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Amendement 1
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het bijzonder verslag van de 
IPCC van 2018 over 1,5 graad1 bis

__________________
1 bis 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/

Or. en

Amendement 2
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (de 
“Europese klimaatwet”)1 bis

__________________
1 bis COM(2020)0080. 

Or. en

Amendement 3
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 
nr. 517/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 april 2014 betreffende 
gefluoreerde broeikasgassen en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 842/2006,
.

Or. en

Amendement 4
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese Green Deal 
(COM(2019)0640),

Schrappen

Or. bg

Amendement 5
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van juli 2020 die 
is opgesteld voor de Europese Commissie 
over de taken van bestuurders en 
duurzame corporate governance,

Or. en
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Amendement 6
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbevelingen van de 
taskforce voor de openbaarmaking van 
klimaatgerelateerde financiële 
informatie17,

Schrappen

__________________
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-2017-
TCFD-Report-11052018.pdf

Or. bg

Amendement 7
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie over de taken van 
bestuurders en duurzame corporate 
governance die door Ernst & Young is 
opgesteld ten behoeve van het directoraat-
generaal Justitie en Consumentenzaken 
van de Commissie en die in juli 2020 werd 
gepubliceerd,

Or. en

Amendement 8
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie over de taken van 
bestuurders en duurzame corporate 
governance die door EY is opgesteld ten 
behoeve van het directoraat-generaal 
Justitie en Consumentenzaken van de 
Commissie1 bis,
__________________
1 bis https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Amendement 9
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het kader van de Verenigde 
Naties “Protect, Respect and Remedy” 
voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten uit 20081 bis,
__________________
1 bis http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

Or. en

Amendement 10
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector1 bis,
__________________
1 bis 
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Garment-
Footwear.pdf

Or. en

Amendement 11
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten uit door conflicten 
getroffen gebieden en risicogebieden1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf

Or. en

Amendement 12
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de OESO-FAO-
richtsnoeren voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw1 bis,
__________________
1 bis https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264251052-
en.pdf?expires=1601993537&id=id&accn
ame=ocid194994&checksum=CD32B295
64443161A6A610A750A0A357

Or. en

Amendement 13
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders1 bis,
__________________
1 bis https://mneguidelines.oecd.org/RBC-
for-Institutional-Investors.pdf

Or. en

Amendement 14
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
over fundamentele beginselen en rechten 
op het werk en de follow-up ervan uit 
19981 bis,
__________________
1 bis 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrum
ent/wcms_716594.pdf

Or. en

Amendement 15
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de brochure van de 
Verenigde Naties “Gender Dimensions of 
the Guiding Principles on Business and 
Human Rights”1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.undp.org/content/undp/en/ho
me/librarypage/democratic-
governance/gender-dimensions-guiding-
principles-on-business-n-human-
rights.html

Or. en

Amendement 16
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 21 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 2017/821 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2017 tot vaststelling van 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor Unie-importeurs van tin, tantaal en 
wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en 
goud uit conflict- en hoogrisicogebieden 
(de “verordening inzake 
conflictmineralen”)1 bis,
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:
130:FULL&from=EN

Or. en

Amendement 17
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 
nr. 995/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 oktober 2010 tot 
vaststelling van de verplichtingen van 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen (de 
“houtverordening”)1 bis,
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
010R0995&from=EN

Or. en
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Amendement 18
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Franse Wet nr. 2017-399 
inzake een waakzaamheidsplicht van 
moederondernemingen en 
onderaannemers en leveranciers1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000034290626/#:~:text=%C2%A
B%20Le%20plan%20comporte%20les%2
0mesures,celles%20des%20soci%C3%A9t
%C3%A9s%20qu%27elle

Or. en

Amendement 19
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Nederlandse wet inzake 
de invoering van een zorgplicht ter 
voorkoming van de levering van goederen 
en diensten die met behulp van 
kinderarbeid tot stand zijn gekomen1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0191113/publicatie_wet_4/document3/f=/v
l3jh4kl10yx.pdf
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Or. en

Amendement 20
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van het 
directoraat-generaal Extern Beleid van de 
Unie uit februari 2019 getiteld “Access to 
legal remedies for victims of corporate 
human rights abuses in third 
countries”1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2
019)603475_EN.pdf

