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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. beklemtoont dat het de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van staten en 
regeringen is om de mensenrechten in 
hun land te vrijwaren en dat deze 
verantwoordelijkheid niet mag worden 
overgedragen op particuliere actoren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat de economie 
van de EU momenteel wordt 
geconfronteerd met de grootste mondiale 
economische crisis sinds de Grote 
Depressie en dat bedrijven in heel Europa 
bijzonder zwaar zijn getroffen; 
beklemtoont dat er met name op dit 
moment geen wetgevingsinitiatieven 
worden genomen die belemmerend of 
schadelijk zijn voor de economie, zoals 
initiatieven die meer administratieve 
lasten opleggen of rechtsonzekerheid 
veroorzaken;

Or. en

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

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. herinnert eraan dat 
overeenkomstig de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten de zorgvuldigheidsplicht 
in het bedrijfsleven alleen betrekking 
heeft op internationaal erkende 
mensenrechten; merkt op dat een 
uitbreiding van deze beginselen tot andere 
gebieden, zoals water-, bodem- of 
luchtverontreiniging, moet worden 
vermeden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. eist dat er, voordat er een 
initiatief wordt voorgesteld, een robuuste 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd die is 
gericht op:
a) de administratieve last voor het 
bedrijfsleven;
b) de toegevoegde waarde van EU-
bedrijven;
c) de werkgelegenheid gecreëerd door 
EU-bedrijven;
d) de betrokkenheid van EU-bedrijven op 
internationale markten.

Or. en
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Amendement 5
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quinquies. herinnert aan het belang 
van overgangsperioden om 
rechtszekerheid en doeltreffende 
wetgeving te creëren; beklemtoont in dit 
verband dat een overgangsperiode van ten 
minste zeven jaar nodig is om bedrijven in 
staat te stellen nieuwe maatregelen ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens; beklemtoont dat op het 
gebied van internationale handel 
passende zorgvuldigheid en verantwoord 
aankopen voor alle marktdeelnemers, 
ongeacht hun omvang, de norm zullen 
worden op het gebied van zakelijk gedrag; 
erkent de verschillen in omvang en 
complexiteit van grensoverschrijdende 
zakelijke activiteiten en posities in de 
toeleveringsketen, alsook het feit dat deze 
verschillen moeten worden weerspiegeld 
in geformaliseerde zorgvuldigheidseisen;

Or. en
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Amendement 7
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht op sociaal, milieu- 
en mensenrechtengebied in de 
toeleveringsketens, zoals blijkt uit de 
studie van de Europese Commissie over 
zorgvuldigheidseisen in de 
toeleveringsketen; beklemtoont dat 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven 
centraal moet staan bij de komende 
toetsing van het EU-handelsbeleid;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. beklemtoont dat het de plicht is 
van staten en regeringen om de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te vrijwaren; herinnert 
derhalve aan het belang van sterke 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in 
vrijhandelsovereenkomsten; betreurt de 
huidige geringe zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. beklemtoont dat in een 
gemondialiseerde en gedigitaliseerde 
wereld de verantwoordelijkheid voor het 
eerbiedigen van de universele 
mensenrechten door de hele 
internationale gemeenschap moet worden 
gedragen en betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 10
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens; erkent tegelijkertijd de 
inspanningen die bedrijven uit de hele EU 
de afgelopen jaren hebben geleverd om 
hun prestaties te verbeteren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
uitvoering van de zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens, ondanks het feit dat 
er steeds meer vereisten op het gebied van 
transparantie en rapportage zijn;

Or. en

Amendement 12
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
uitvoering van de zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens, ondanks het feit dat 
er steeds meer vrijwillige normen zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens, met name omdat de 
zorgvuldigheidsplicht een voordeel kan 
zijn op het gebied van 
concurrentievermogen;

Or. en
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Amendement 14
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens van vele wereldwijd 
actieve ondernemingen;

Or. en

Amendement 15
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt de huidige geringe 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

1. erkent het werk dat tot nog toe is 
geleverd om de huidige 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat schendingen van 
mensenrechten en milieunormen 
wijdverbreid blijven in de mondiale 
toeleveringsketens en dat studies van de 
Europese Commissie duidelijk bewijs 
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leveren dat een aanzienlijk aantal 
Europese bedrijven geen enkele vorm van 
passende zorgvuldigheid toepast in hun 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 17
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat EU-bedrijven 
verschillende vrijwillige initiatieven en 
maatregelen hebben opgezet op het gebied 
van verantwoord zakelijk gedrag; 
beklemtoont dat bedrijven bij dit proces 
verder zullen moeten worden ondersteund 
en begeleid;

Or. en

Amendement 18
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven in de 
lidstaten in toenemende mate is 
opgenomen in wettelijke normen;

Or. en
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Amendement 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan; vraagt in dit verband 
dat deze plicht onder dezelfde 
voorwaarden wordt nageleefd door 
buitenlandse ondernemingen die toegang 
willen krijgen tot de interne markt; vraagt 
in voorkomend geval om toepassing van 
aanvullende rechten op de desbetreffende 
invoer naargelang de ernst van de niet-
naleving van de zorgvuldigheidsplicht; 
vraagt een verbod op de toegang tot de 
markt voor producten waarmee 
criminelen en netwerken die de 
mensenrechten schenden worden 
gefinancierd;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan; verzoekt de 
Commissie een zorgvuldige 
effectbeoordeling uit te voeren van de 
omvang van de toeleveringsketen waarop 
de verordening van toepassing moet zijn 
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teneinde het vrijwaren van de 
mensenrechten daadwerkelijk te 
beïnvloeden maar tegelijkertijd een 
evenwicht te vinden op het gebied van de 
toegenomen bureaucratische gevolgen op 
bedrijfsniveau;

Or. en

Amendement 21
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat het tot stand 
brengen van een internationaal gelijk 
speelveld van het grootste belang is om 
het internationale concurrentievermogen 
van Europa te versterken; merkt op dat 
processen van passende zorgvuldigheid zo 
moeten worden geformuleerd dat ze geen 
schade toebrengen aan het 
concurrentievermogen van de EU en dat 
en ze helpen bij het matigen van 
oneerlijke concurrentievoordelen van 
derde landen als gevolg van lagere 
beschermingsnormen in de internationale 
handel;

Or. en

Amendement 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
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concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan; is van mening dat 
bedrijven die in de Unie gevestigd of actief 
zijn wettelijk aansprakelijk moeten zijn 
voor de schade die zij berokkenen aan 
mensen en het milieu binnen de Unie of 
in derde landen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat het tot stand 
brengen van een internationaal gelijk 
speelveld van het grootste belang is om 
het internationale concurrentievermogen 
van Europa te versterken; merkt op dat 
processen van passende zorgvuldigheid 
kunnen helpen bij het matigen van 
oneerlijke concurrentievoordelen van 
derde landen als gevolg van lagere 
beschermingsnormen in de internationale 
handel;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 

2. is er derhalve van overtuigd dat 
wetgeving inzake een bindende, 
sectoroverschrijdende 
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concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

zorgvuldigheidsplicht op EU-niveau 
noodzakelijk is voor een gelijk speelveld 
en voor Europese bedrijven om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan, alsook om de 
traceerbaarheid en verantwoordelijkheid 
van toeleveringsketens te verbeteren;

Or. en

Amendement 25
Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht in de hele 
waardeketen noodzakelijk is voor een 
gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen en sociale en 
milieudumping in de internationale handel 
tegen te gaan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
EU- en buitenlandse bedrijven die actief 
zijn op de interne markt voor een gelijk 
speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;
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Or. en

