Bizottság értékelni tudja, 
hogy az ellátási láncok átvilágítási 
rendszerei megkönnyítik-e a gazdasági 
szereplők számára az e rendeletben foglalt 
követelményeknek való megfelelést, és 
amelyeknek köszönhetően a Bizottság 
rendszereket ismerhet el.
3.Amennyiben az (1) bekezdés alapján 
benyújtott információk és bizonyítékok 
alapján, illetve a (2) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan és kritériumok 
alapján a Bizottság megállapítja, hogy az 
ellátási láncok átvilágítási rendszerének 
uniós gazdasági szereplők általi 
végrehajtása megkönnyíti az importőr e 
rendeletnek való megfelelését, 
végrehajtási jogi aktust fogad el, amellyel 
elismeri az adott rendszer e rendelet 
követelményeivel való egyenértékűségét.E 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt 
adott esetben konzultálni kell az OECD 
titkárságával.Az átvilágítási rendszerek 
elismerésének meghatározásakor a 
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Bizottság figyelembe veszi a szóban forgó 
ágazatban leggyakrabban előforduló 
különleges kockázatokat, a rendszer 
hatálya alá tartozó különféle ipari 
gyakorlatokat, valamint a rendszer által 
az emberi jogi, környezeti és irányítási 
kockázatok azonosítására használt 
kockázatalapú megközelítést és módszert. 
Az e bekezdés első albekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusokat a tanácsadó 
bizottsági eljárással kapcsolatos 
182/2011/EU rendelettel összhangban kell 
elfogadni.
4.A Bizottság emellett adott esetben 
rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy 
az ellátási láncok elismert átvilágítási 
rendszerei továbbra is megfelelnek-e 
azoknak a kritériumoknak, amelyek a (3) 
bekezdés alapján elfogadott, az 
egyenértékűség elismerését kimondó 
határozathoz vezettek.
5.Az olyan ellátási láncot átvilágító 
rendszer tulajdonosa, amelynek 
egyenértékűségét a (3) bekezdésnek 
megfelelően ismerték el, haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot e rendszer 
változásairól vagy aktualizálásáról.
6.Amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
(3) bekezdésnek megfelelően elismert 
valamely rendszert végrehajtó gazdasági 
szereplők ismételten vagy jelentős 
mértékben elmulasztották az e rendeletben 
foglalt követelmények teljesítését, a 
Bizottság az elismert rendszer 
tulajdonosával konzultálva megvizsgálja, 
hogy a szóban forgó esetek a rendszer 
hiányosságait jelzik-e.
7.Amennyiben a Bizottság megállapítja az 
e rendeletnek való meg nem felelést vagy 
az ellátási láncot átvilágító elismert 
rendszerek hiányosságait, megfelelő 
időszakot engedélyezhet a rendszer 
tulajdonosának a korrekciós 
intézkedésekre.Amennyiben a rendszer 
tulajdonosa elmulasztja vagy megtagadja 
a szükséges korrekciós intézkedések 
meghozatalát, és amennyiben a Bizottság 
megállapítja, hogy az e bekezdés első 
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albekezdésében említett mulasztás 
vagy hiányosságok veszélyeztetik a 
rendszert végrehajtó uniós importőr e 
rendeletnek való megfelelési képességét, 
vagy amennyiben a rendszert végrehajtó 
gazdasági szereplők ismételt vagy jelentős 
mértékű mulasztásai a rendszer 
hiányosságaira vezethetők vissza, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el 
a 182/2011/EU rendeletben említett 
tanácsadó bizottsági eljárás keretében, 
amellyel visszavonja a rendszer 
elismerését.
8.A Bizottság létrehozza és folyamatosan 
frissíti az ellátási láncok átvilágítására 
szolgáló elismert rendszerek 
nyilvántartását.Ezt a nyilvántartást 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az 
interneten.
(...) cikk
– Felügyelet
1.Minden tagállam kijelöl egy vagy több 
illetékes nemzeti hatóságot, amely felelős 
e rendelet alkalmazásának felügyeletéért 
és az átvilágítással kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok terjesztéséért.Minden 
tagállam kijelöl egy kapcsolattartó 
pontot illetékes nemzeti hatóságán belül.
2.Az Európai Bizottság létrehoz egy 
átvilágítással foglalkozó vegyes 
bizottságot, amely a tagállamok illetékes 
hatóságainak kapcsolattartóiból, valamint 
az uniós szabadkereskedelmi 
megállapodások által létrehozott, 
kereskedelemmel és fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó bizottságokban 
szolgálatot teljesítő bizottsági 
tisztviselőkből, továbbá az e rendelet és a 
kapcsolódó kereskedelmi eszközök és 
megállapodások végrehajtásában részt 
vevő bizottsági szolgálatok tisztviselőiből 
áll.Az Európai Parlament megfigyelői 
meghívást kapnak az ülésekre és az ülések 
jegyzőkönyveit nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.
3.Az átvilágítással foglalkozó vegyes 
bizottság az e rendelet hatálybalépését 
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követő első éven belül, majd azt követően 
szükség szerint összeül, hogy 
felülvizsgálja e rendelet végrehajtását, 
valamint hogy biztosítsa az egyéb 
kereskedelmi eszközökkel és 
megállapodásokkal való megfelelő 
együttműködést az átvilágításra vonatkozó 
helyes gyakorlatok kialakításának 
előmozdítása érdekében.
(...) cikk
– Jelentéstétel
1. A Bizottság minden év június 30-ig 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a tagállamoknak e 
rendelet végrehajtásáról, és különösen az 
uniós pénzügyi eszközök, valamint a 
szabadkereskedelmi megállapodások, a 
gazdasági partnerségi megállapodások és 
a kereskedelmi eszközök rendelkezései 
alapján hozott intézkedések 
felhasználásáról a rendeletben 
meghatározott kötelezettségek 
előmozdítása érdekében.
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