Or. en

Amendement 21
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van februari 2019 
die is opgesteld voor de Europese 
Commissie “Due Diligence requirements 
through the supply chain”1 bis,
__________________
1 bis https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en
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Or. en

Amendement 22
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de briefings van het 
directoraat-generaal Extern Beleid van de 
Unie van juni 2020 getiteld “EU Human 
Rights Due Diligence Legislation: 
Monitoring, Enforcement and Access to 
Justice for Victims”1 bis en “Substantive 
Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence”1 ter,
__________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(20
20)603505_EN.pdf
1 ter 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603504/EXPO_BRI(20
20)603504_EN.pdf

Or. en

Amendement 23
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van mei 2020 die 
is opgesteld voor de Europese Commissie 
over “Improving financial security in the 
context of the Environmental Liability 
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Directive”1 bis,
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/environment/legal/lia
bility/pdf/Final_report.pdf

Or. en

Amendement 24
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 octodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beginselen van Oslo 
inzake mondiale verplichtingen om de 
klimaatverandering tegen te gaan1 bis,
__________________
1 bis 
https://climateprinciplesforenterprises.file
s.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswe
bpdf.pdf

Or. en

Amendement 25
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
algemene maatschappelijke en 

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer met vakbonden 
en werknemersvertegenwoordigers, 
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milieuoverwegingen; evenals met de risico’s waaraan een 
onderneming is blootgesteld, onder meer 
algemene maatschappelijke en 
milieuoverwegingen;

Or. en

Amendement 26
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
algemene maatschappelijke en 
milieuoverwegingen;

A. overwegende dat het in de 
bedrijfscontext van essentieel belang is te 
beschikken over een aanpak waarmee de 
dringendste uitdagingen kunnen worden 
behandeld;

Or. bg

Amendement 27
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
algemene maatschappelijke en 
milieuoverwegingen;

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
maatschappelijke en milieuoverwegingen 
en met name de noodzaak om binnen de 
grenzen van de planeet te blijven;
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Or. en

Amendement 28
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
algemene maatschappelijke en 
milieuoverwegingen;

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat negatieve externe effecten, 
onder meer milieukosten, voldoende 
worden geïnternaliseerd;

Or. en

Amendement 29
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, onder meer ook met 
algemene maatschappelijke en 
milieuoverwegingen;

A. overwegende dat in een 
bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak 
inhoudt dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de 
verschillende belanghebbenden in de 
onderneming, vooral met algemene 
maatschappelijke en milieuoverwegingen;

Or. ro

Amendement 30
Raffaele Stancanelli
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de duurzaamheid 
van ondernemingen alleen kan worden 
nagestreefd als tegelijkertijd het 
wederkerigheidsbeginsel wordt 
gewaarborgd, volgens welke EU-bedrijven 
niet kunnen worden verplicht om sociale 
en milieunormen na te leven die niet 
vereist zijn voor ondernemingen van 
buiten de EU die naar onze eengemaakte 
markt exporteren; 

Or. it

Amendement 31
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 
slechts soft law blijven;

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 
slechts soft law-instrumenten blijven, die 
grotendeels ondoeltreffend zijn gebleken 
om bij ondernemingen een 
gedragsverandering ten aanzien van 
duurzaamheid teweeg te brengen; 
overwegende dat in de in juli 2020 
gepubliceerde studie waartoe de 
Commissie opdracht heeft gegeven in het 
kader van het actieplan voor duurzame 
financiering de positieve effecten worden 
vastgesteld van een verduidelijking van de 
verplichtingen die bestuurders hebben ten 
aanzien van duurzaamheid en 
langetermijnoverwegingen en dat in die 
studie de toenemende tendens wordt 
belicht dat in de EU gevestigde, 
beursgenoteerde bedrijven vooral 
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aandacht hebben voor de 
kortetermijnbelangen van hun 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 32
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 
slechts soft law blijven;