Amendement 27
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen die het gevolg zijn 
van milieu- en sociale dumping in de 
internationale handel tegen te gaan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de 
internationale handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is om 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
te bereiken, goed bestuur te bevorderen en 
de verantwoordingsplicht in de mondiale 
toeleveringsketens te vergroten;

Or. en

Amendement 29
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een 
verbeterde mondiale zorgvuldigheidsplicht 
zou kunnen bijdragen tot de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
om oneerlijke concurrentievoordelen in de 
internationale handel tegen te gaan;

Or. en

Amendement 30
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een bindende 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

2. is ervan overtuigd dat een 
zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor 
een gelijk speelveld om oneerlijke 
concurrentievoordelen in de internationale 
handel tegen te gaan;

Or. en

Amendement 31
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een 
bindende zorgvuldigheidsplicht 
noodzakelijk is voor een gelijk speelveld 
om oneerlijke concurrentievoordelen in de 
internationale handel tegen te gaan;

2. herinnert eraan dat een 
zorgvuldigheidsplicht bijdraagt tot een 
gelijk speelveld en tot het vermijden van 
oneerlijke concurrentievoordelen in de 
internationale handel;

Or. en
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Amendement 32
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ervan overtuigd dat een 
bindende zorgvuldigheidsplicht 
noodzakelijk is om de ongelijke 
machtsverhoudingen in de relaties tussen 
kopers en leveranciers aan te pakken; 
merkt op dat bepaalde aankooppraktijken, 
zoals lage prijzen, vertragingen op het 
laatste moment, annuleringen of 
wijzigingen van bestellingen, het 
vermogen beïnvloeden van leveranciers 
om de milieu- en sociale normen na te 
leven; beklemtoont derhalve dat via de 
zorgvuldigheidsplicht een verandering in 
de aankooppraktijken van bedrijven die 
bovenaan de mondiale waardeketens 
staan, moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 33
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat bedrijven van 
buiten de EU die in de EU willen invoeren 
de verplichtingen op het gebied van 
zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in 
het bedrijfsleven moeten naleven, om een 
billijk gelijk speelveld mogelijk te maken 
en verplaatsing van de productie naar 
landen buiten de EU te vermijden;

Or. en
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Amendement 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de in 
vrijhandelsovereenkomsten opgenomen 
hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling ongeëvenaarde 
instrumenten zijn om de eerbiediging en 
de bevordering van onder meer 
mensenrechten en arbeidsnormen in 
derde landen te verzekeren;

Or. en

Amendement 35
Enikő Győri, Angelika Winzig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
ondernemingen moet worden uitgesloten 
van toekomstige wetgeving inzake de 
zorgvuldigheidsplicht;

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 3. is ervan overtuigd dat er een 
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zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad nodig is over de 
zorgvuldigheidsplicht en de 
verantwoordingsplicht van bedrijven 
waarin een EU-stelsel voor de 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketen, met inbegrip van 
internationale toeleveringsketens, wordt 
vastgesteld, dat is ontworpen om:
a) marktdeelnemers uit de Unie te helpen 
mensenrechten en ecologische 
duurzaamheid in acht te nemen en te 
vermijden dat zij met hun activiteiten en 
aankoopbeslissingen bijdragen tot 
misbruik;
b) meer zekerheid en transparantie te 
bieden in verband met de 
leveringspraktijken van bedrijven die 
aankopen in landen buiten de Europese 
Unie;
c) de kansen te beperken om de op 
Europees en internationaal niveau 
overeengekomen waarden en normen, 
alsook de bestaande lokale wetgeving 
inzake mensenrechten, sociale rechten en 
milieurechten te omzeilen of te 
verwaarlozen;
d) toeleveringsketens robuuster te maken 
en verstoring van de internationale handel 
te vermijden;

e) de belangen van de consument te 
beschermen door de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van producten te 
garanderen;
f) naleving van het mededingingsrecht te 
bevorderen;
g) rechtvaardigheid op het gebied van 
belastingen te bevorderen, met name met 
betrekking tot multinationale 
ondernemingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. beklemtoont dat de rol en de 
verantwoordelijkheid van de staat op het 
gebied van het beschermen van de 
mensenrechten niet mag worden 
overgedragen op particuliere actoren; is 
er echter van overtuigd dat 
zorgvuldigheidsmaatregelen een 
aanvulling kunnen vormen op 
zelfregulerende en vrijwillige initiatieven, 
zoals certificeringsprogramma’s, 
mechanismen voor capaciteitsopbouw en 
bewustmakingscampagnes, die zijn 
gericht op het voorkomen van 
schendingen van mensenrechten, en dat 
het stroomlijnen van parallelle 
initiatieven de potentiële risico’s van 
toeleveringsketens kan beperken en een 
verstoring van de internationale handel kan 
helpen vermijden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. herinnert eraan dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieunormen te 
voorkomen met behulp van een betere 
inachtneming van de fundamentele 
arbeidsrechten en milieunormen, met 
inbegrip van de toezeggingen in het kader 
van de Klimaatovereenkomst van Parijs, 
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door de hele toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 39
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens duurzamer 
en robuuster te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden; is ervan 
overtuigd dat de wetgeving toegang tot 
doeltreffende rechtsmiddelen moet 
creëren voor getroffen personen en 
gemeenschappen en aansprakelijkheid 
voor veroorzaakte schade moet 
garanderen, ook met behulp van sancties 
zoals uitsluiting van overheidsopdrachten 
en handelsbevorderingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden; is ervan 
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overtuigd dat zorgvuldigheid op het gebied 
van mensenrechten moet worden 
beschouwd als een dynamisch proces van 
voortdurende verbetering en verzoekt de 
Commissie een gedegen toezichts- en 
handhavingsmechanisme in te zetten 
zodat diegenen die de wet niet naleven 
worden gestimuleerd om de spelregels te 
volgen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden; 
verzoekt de Commissie om, 
overeenkomstig het “one in, one out”-
beginsel, snel te beoordelen welke 
bestaande verordening kan worden 
bijgewerkt of vervangen;

Or. en

Amendement 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Urmas Paet, 
Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement



AM\1213952NL.docx 23/82 PE657.475v01-00

NL

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden; is van 
mening dat de EU-verordening bedrijven 
moet ondersteunen bij het beheren en 
nakomen van hun 
verantwoordelijkheden;

Or. en

Amendement 43
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken, de eerbiediging van de 
fundamentele waarden van de EU op te 
nemen in de handelsregels en verstoring 
van de internationale handel te vermijden;

Or. fr

Amendement 44
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 

3. is ervan overtuigd dat een 
multilaterale overeenkomst inzake de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
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arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

WTO erop gericht moet zijn om 
schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden, en 
meent dat dit een nieuw prioritair project 
zou kunnen zijn om de WTO te 
versterken;

Or. en

Amendement 45
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten in kaart te 
brengen, een halt toe te roepen, te 
voorkomen en te beperken, 
toeleveringsketens transparanter en 
robuuster te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 

3. is ervan overtuigd dat de 
zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet 
zijn om schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten te 
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voorkomen, toeleveringsketens robuuster 
te maken en verstoring van de 
internationale handel te vermijden;

voorkomen, bij te dragen tot de 
strategische autonomie van de EU door de 
toeleveringsketens robuuster te maken en 
verstoring van de internationale handel te 
vermijden;

Or. en

Amendement 47
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan1 bis dat er zowel 
tussen als binnen landen grote verschillen 
bestaan op het gebied van 
productiestructuren, het percentage 
vrouwen in de beroepsbevolking en 
socialezekerheidsstelsels; herinnert eraan 
dat in sectoren als de kleding- en 
textielproductie, telecommunicatie, 
toerisme, de zorgeconomie en de 
landbouw de meeste werknemers van het 
vrouwelijk geslacht zijn, waar zij vaker 
dan mannen terechtkomen in vormen van 
formeel en informeel werk met een laag 
loon of een lage status; herinnert eraan 
dat dit kan leiden tot misbruik op de 
werkplek, discriminatie, gendersegregatie 
wat het soort werk en activiteiten betreft, 
genderkloven qua loon en 
arbeidsvoorwaarden, alsook 
genderspecifieke beperkingen in de 
toegang tot productiefactoren, 
infrastructuur en diensten; beklemtoont 
derhalve dat de zorgvuldigheidsplicht 
moet zijn afgestemd op gender en van 
ondernemingen moet vereisen dat zij 
expliciet nadenken over hoe werkelijke of 
potentiële negatieve gevolgen voor 
vrouwen verschillend kunnen zijn of 
vrouwen specifiek kunnen treffen;
_________________
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1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 13 maart 2018 over gendergelijkheid 
in de handelsverdragen van de EU 
(2017/2015(INI)).

Or. en

Amendement 48
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op tot economische sancties 
voor Europese gouvernementele en 
commerciële organisaties die betrokken 
zijn bij mensenrechtenschendingen en 
misbruik begaan in derde landen die 
intensieve handelsbetrekkingen 
onderhouden met de Unie, om 
medeplichtigheid aan 
mensenrechtenschendingen die als 
misdrijf tegen de menselijkheid kunnen 
worden beschouwd in het kader van het 
internationale recht te voorkomen en te 
ontmoedigen;

Or. en

Amendement 49
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is er derhalve van overtuigd dat 
bindende zorgvuldigheidswetgeving 
gebaseerd moet zijn op het “berokken 
geen schade”-beginsel en bedoeld moet 
zijn om mensenrechtenschendingen (met 
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inbegrip van sociale rechten) en 
milieuschade door de hele 
toeleveringsketen in kaart te brengen, te 
voorkomen, te beperken en te verhelpen;

Or. en

Amendement 50
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat 
verplichtingen op het gebied van 
arbeidsrechten door de internationale 
toeleveringsketen niet beperkt mogen 
blijven tot de kernverdragen van de IAO, 
maar overeen moeten stemmen met de 
verplichtingen van bedrijven die actief 
zijn in de EU met betrekking tot de 
volledige waaier aan IAO-
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 51
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat een nieuwe 
verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht gericht moet zijn op 
digitale oplossingen om bureaucratische 
lasten voor de economie, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
zoveel mogelijk te beperken;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is er ten zeerste van overtuigd dat 
een bindende zorgvuldigheidsplicht, met 
inbegrip van risicoanalyse en 
risicobeheer, toeleveringsketens robuuster 
maken en verstoring van de internationale 
handel vermijden;

Or. en

Amendement 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij alle Europese 
ondernemingen die betrokken zijn bij 
projecten in het kader van het “Belt and 
Road”-initiatief op aan om passende 
zorgvuldigheid met betrekking tot de 
mensenrechten te bevorderen in het kader 
van de VN-richtsnoeren inzake bedrijven 
en mensenrechten; verzoekt de lidstaten 
om effectieve richtsnoeren te verstrekken 
aan Europese ondernemingen over hoe zij 
de werkelijke en potentiële effecten van 
het “Belt and Road”-initiatief op de 
mensenrechten kunnen beoordelen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. beklemtoont dat uitvoerige 
transparantievereisten een cruciaal 
onderdeel vormen van bindende 
wetgeving inzake de 
zorgvuldigheidsplicht; merkt op dat betere 
informatie en openbaarmaking ervoor 
zorgen dat leveranciers en fabrikanten 
hun toeleveringsketen beter beheersen en 
begrijpen en het vertrouwen van de 
bevolking in de productie verbeteren; 
herinnert eraan dat blokchaintechnologie 
aan deze doelstelling kan bijdragen;

Or. en

Amendement 55
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ervan overtuigd dat de beperking 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, overeenkomstig de 
doelstelling van de Overeenkomst van 
Parijs om de stijging van de wereldwijde 
gemiddelde temperatuur te beperken tot 
1,5 graad Celsius boven het pre-
industriële niveau, deel moeten uitmaken 
van de zorgvuldigheidsplicht van 
bedrijven;

Or. en
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Amendement 56
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is ervan overtuigd dat 
transparantie van de toeleveringsketen 
zowel een voorwaarde voor als een 
essentieel aspect van de 
zorgvuldigheidsplicht inzake 
mensenrechten en milieu is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens; herinnert eraan dat 
de Commissie heeft voorgesteld om als 
onderdeel van het nieuwe actieplan voor 
de circulaire economie een alomvattende 
strategie te ontwikkelen voor de 
kledingsector, wat door het opnemen van 
een uniforme groep normen inzake 
zorgvuldigheid en sociale 
verantwoordelijkheid nog een voorbeeld 
zou kunnen zijn van de integratie van een 
meer gedetailleerde aanpak voor een 
specifieke sector;

Or. en



AM\1213952NL.docx 31/82 PE657.475v01-00

NL

Amendement 58
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens; betreurt dat het drie 
jaar heeft geduurd voor de verordening 
van kracht werd, en wijst erop dat de 
nieuwe richtlijn inzake 
zorgvuldigheidsplicht tijdiger moet 
worden uitgevoerd om belanghebbenden 
en het publiek geïnformeerd en betrokken 
te houden;

Or. en

Amendement 59
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens; betreurt dat de 
verordening geen 
handhavingsmechanisme bevat, noch 
toegang tot rechtsmiddelen voor 
slachtoffers; beklemtoont dat dergelijke 
mechanismen bij de komende herziening 
moeten worden opgenomen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens, met verplichtingen 
voor Europese bedrijven in verband met 
hun beheerssystemen, risicobeheer, 
onafhankelijke audits door derden en 
openbaarmaking van informatie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat 
sectorspecifieke initiatieven zoals de EU-
verordening inzake conflictmineralen, de 
EU-houtverordening, de verordening 
inzake het screenen van investeringen en 
de verordening inzake het uitvoerverbod 
voor goederen die gebruikt kunnen 
worden voor foltering de norm zijn 
geworden voor bindende wetgeving inzake 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 62
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Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens; beklemtoont dat 
nieuwe EU-wetgeving voorts ook robuuste 
handhavingsmechanismen en toegang tot 
rechtsmiddelen moet bevatten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens; is van mening dat 
deze bestaande verordening richting kan 
geven aan een sectorspecifieke, meer 
gedetailleerde aanpak in de nieuwe 
verordening;

Or. en

Amendement 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens en vraagt dat deze 
verordening strikt wordt toegepast;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor gerichte 
bindende wetgeving inzake 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor gerichte 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

Or. en
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Amendement 67
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

4. is verheugd over het feit dat de EU-
verordening inzake conflictmineralen een 
voorbeeld is geworden voor bindende 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in 
de toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen tegen bedrijven die 
momenteel voordeel halen uit de 
dwangarbeiderskampen in Xinjiang in 
China, waar duizenden Oeigoerse burgers 
worden gedwongen te werken aan de 
productie van goederen die later deel 
uitmaken van de toeleveringsketens van 
bepaalde Europese en mondiale bedrijven, 
zoals Apple, Sony, Samsung, Microsoft, 
Nokia, Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, 
Uniqlo, H&M, BMW, Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar enz.;

Or. en

Amendement 69
Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Aurore Lalucq, Mihai Tudose, Paolo De Castro, Costas Mavrides
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie verder 
sectorspecifieke bindende EU-wetgeving 
inzake de zorgvuldigheidsplicht in te 
voeren, onder meer voor goederen die een 
risico vormen voor bossen en ecosystemen 
en voor de kledingsector;