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 
slechts soft law blijven; overwegende dat 
in de door de Commissie bestelde studie 
over de plichten van bestuurders en 
duurzame corporate governance de 
problemen in verband met het 
kortetermijndenken worden belicht 
evenals het feit dat de EU niet op schema 
ligt om haar eigen duurzaamheidsbeloften 
in te lossen als de ondernemingen geen 
langetermijnbelangen nastreven; 
onderstreept dat uit de studie blijkt dat er 
in dit verband EU-wetgeving noodzakelijk 
is;

Or. en

Amendement 33
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 

B. overwegende dat de vele 
internationale initiatieven ter bevordering 
van duurzame corporate governance 
vrijwillig zijn, slechts soft law blijven en 
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slechts soft law blijven; geen concrete effecten sorteren;

Or. ro

Amendement 34
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat mondiale 
waardeketens het belangrijkste kenmerk 
van de wereldeconomie zijn, maar dat hun 
complexe aard, het gebrek aan 
transparantie en de verwatering van 
verantwoordelijkheden in verband met die 
ketens kunnen leiden tot een grotere kans 
op schendingen van de mensen- en 
arbeidsrechten en feitelijke 
straffeloosheid voor milieumisdaden; 
overwegende dat het handelsbeleid moet 
bijdragen tot een transparant 
productieproces in de hele waardeketen 
en in overeenstemming moet zijn met de 
milieunormen, sociale normen en 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 35
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Unie 
tijdens de vorige zittingsperiode een aantal 
initiatieven heeft genomen om de 
transparantie en het langetermijndenken in 
financiële en economische activiteiten te 

C. overwegende dat de Europese Unie 
tijdens de vorige zittingsperiode een aantal 
initiatieven heeft genomen om de 
transparantie en het langetermijndenken in 
financiële en economische activiteiten te 
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bevorderen, zoals de richtlijn 
aandeelhoudersrechten, het actieplan voor 
de financiering van duurzame groei, de 
openbaarmakingsverordening en de 
taxonomieverordening;

bevorderen, zoals de richtlijn 
aandeelhoudersrechten, het actieplan voor 
de financiering van duurzame groei, de 
openbaarmakingsverordening en de 
taxonomieverordening; overwegende dat 
het aanhoudende lagerentebeleid van de 
eurozone rechtstreeks ingaat tegen het 
langetermijndenken en leidt tot 
activazeepbellen zoals op de huizenmarkt, 
hetgeen nadelig is voor de 
milieuduurzaamheid;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Unie 
tijdens de vorige zittingsperiode een aantal 
initiatieven heeft genomen om de 
transparantie en het langetermijndenken 
in financiële en economische activiteiten te 
bevorderen, zoals de richtlijn 
aandeelhoudersrechten, het actieplan voor 
de financiering van duurzame groei, de 
openbaarmakingsverordening en de 
taxonomieverordening;

C. overwegende dat de Europese Unie 
tijdens de vorige zittingsperiode een aantal 
initiatieven heeft genomen om de 
transparantie, doeltreffendheid en 
duurzaamheid van financiële en 
economische activiteiten en een visie voor 
de langetermijnontwikkeling van die 
activiteiten te bevorderen, zoals de richtlijn 
aandeelhoudersrechten, het actieplan voor 
de financiering van duurzame groei, de 
openbaarmakingsverordening en de 
taxonomieverordening;

Or. ro

Amendement 37
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat deze tendens zich 
heeft ingezet met, onder meer, de 
goedkeuring van de richtlijn betreffende 
de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie (NFI-richtlijn); overwegende 
dat de openbaarmaking van niet-
financiële informatie noodzakelijk is om 
de prestaties van ondernemingen en hun 
langetermijneffecten voor de samenleving 
en voor het milieu te meten, te monitoren 
en te beheren;

Or. en

Amendement 38
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie (NFI-richtlijn) 
tekortkomingen vertoont, die moeten 
worden aangepakt;

Schrappen

Or. bg

Amendement 39
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie (NFI-richtlijn) 
tekortkomingen vertoont, die moeten 

D. overwegende dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie (NFI-richtlijn) een 
belangrijke stap is geweest voor de 
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worden aangepakt; bevordering van niet-financiële 
rapportage in de Unie; overwegende dat 
deze richtlijn tekortkomingen vertoont, die 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 40
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie (NFI-richtlijn) 
tekortkomingen vertoont, die moeten 
worden aangepakt;