Or. en

Amendement 70
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
technologische oplossingen te verkennen 
die de invoering en verbetering van de 
traceerbaarheid in mondiale 
toeleveringsketens ondersteunen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht moet voortbouwen 
op de VN-richtsnoeren, de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
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ondernemingen en de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, de normen vastgesteld in 
kernverdragen van de IAO en 
multilaterale milieuovereenkomsten (zoals 
het UNFCCC en het Verdrag inzake 
biologische diversiteit) en andere 
internationale normen, wat internationale 
convergentie in de toekomst zal 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 72
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, waarin het belang wordt 
beklemtoond van toegang tot 
rechtsmiddelen en herstelmaatregelen 
voor slachtoffers; steunt de lopende 
onderhandelingen om een bindend VN-
instrument inzake transnationale 
bedrijven en andere ondernemingen met 
betrekking tot de mensenrechten in het 
leven te roepen en onderstreept het belang 
van actieve betrokkenheid van de EU bij 
dit proces;

Or. en

Amendement 73
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ingenomen met het uitstekende 
werk dat tot nog toe werd geleverd op 
internationaal niveau en is ervan 
overtuigd dat een toekomstige verordening, 
indien die nodig is, moet worden opgesteld 
in nauwe samenwerking met 
belanghebbenden, met inbegrip van het 
bedrijfsleven, en gebaseerd moet zijn op de 
gebruikelijke niet-bindende benaderingen 
zoals de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht moet voortbouwen 
op de VN-richtsnoeren, de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en IAO-normen en andere 
internationale normen, wat internationale 
convergentie in de toekomst zal 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 75
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Gabriel Mato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ingenomen met het uitstekende 
werk dat tot nog toe werd geleverd op 
internationaal niveau en is ervan 
overtuigd dat een toekomstige verordening, 
indien die nodig is, gebaseerd moet zijn op 
de gebruikelijke niet-bindende 
benaderingen zoals de VN-richtsnoeren en 
de OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen; merkt op dat uitgebreide 
EDEO-verslagen gebruikt zouden kunnen 
worden als een jaarlijkse 
gemeenschappelijke basis voor de 
zelfbeoordeling door bedrijven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, met name met betrekking 
tot een op omvang en risico gebaseerde en 
sectorspecifieke aanpak;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen; beklemtoont dat nieuwe 
digitale middelen kunnen worden 
gebruikt om beter toezicht te houden op 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 79
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en de OESO-richtsnoer 
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inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen;

Or. en

Amendement 80
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening rekening moet 
houden met de VN-richtsnoeren en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 81
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. is ervan overtuigd dat een 
mogelijke toekomstige verordening 
gebaseerd moet zijn op de VN-richtsnoeren 
en de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen;

Or. en

Amendement 82
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ervan overtuigd dat de 
toekomstige verordening gebaseerd moet 
zijn op de VN-richtsnoeren en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

5. wijst met het oog op een 
toekomstige verordening op de 
richtsnoeren verstrekt door de VN-
richtsnoeren en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen;

Or. en

Amendement 83
Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de VN-richtsnoeren 
inzake bedrijven en mensenrechten 
moeten worden geëerbiedigd; verzoekt de 
Raad een mandaat te geven aan de 
Commissie om actief deel te nemen aan de 
lopende onderhandelingen om een 
bindend VN-instrument inzake 
transnationale ondernemingen en andere 
bedrijven op te zetten met betrekking tot 
de mensenrechten;

Or. en

Amendement 84
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een dialoog 
aan te gaan over de vraag hoe soortgelijke 
wetgeving inzake de zorgvuldigheidsplicht 
kan worden vastgesteld met andere 
belangrijke belanghebbenden in de 
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wereldeconomie, zoals Zwitserland, de 
Volksrepubliek China, de Verenigde 
Staten van Amerika, India, Rusland, 
Asean, de Afrikaanse Unie en onze 
partners op het Amerikaanse continent;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat nieuwe wetgeving 
inzake de zorgvuldigheidsplicht in 
overeenstemming moet zijn met andere 
sectorale EU-wetgeving inzake de 
zorgvuldigheidsplicht en met relevante 
EU- en nationale wetgeving; is in dit 
verband ingenomen met de toezegging 
van de Commissie om de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie, die ernstige 
tekortkomingen vertoont, te herzien;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat een nieuwe 
verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht volledig moet zijn 
afgestemd op andere sectorale EU-
wetgeving inzake de zorgvuldigheidsplicht 
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en rapportageverplichtingen zoals de 
richtlijn betreffende de openbaarmaking 
van niet-financiële informatie en in 
overeenstemming moet zijn met de 
relevante wetgeving van de lidstaten;

Or. en

Amendement 87
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat er, realistisch 
gezien, stimulansen voor ondernemingen 
nodig zijn om daadwerkelijke naleving 
van een hoge norm op het gebied van de 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketen te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 88
Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor wetgeving inzake de 
zorgvuldigheidsplicht op het gebied van 
mensenrechten en milieu voor bedrijven, 
en vraagt dat die wetgeving hun volledige 
toeleveringsketen afdekt; is in dat verband 
ingenomen met de publieke engagement 
van de Europese Commissie om in 2021 
een dergelijk wetgevingsinitiatief in te 
dienen;

Or. en
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Amendement 89
Angelika Winzig, Seán Kelly, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Enikő Győri, Christophe 
Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met het evenredigheidsbeginsel, 
meer bepaald met de 
capaciteitsbeperkingen van het mkb; 
herinnert eraan dat zelfs als kleine en 
middelgrote ondernemingen niet binnen 
het toepassingsgebied van een toekomstig 
EU-initiatief vallen zij als onderdeel van 
de toeleveringsketen van bedrijven die wel 
binnen het toepassingsgebied vallen 
verder stroomafwaarts de verplichtingen 
zullen krijgen opgelegd; beklemtoont dat 
het belangrijk is dat er een 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd om 
regels te formuleren die het 
concurrentievermogen verbeteren, die 
functioneel zijn en die van toepassing zijn 
op alle actoren op de markt, met inbegrip 
van het mkb; wijst erop dat er meer 
aandacht moet zijn voor op beste 
praktijken gebaseerde gecertificeerde 
industrieschema’s als een aanvulling op 
terughoudende wetgeving;

Or. en

Amendement 90
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. merkt op dat het mkb goed is voor 
meer dan 95 % van de Europese 
industrie; beklemtoont dat het mkb 
onevenredig zwaar wordt getroffen door 
de economische gevolgen van de huidige 
COVID-19-pandemie; benadrukt dat in 
mogelijke toekomstige wetgeving inzake 
zorgvuldigheidsplicht voldoende rekening 
gehouden moet worden met de 
capaciteitsbeperkingen van het mkb; wijst 
erop dat op beste praktijken gebaseerde 
gecertificeerde industrieschema’s de 
voorkeur moeten blijven krijgen boven 
wetgeving; beklemtoont dat het mkb 
derhalve moet worden beschermd tegen 
mogelijke overloopeffecten van mogelijke 
bindende wetgeving voor grotere 
bedrijven;

Or. en

Amendement 91
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb, en dat elke marktdeelnemer een 
controle- en transparantiesysteem moet 
vaststellen voor zijn toeleveringsketen, en 
daarbij ook actoren stroomopwaarts in de 
toeleveringsketen in kaart moet brengen, 
maar dat het mkb dit mag uitvoeren 
middels deelname aan gecertificeerde 
sectorale en door de industrie 
aangestuurde programma’s die worden 
erkend door de Commissie; wijst erop dat 
gecertificeerde industrieschema’s geen 
alternatief voor wetgeving vormen;