D. overwegende dat de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie (NFI-richtlijn) stevig 
verstrengeld is met duurzame corporate 
governance en ernstige tekortkomingen en 
gebreken vertoont, die moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 41
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Commissie 
volgens haar aangepast werkprogramma 
voor 2020 voornemens is in het eerste 
kwartaal van 2021 een voorstel tot 
herziening van de NFI-richtlijn in te 
dienen;

E. overwegende dat bedrijven en 
financiële instellingen volgens de 
Europese Green Deal van de Commissie 
meer klimaat- en milieugegevens 
openbaar moeten maken zodat 
investeerders volledig op de hoogte zijn 
van de duurzaamheid van hun 
investeringen; overwegende dat de 
Commissie daartoe heeft toegezegd de 
NFI-richtlijn te herzien; overwegende dat 
de Commissie volgens haar aangepast 
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werkprogramma voor 2020 voornemens is 
in het eerste kwartaal van 2021 een 
voorstel tot herziening van de NFI-richtlijn 
in te dienen;

Or. en

Amendement 42
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

F. overwegende dat de 
belanghebbenden en studies herhaaldelijk 
hebben aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de opstellers van de studies hebben 
verklaard dat de verschillende vrijwillige 
rapportagekaders verwarrend zijn en 
hebben gepleit voor juridische 
verduidelijking en standaardisering; 
overwegende dat de informatie die 
openbaar wordt gemaakt vollediger en 
betrouwbaarder moet zijn, zodat 
ondernemingen verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor de mogelijke nadelige 
gevolgen die zij veroorzaken voor het 
milieu en de samenleving;

Or. en

Amendement 43
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

F. overwegende dat de 
belanghebbenden en studies hebben 
aangetoond dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de opstellers van de studies hebben 
verklaard dat de verschillende vrijwillige 
rapportagekaders verwarrend zijn en 
hebben gepleit voor juridische 
verduidelijking en standaardisering; 
overwegende dat de informatie die 
openbaar wordt gemaakt vollediger en 
betrouwbaarder moet zijn, zodat 
ondernemingen verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor de mogelijke nadelige 
gevolgen die zij veroorzaken voor het 
milieu en de samenleving;

Or. en

Amendement 44
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving; 
overwegende dat een betere niet-
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financiële rapportage de 
verantwoordingsplicht van bedrijven zou 
kunnen vergroten en het vertrouwen in 
ondernemingen zou kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 45
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn;

Or. bg

Amendement 46
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
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en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
er een reeks concrete richtsnoeren 
betreffende de openbaarmaking van 
vollediger en betrouwbaarder informatie 
moet worden vastgesteld om mogelijke 
nadelige gevolgen voor het milieu en de 
samenleving te beperken;

Or. ro

Amendement 47
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het milieu en de samenleving;

F. overwegende dat de 
belanghebbenden herhaaldelijk hebben 
aangegeven dat de niet-financiële 
informatie die ondernemingen 
overeenkomstig de NFI-richtlijn 
verstrekken, ontoereikend, onbetrouwbaar 
en niet vergelijkbaar is; overwegende dat 
de informatie die openbaar wordt gemaakt 
vollediger en betrouwbaarder moet zijn, 
zodat ondernemingen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de mogelijke 
nadelige gevolgen die zij veroorzaken voor 
het klimaat, het milieu en de samenleving;

Or. en

Amendement 48
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in de in juli 2020 
gepubliceerde studie waartoe de 
Commissie opdracht heeft gegeven in het 
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kader van het actieplan voor duurzame 
financiering wordt aangetoond dat in de 
EU gevestigde, beursgenoteerde bedrijven 
steeds meer aandacht hebben voor de 
kortermijnbelangen van hun 
aandeelhouders; overwegende dat in deze 
studie, die gebaseerd is op de beschikbare 
financiële gegevens van 1992 tot 2018 van 
4 719 beursgenoteerde bedrijven in 16 
landen wordt beklemtoond dat de totale 
uitbetaling aan aandeelhouders als 
percentage van de bedrijfsinkomsten in de 
loop van deze periode verviervoudigd is; 
overwegende dat in deze studie 
verschillende wetgevingsmogelijkheden 
op EU-niveau worden voorgesteld die de 
duurzaamheid van bedrijven aanzienlijk 
zouden verbeteren en wordt gewezen op 
de positieve effecten van de 
verduidelijking van de verplichtingen die 
bestuurders hebben ten aanzien van 
duurzaamheid en 
langetermijnoverwegingen;