Or. en
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Amendement 92
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat zorgvuldigheidsplicht 
op risico gebaseerd is en dat veel kleine en 
middelgrote ondernemingen en micro-
ondernemingen, al naargelang het risico 
waaraan zij worden blootgesteld, mogelijk 
minder uitgebreide en geformaliseerde 
zorgvuldigheidsprocessen nodig hebben; 
wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s en initiatieven met 
meerdere belanghebbenden geen 
alternatief voor wetgeving vormen, en dat 
lidmaatschap ervan bedrijven niet vrijstelt 
van hun verantwoordelijkheid om aan 
hun zorgvuldigheidsplicht te voldoen; 
beklemtoont dat sociale audits beter 
moeten worden geregeld;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen; verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te evalueren om de 
zorgvuldigheidsplicht op te nemen in 
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reeds bestaande rapportageverplichtingen 
en beklemtoont het belang van 
gemeenschappelijke rapportagecriteria 
voor alle bedrijven die actief zijn op de 
interne markt;

Or. en

Amendement 94
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb en micro-ondernemingen; 
beklemtoont dat kleine en middelgrote 
ondernemingen stroomafwaartse 
entiteiten zijn in de toeleveringsketen en 
dat er om hen te ondersteunen behoefte is 
aan evenredige regels die geen 
overbelasting veroorzaken alsook aan 
speciale ondersteunende instrumenten; 
wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
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voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s of lidmaatschap 
daarvan geen alternatief voor wetgeving 
vormen, maar dat zij het mkb kansen 
bieden om op efficiënte wijze 
verantwoordelijkheden samen te brengen 
en te delen; merkt op dat gecertificeerde 
schema’s moeten worden beoordeeld, 
erkend en gecontroleerd door de Europese 
Commissie;

Or. en

Amendement 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen; is van mening dat de 
Commissie tijdens het hele proces het 
juiste niveau van begeleiding en 
ondersteuning moet bieden aan bedrijven 
van elke omvang, met name aan het mkb;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb en dat het evenredigheidsbeginsel 
in acht moet worden genomen, om te 
vermijden dat er onnodige bureaucratie of 
te veel lasten worden gecreëerd; wijst erop 
dat gecertificeerde industrieschema’s geen 
alternatief voor wetgeving vormen;

Or. en

Amendement 98
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat de 
capaciteitsbeperkingen, administratieve 
kosten en lasten van het mkb in 
overweging moeten worden genomen, 
moeten worden geanalyseerd en moeten 
worden beoordeeld voordat er toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
wordt goedgekeurd; wijst erop dat 
gecertificeerde industrieschema’s geen 
alternatief voor wetgeving vormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s geen alternatief voor 
wetgeving vormen;

6. benadrukt dat in de toekomstige 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de capaciteitsbeperkingen van 
het mkb; wijst erop dat gecertificeerde 
industrieschema’s weliswaar geen 
alternatief voor wetgeving vormen, maar 
dat zij kunnen worden gebruikt als een 
bestaande basis om op voort te bouwen;

Or. en

Amendement 100
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie samen te 
werken met de kamers van koophandel 
van de lidstaten om online instrumenten 
en informatie te verschaffen ter 
ondersteuning van de uitvoering van een 
modelbeleid voor de toeleveringsketen 
overeenkomstig de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen;

Or. en

Amendement 101
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. maakt zich zorgen over de 
gevolgen van bindende 
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zorgvuldigheidsplichten voor het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven; 
pleit voor een gedetailleerde analyse van 
de bijkomende kosten en verplichtingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont dat in de VN-
richtsnoeren en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen wordt 
gewezen op de behoefte aan toegang tot de 
rechter en herstelmaatregelen voor 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 103
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beklemtoont het belang van audits 
in het proces van de 
zorgvuldigheidsplichten en wijst erop dat 
het met name in het kader van 
internationale toeleveringsketens cruciaal 
is dat de auditbeginselen van 
onafhankelijkheid, bekwaamheid en 
verantwoordingsplicht alsook de eventueel 
van toepassing zijnde reikwijdte, criteria 
en activiteiten van de audit, zoals 
vastgesteld in de OESO-richtsnoer inzake 
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zorgvuldigheidseisen, in acht worden 
genomen;

Or. en

Amendement 104
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. beklemtoont dat het 
belangrijk is dat in alle EU-lidstaten 
gelijke rapportagevereisten ten aanzien 
van de bevoegde autoriteiten worden 
toegepast; beveelt aan dat 
marktdeelnemers uiterlijk op 31 maart 
van elk jaar aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat beheersverslagen 
verstrekken die de volgende documentatie 
over het voorgaande kalenderjaar 
bevatten:
a) het beleid van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen van de 
marktdeelnemer, inclusief de 
beheerstructuur van de marktdeelnemer 
die verantwoordelijk is voor passende 
zorgvuldigheid ervan en de direct 
verantwoordelijke persoon;
b) het systeem van controles en 
transparantie van de toeleveringsketen 
van de marktdeelnemer, inclusief de 
maatregelen die zijn genomen om 
upstreamactoren in de toeleveringsketen 
te identificeren en om hun praktijken van 
passende zorgvuldigheid te beoordelen;
c) de potentiële of werkelijke risico’s die 
door de marktdeelnemer in kaart zijn 
gebracht en de maatregelen die de 
marktdeelnemer heeft genomen om de 
risico’s tijdens de rapportageperiode te 
beheren;
d) de door de marktdeelnemer genomen 
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maatregelen ter versterking van zijn 
inspanningen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid tijdens de 
rapportageperiode;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen in 
partnerlanden te handhaven; beklemtoont 
in dit verband het belang van de 
vrijwillige Flegt-
partnerschapsovereenkomsten en pleit 
voor de invoering van soortgelijke 
overeenkomsten voor nieuwe sectoren, 
met inbegrip van goederen van de 
landbouwsector die een groot risico 
vormen voor bossen en ecosystemen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
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wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om de toepassing van verantwoord 
ondernemen in partnerlanden te 
bevorderen en te ondersteunen, met 
inbegrip van technische ondersteuning 
inzake opleidingen over de 
zorgvuldigheidsplicht, 
traceerbaarheidsmechanismen en het 
verankeren van exportgeleide 
hervormingen in partnerlanden; 
beklemtoont in dit verband dat goed 
bestuur moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 107
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid, van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 108
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om bedrijven te ondersteunen in 
het naleven van de beginselen van 
verantwoord ondernemen;

Or. en

Amendement 109
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; wijst erop dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 
zouden kunnen worden om verantwoord 
ondernemen te ondersteunen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners van cruciaal belang zijn 
wil de zorgvuldigheidsplicht effect 
sorteren; verzoekt dat financiële 
instrumenten zoals Aid-for-Trade gebruikt 

7. benadrukt dat afspraken met 
handelspartners belangrijk zijn wil de 
zorgvuldigheidsplicht effect sorteren; 
verzoekt dat financiële instrumenten zoals 
Aid-for-Trade gebruikt worden om 
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worden om verantwoord ondernemen te 
ondersteunen;

verantwoord ondernemen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 111
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van 
mainstreaming en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot 
sociale, milieu- en mensenrechten in alle 
nieuwe en bestaande 
handelsmechanismen zoals 
vrijhandelsovereenkomsten, 
investeringsovereenkomsten, economische 
partnerschapsovereenkomsten of stelsels 
van algemene tariefpreferenties; 
beklemtoont dat deze 
handelsinstrumenten sterke 
handhavingsmechanismen moeten 
bevatten, zoals het intrekken van 
preferentiële toegang in geval van niet-
naleving; is ervan overtuigd dat naleving 
van de zorgvuldigheidsplicht een 
voorwaarde moet zijn voor toegang tot de 
EU-markt en dat van marktdeelnemers 
moet worden vereist dat zij middels het 
nakomen van de zorgvuldigheidsplicht 
vaststellen en bewijs voorleggen dat de 
producten die zij in de EU in de handel 
brengen in overeenstemming zijn met de 
in deze wetgeving vastgestelde milieu- en 
mensenrechtencriteria; pleit voor 
aanvullende maatregelen zoals een verbod 
op de invoer van producten die verband 
houden met ernstige 
mensenrechtenschendingen zoals 
dwangarbeid of kinderarbeid;

Or. en
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Amendement 112
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; 
verzoekt de Commissie voorstellen te doen 
over de wijze waarop de handhaving van 
de hoofdstukken handel en duurzame 
ontwikkeling kan worden versterkt en alle 
instrumenten, zoals de 
handhavingsverordening, aan te wenden 
om te garanderen dat de 
zorgvuldigheidsplichten worden 
nageleefd;

Or. en

Amendement 113
Bernd Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero, 
Margarida Marques, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht en verantwoord 
zakelijk gedrag in het kader van de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en 
economische 
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partnerschapsovereenkomsten (EPO’s), 
de organen opgericht uit hoofde van deze 
overeenkomsten en andere 
handelsmechanismen zoals het SAP; 
merkt op dat bindende en afdwingbare 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in dit verband een belangrijk 
instrument zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; merkt 
op dat een wetgevingsvoorstel van de 
Commissie inzake de 
zorgvuldigheidsplicht handel met alle 
handelspartners zal afdekken, niet alleen 
handel met partners waarmee de EU een 
vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement
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8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; 
beklemtoont de cruciale rol van het nieuw 
benoemde hoofd handhaving voor de 
handel bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de 
zorgvuldigheidsplichten;

Or. en

Amendement 116
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; 

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; vraagt 
dat de traceerbaarheid van de 
toeleveringsketens wordt versterkt, en dat 
dit gebeurt op basis van de 
oorsprongsregels van het douanewetboek 
van de Unie;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat het 
bestrijden van dwangarbeid en 
kinderarbeid als doelstelling wordt 
opgenomen in de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling van 
EU-handelsovereenkomsten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in het kader van 
IPA’s, FTA’s, EPO’s en andere 
handelsmechanismen zoals het SAP; 
merkt op dat bindende en afdwingbare op 
sancties gebaseerde hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling in dit 
verband een belangrijk instrument zijn;

Or. en

Amendement 119
Sven Simon

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling; erkent 
de vooruitgang die werd geboekt in 
recente FTA’s zoals de overeenkomsten 
met Vietnam en Mercosur;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. erkent dat met de brede en 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling van de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU de 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketen kan worden bevorderd 
en de samenwerking tussen de EU en 
haar partners kan worden versterkt;

Or. en

Amendement 121
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 8. benadrukt het belang van naleving 
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en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
stelsels van algemene preferenties en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 122
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht eveneens in het 
kader van de hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben op 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

Or. en

Amendement 123
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van naleving 
en handhaving van de 
zorgvuldigheidsplicht in het kader van de 
hoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de 
FTA-organen die betrekking hebben 
Handel en Duurzame Ontwikkeling;

8. merkt op dat de 
zorgvuldigheidsplicht afdoende kan 
worden bevorderd met behulp van de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
de in het kader daarvan opgerichte 
organen;
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Or. en

Amendement 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat alle aspecten 
van vrijhandelsovereenkomsten ten 
uitvoer moeten worden gelegd, met 
inbegrip van de arbeidsrechten en 
duurzame ontwikkeling en de aanpak van 
de klimaatverandering; dringt er bij de 
Commissie op aan om samen met het 
Parlement via de Commissie 
internationale handel een evaluatie te 
verrichten; benadrukt dat het Parlement 
een sterkere rol dient te spelen in de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten in 
vergelijking met de Commissie en de 
Raad;

Or. en

Amendement 125
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt marktdeelnemers van de 
Unie om hun betrokkenheid bij hun 
leveranciers in derde landen te vergroten, 
onder meer door het modelbeleid voor 
toeleveringsketens overeenkomstig 
bijlage II bij de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidsplichten op te 
nemen in contracten en overeenkomsten 
met leveranciers, en waar mogelijk 
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leveranciers te helpen om capaciteit op te 
bouwen met het oog op betere prestaties 
op het gebied van de 
zorgvuldigheidsplicht;

Or. en

Amendement 126
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat 
handelsbetrekkingen moeten zijn 
gebaseerd op het beginsel van volledige 
wederkerigheid, teneinde een gelijk 
speelveld te garanderen en te consolideren 
tussen economische marktdeelnemers die 
zijn gevestigd in de EU en die van derde 
landen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont het belang van 
begeleidende maatregelen en projecten 
om de tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU te 
bevorderen en pleit voor een sterke 
koppeling tussen deze maatregelen en 
horizontale wetgeving inzake de 
zorgvuldigheidsplicht;

Or. en
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Amendement 128
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. beklemtoont dat verschillen in 
douaneprocedures bij de punten van 
binnenkomst in de douane-unie van de 
EU vaak leiden tot een verstoring van de 
handelsstromen en de integriteit van de 
Europese interne markt in het gedrang 
brengen;

Or. en

Amendement 129
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. dringt erop aan dat de 
Commissie waarborgt dat 
douanecontroles in de gehele EU aan 
dezelfde normen voldoen, door middel van 
een mechanisme voor rechtstreekse 
uniforme douanecontroles, in 
samenwerking met de lidstaten en in 
volledige overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt 
gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties;

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt 
gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties;

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht door Europese 
bedrijven die actief zijn buiten de EU 
gebruik wordt gemaakt van 
handelsinstrumenten en EU-delegaties, ook 
door zinvolle raadplegingen te 
organiseren met rechthebbenden, lokale 
gemeenschappen, actoren van het 
maatschappelijk middenveld en 
vakbonden;

Or. en

Amendement 132
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Dominik 
Tarczyński, Sergio Berlato
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 



PE657.475v01-00 68/82 AM\1213952NL.docx

NL

zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt 
gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties;

zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt 
gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties; pleit voor specifieke technische 
bijstand voor onze bedrijven, met name 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, teneinde hen in staat te 
stellen te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsplichten;

Or. en

Amendement 133
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt dat bij het toezicht op de 
toepassing van verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt 
gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties;

9. wijst erop dat bij het toezicht op de 
toepassing van mogelijke verordeningen 
inzake de zorgvuldigheidsplicht gebruik 
zou kunnen worden gemaakt van 
handelsinstrumenten en EU-delegaties;

Or. en

Amendement 134
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie een genderaspect toe te voegen 
aan de zorgvuldigheidsplicht en zich 
bewust te zijn van gendervraagstukken en 
de mensenrechten van vrouwen in 
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situaties waarin vrouwen mogelijk 
onevenredig hard worden getroffen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van vakbonden, 
sociale partners en inheemse 
gemeenschappen, betrokken moeten 
worden bij een zinvolle raadpleging over 
elk zorgvuldigheidsbeleid en bij 
risicopreventie en als belanghebbende 
partij het recht moeten krijgen een klacht 
in te dienen wanneer inbreuken worden 
vastgesteld in de toeleveringsketen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat alle maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van vakbonden, 
sociale partners, mensenrechtenactoren, 
milieuorganisaties en inheemse 
gemeenschappen, betrokken moeten 
worden bij een zinvolle raadpleging over 
elk zorgvuldigheidsbeleid en bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
toegang te krijgen tot een 
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geschillenmechanisme;

Or. en

Amendement 137
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Heidi Hautala

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat rechthebbenden, 
lokale gemeenschappen, 
vrouwenorganisaties, maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij zinvolle 
raadplegingen en risicopreventie en het 
recht moeten krijgen klachten in te dienen 
wanneer inbreuken worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 138
Angelika Winzig, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten 
krijgen klachten in te dienen wanneer 
inbreuken worden vastgesteld;

10. benadrukt dat de nationale 
contactpunten van de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen 
ideale contactpunten zijn om aan 
maatschappelijke organisaties, vakbonden 
en sociale partners de mogelijkheid te 
bieden om klachten in te dienen wanneer 
inbreuken worden vastgesteld;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten 
krijgen klachten in te dienen wanneer 
inbreuken worden vastgesteld;

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie; merkt op dat de interne 
adviesgroepen die toezien op de 
tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten een goed 
voorbeeld zijn van betrokkenheid van de 
derde sector;

Or. en

Amendement 140
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en -bewaking en het recht 
moeten krijgen klachten in te dienen 
wanneer inbreuken worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 141
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement
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10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten 
krijgen klachten in te dienen wanneer 
inbreuken worden vastgesteld;

10. wijst erop dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
zouden kunnen worden geraadpleegd met 
behulp van bestaande mechanismen, zoals 
de OESO, die een gepast niveau van 
inclusie bieden;

Or. en

Amendement 142
Luisa Regimenti

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de 
risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken 
worden vastgesteld;

10. benadrukt dat maatschappelijke 
organisaties, vakbonden en sociale partners 
het recht moeten krijgen vermeende 
inbreuken te melden;

Or. en

Amendement 143
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. beklemtoont dat het belangrijk is 
dat er een geschillenmechanisme tot stand 
wordt gebracht dat klachten van buiten de 
EU behandelt; moedigt bedrijven aan om, 
in de geest van de zorgvuldigheidsaanpak, 
op bedrijfsniveau of voor de hele sector 
een geschillenmechanisme tot stand te 
brengen als een systeem voor vroege 
waarschuwing en risicobewustzijn, of om 
een dergelijk mechanisme aan te bieden 
via samenwerkingsregelingen met andere 



AM\1213952NL.docx 73/82 PE657.475v01-00

NL

organisaties, of door het inroepen van de 
Europese Ombudsman te 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie 
de Europese Ombudsman te raadplegen 
in verband met begeleidende maatregelen 
die noodzakelijk zijn om deze rol te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. beklemtoont dat de nieuwe 
wetgeving bepalingen moet bevatten over 
toegang tot de rechter in Europa en 
herstelmaatregelen voor slachtoffers van 
misbruik;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. beklemtoont dat de wetgeving de 
maatregelen moet bevatten om naleving 
van de zorgvuldigheidsplicht te 
garanderen, en dat er concrete voorstellen 
voor nalevings- en 
handhavingsmechanismen moeten 
worden ingevoerd;
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Or. en

Amendement 146
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. stelt voor dat er een programma 
van de Commissie tot stand wordt 
gebracht waarmee marktdeelnemers van 
buiten de Unie kunnen aantonen dat zij 
voldoen aan de zorgvuldigheidsplichten 
van de Unie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. is ervan overtuigd dat 
wetgeving inzake zorgvuldigheidsplichten 
ten uitvoer moet worden gelegd in het 
kader van een Europese verordening om 
een daadwerkelijk gelijk speelveld in de 
EU te garanderen, zoals het geval is 
geweest met de verordening inzake 
conflictmineralen, de verordening inzake 
het screenen van investeringen en de 
verordening inzake het uitvoerverbod voor 
goederen die gebruikt kunnen worden 
voor foltering;

Or. en
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Amendement 148
Bernd Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. is van mening dat 
vraagstukken omtrent het gelijk speelveld 
en bestuur en verantwoordingsplicht van 
ondernemingen moeten worden 
aangepakt om ervoor te zorgen dat elke 
wetgeving, horizontaal en sectorspecifiek, 
op het gebied van de zorgvuldigheidsplicht 
een zinvol effect kan teweegbrengen; 
erkent derhalve dat het belangrijk is dat 
overkoepelende vraagstukken worden 
aangepakt in het kader van het 
vennootschapsrecht; is van mening dat 
deze benaderingen elkaar aanvullen en 
verzoekt de Commissie overeenkomstig 
deze beginselen een alomvattende aanpak 
van de zorgvuldigheidsplicht te 
ontwikkelen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Bijlage 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. BIJLAGE BIJ DE 
ONTWERPRESOLUTIE: 
AANBEVELINGEN BETREFFENDE 
DE INHOUD VAN HET VERLANGDE 
VOORSTEL
I. AANBEVELINGEN BETREFFENDE 
DE FORMULERING VAN EEN 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE 
PASSENDE ZORGVULDIGHEID IN 
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DE TOELEVERINGSKETEN
DE COMMISSIE INTERNATIONALE 
HANDEL VERZOEKT DE VOLGENDE 
ELEMENTEN OP TE NEMEN IN DE 
VERORDENING:
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 207,
gezien het voorstel van de Europese 
Commissie,
na toezending van het ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de nationale 
parlementen,
handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
In de context van deze verordening en in 
lijn met de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid is zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen een permanent, 
proactief en reactief proces waarbij 
economische marktdeelnemers hun 
activiteiten volgen en beheren om ervoor 
te zorgen dat zij niet de oorzaak zijn van 
of bijdragen tot negatieve gevolgen voor 
mensen, milieu en maatschappij.
Afspraken met handelspartners zijn van 
cruciaal belang voor de doeltreffendheid 
en effectiviteit van de 
zorgvuldigheidsplicht. 
Handelsinstrumenten van de EU moeten 
derhalve moeten worden gekoppeld aan 
de verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht.
Het is belangrijk zorgvuldigheidsplichten 
aan te pakken en te handhaven in het 
kader van preferentiële 
handelsovereenkomsten van de EU, met 
inbegrip van EPO’s, FTA’s en de in het 
kader daarvan opgerichte organen. 
Financiële instrumenten zoals Aid-for-
Trade moeten worden gebruikt om 
verantwoord ondernemen te bevorderen 
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en te ondersteunen.
Het werk van de EU-delegaties is van 
cruciaal belang om de in deze 
verordening opgenomen verplichtingen 
onder de aandacht te brengen en toe te 
zien op de toepassing van de bepalingen 
van deze verordening.
Gecertificeerde industrieschema’s zijn 
geen alternatief voor wetgeving, maar 
bieden kleine en middelgrote 
ondernemingen kansen om op efficiënte 
wijze verantwoordelijkheden samen te 
brengen en te delen. Om naleving van 
strenge normen te garanderen moeten 
deze schema’s duidelijk worden 
gecertificeerd en onder toezicht van de 
Commissie staan;
Toegang tot rechtsmiddelen voor 
slachtoffers van inbreuken op 
zorgvuldigheidsvereisten, of dit nu 
onderdanen van een EU-lidstaat zijn of 
niet, vormt een belangrijke pijler van deze 
verordening.
De Commissie dient regelmatig verslag uit 
te brengen aan het Europees Parlement 
en de Raad over het effect van het 
Uniesysteem dat bij deze verordening 
wordt ingevoerd. De Commissie moet de 
werking en de doeltreffendheid van het 
Uniesysteem, met inbegrip van het 
gebruik van financiële instrumenten van 
de EU en maatregelen genomen in het 
kader van FTA’s, EPO’s en 
handelsinstrumenten voor de bevordering 
van de in deze verordening vastgestelde 
verplichtingen, opnieuw beoordelen, en 
moet jaarlijks verslag uitbrengen aan het 
Europees Parlement en de Raad. Deze 
verslagen kunnen indien nodig vergezeld 
gaan van passende wetgevingsvoorstellen, 
die bijkomende verplichte maatregelen 
kunnen bevatten.
HEBBEN DE VOLGENDE 
VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel [...]
Toepassingsgebied
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1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem voor de 
zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketen vastgesteld met als 
overkoepelende doelstelling de 
totstandbrenging van duurzame en 
robuuste waardeketens door de 
eerbiediging van essentiële IAO-, 
mensenrechten- en milieunormen in de 
hele waardeketen te waarborgen. Deze 
verordening is bedoeld om transparantie 
en zekerheid te bieden in verband met de 
toeleveringspraktijken van 
ondernemingen van de Unie, met inbegrip 
van importeurs in de Unie.
2. In deze verordening worden de 
zorgvuldigheidsplichten inzake de 
toeleveringsketen vastgelegd van 
ondernemingen van de Unie. Deze 
verordening is van toepassing op alle 
ondernemingen die onder het recht van 
een lidstaat vallen of die zijn gevestigd op 
het grondgebied van de Unie.
3. Deze verordening is eveneens van 
toepassing op importeurs in de Unie die 
niet onder het recht van een lidstaat 
vallen maar die goederen en diensten 
aangeven voor verhandeling op de interne 
markt.
4. In uitzonderlijke gevallen kunnen 
vrijstellingen van deze verordening 
mogelijk zijn, waarbij specifieke aandacht 
uitgaat naar de situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen, zoals 
bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van 
de EU, en naar de specifieke kenmerken 
van de desbetreffende sector.

Artikel [...]
Definities

– “passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen”: de verplichtingen van 
marktdeelnemers met betrekking tot hun 
beheersystemen, risicobeheer, 
onafhankelijke audits door een derde en 
bekendmaking van informatie met het oog 
op het identificeren en aanpakken van 
bestaande en potentiële risico’s in 
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verband met mensenrechten en 
milieurechten om nadelige gevolgen van 
het betrekken van hulpbronnen te 
voorkomen of te beperken
 – “Unie-importeur”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die goederen of diensten 
aangeeft voor het vrije verkeer in de 
interne markt;

Artikel [...]
Erkenning van regelingen inzake 

passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen

1. Regeringen, sectorale organisaties en 
groepen van belanghebbende organisaties 
die regelingen voor passende 
zorgvuldigheid kennen 
(“regelinghouders”) kunnen de 
Commissie verzoeken de regelingen voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen die zij ontwikkelen en 
controleren te erkennen. Dergelijke 
aanvragen worden gestaafd met adequate 
bewijsstukken en informatie.
2. De Commissie stelt in aanvulling op 
deze verordening gedelegeerde 
handelingen vast voor de methodologie en 
criteria op basis waarvan de Commissie 
kan bepalen of regelingen voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen het 
voldoen aan de vereisten van deze 
verordening door economische 
marktdeelnemers vergemakkelijken en 
waarmee zij dergelijke regelingen kan 
erkennen.
3. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 1 verstrekte 
bewijsstukken en informatie en in 
overeenstemming met de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde methodologie en criteria 
voor erkenning, vaststelt dat de regeling 
voor passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen, wanneer deze 
doeltreffend wordt toegepast door een 
marktdeelnemer van de Unie, de naleving 
van deze verordening door de 
marktdeelnemer bevordert, stelt zij een 
uitvoeringshandeling vast waarbij aan die 
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regeling een erkenning van 
gelijkwaardigheid met de vereisten van 
deze verordening wordt verleend. Het 
OESO-secretariaat wordt waar passend 
geraadpleegd alvorens dergelijke 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld. Bij de beslissing over de 
erkenning van een regeling voor passende 
zorgvuldigheid houdt de Commissie 
rekening met de specifieke risico’s die het 
meest voorkomen in de desbetreffende 
sector en de diverse industriepraktijken 
die onder de regeling vallen. De 
Commissie houdt eveneens rekening met 
de op risico gebaseerde aanpak en 
methode die door deze regeling wordt 
gehanteerd om risico’s op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur in 
kaart te brengen. De in de eerste alinea 
van dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
goedgekeurd overeenkomstig de 
raadplegingsprocedure zoals bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
4. Ook gaat de Commissie waar passend 
regelmatig na of erkende regelingen voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen nog steeds voldoen aan 
de criteria op basis waarvan besloten is 
overeenkomstig lid 3 een erkenning van 
gelijkwaardigheid te verlenen.
5. De houder van een regeling voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen waarvoor 
overeenkomstig lid 3 een erkenning van 
gelijkwaardigheid is verleend, stelt de 
Commissie onmiddellijk in kennis van 
elke wijziging of actualisering van die 
regeling.
6. Indien er bewijs is van herhaalde of 
significante gevallen waarbij 
marktdeelnemers die een overeenkomstig 
lid 3 erkende regeling toepassen, niet 
voldoen aan de vereisten van deze 
verordening, gaat de Commissie in 
overleg met de houder van de erkende 
regeling na of deze gevallen op lacunes in 
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de regeling wijzen.
7. Wanneer de Commissie vaststelt dat er 
sprake is van niet-naleving van 
onderhavige verordening of lacunes in 
een erkende regeling inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
kan zij de regelinghouder een passende 
termijn toekennen om corrigerende 
maatregelen te treffen. Wanneer de 
regelinghouder de nodige corrigerende 
maatregelen niet treft of weigert te treffen 
en wanneer de Commissie heeft 
vastgesteld dat de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde niet-naleving of lacunes 
de Unie-importeur die een regeling 
toepast, beletten om deze verordening na 
te leven of wanneer herhaalde of 
significante gevallen van niet-naleving 
door marktdeelnemers die een regeling 
toepassen te wijten zijn aan lacunes in de 
regeling, stelt de Commissie volgens de in 
Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde 
raadplegingsprocedure een 
uitvoeringshandeling vast waarbij de 
erkenning van de regeling wordt 
ingetrokken.
8. De Commissie stelt een register van 
erkende regelingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen op 
en actualiseert dit. Dat register wordt op 
internet openbaar gemaakt.

Artikel [...]
Toezicht

1. Elke lidstaat duidt één of meerdere 
nationale bevoegde autoriteiten aan die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de toepassing van deze verordening en de 
verspreiding van beste praktijken op het 
gebied van passende zorgvuldigheid. Elke 
lidstaat duidt binnen zijn nationale 
bevoegde autoriteit een contactpunt aan.
2. De Europese Commissie richt een 
gemengd comité voor passende 
zorgvuldigheid op, dat de contactpunten 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten omvat, alsook ambtenaren van 
de Commissie die lid zijn van in het kader 
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van EU-vrijhandelsovereenkomsten 
opgerichte comités voor handel en 
duurzame ontwikkeling en ambtenaren 
van diensten van de Commissie die 
betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging 
van deze verordening en de daarmee 
verband houdende handelsinstrumenten 
en overeenkomsten. Waarnemers van het 
Europees Parlement worden uitgenodigd 
voor vergaderingen en de notulen van de 
vergaderingen worden openbaar gemaakt.
3. Het gemengd comité inzake passende 
zorgvuldigheid komt binnen een jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, en vervolgens wanneer 
nodig, bijeen om de tenuitvoerlegging van 
deze verordening te evalueren en goede 
samenwerking met andere 
handelsinstrumenten en overeenkomsten 
te garanderen, teneinde de doelstelling 
omtrent de totstandbrenging van goede 
zorgvuldigheidspraktijken verder na te 
streven.

Artikel [...]
Verslaglegging

1. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar legt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de lidstaten een verslag voor over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
en, met name, over het gebruik van 
financiële instrumenten van de EU en 
maatregelen genomen in het kader van 
FTA’s, EPO’s en handelsinstrumenten 
voor de bevordering van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen.

Or. en