Or. en

Amendement 49
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is een kader vast te stellen van 
concrete richtsnoeren die volledig 
overeenstemmen met het 
evenredigheidsbeginsel en bijkomende 
administratieve lasten voor deze Europese 
bedrijven te voorkomen; overwegende dat 
dit kader de rechtszekerheid in de interne 
markt moet bevorderen en bedreigingen 
van het concurrentievermogen van de 
interne markt moet voorkomen;
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Or. ro

Amendement 50
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat duurzame 
corporate governance, met inbegrip van 
een vereiste om informatie over milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
mensenrechten, omkoping en corruptie 
openbaar te maken, deel uitmaakt van het 
“verantwoord ondernemerschap waaraan 
bedrijven moeten voldoen” zoals 
gedefinieerd in de leidende beginselen van 
de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 51
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat een 
duurzaamheidsaanpak in corporate 
governance zowel de mensenrechten als 
milieubescherming omvat, aangezien 
John Knox, voormalig speciaal 
rapporteur van de Verenigde Naties voor 
mensenrechten en milieu, heeft 
beklemtoond dat een gezond milieu 
noodzakelijk is voor het volledige genot 
van de mensenrechten en dat, omgekeerd, 
de uitoefening van de rechten (met 
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inbegrip van het recht op informatie, het 
recht op inspraak, en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte) 
cruciaal is voor de milieubescherming1 bis;
__________________
1 bis Knox, J., The Human Right to a 
Healthy Environment, Cambridge 
University Press, 2018.

Or. en

Amendement 52
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de firma, waarmee niet 
alleen de belangen van de aandeelhouders 
worden bedoeld, maar ook die van tal van 
andere belanghebbenden zoals de 
werknemers; overwegende dat 
winstmaximalisatie op korte termijn 
schadelijk is voor de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en voor 
de duurzaamheid van hun activiteiten met 
betrekking tot de grenzen van de planeet, 
de effecten voor de mensenrechten en de 
plicht om de oorzaken van de 
klimaatverandering aan te pakken, en 
daarom ten koste gaat van de belangen van 
de aandeelhouders van ondernemingen, 
met inbegrip van het langetermijnbelang 
van aandeelhouders; overwegende dat 
buitensporige uitbetalingen aan 
aandeelhouders de capaciteiten van een 
onderneming voor herinvestering en 
innovatie ondergraven en daarom beperkt 
moeten blijven zodat ondernemingen zich 
kunnen voorbereiden op de transitie die 
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door de Green Deal wordt 
teweeggebracht;

Or. en

Amendement 53
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming en dat zij 
de plicht hebben om de mensenrechten, de 
sociale rechten, de rechten van 
werknemers en vakbonden en het milieu 
te eerbiedigen; overwegende, echter, dat 
de interpretatie en uitvoering van deze 
plicht worden belemmerd door normen 
die aandeelhouders voorrang geven en 
door overmatige marktdruk op korte 
termijn; overwegende dat een te grote 
nadruk op winstmaximalisatie op korte 
termijn een negatief effect heeft op de 
prestaties van ondernemingen op lange 
termijn en op de duurzaamheid van hun 
activiteiten met betrekking tot de grenzen 
van de planeet, de effecten voor de 
mensenrechten en de plicht om de 
oorzaken van de klimaatverandering aan 
te pakken, en daarom ten koste gaat van de 
sociale, milieu- en economische belangen 
van de mensen, en zijdelings ook de 
langetermijnbelangen van de 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 54
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat deze plicht in 
verschillende rechtsgebieden op 
verschillende manieren wordt 
geïnterpreteerd en dat wat als “het 
belang” van een onderneming wordt 
beschouwd niet alleen de belangen van de 
aandeelhouders moet omvatten maar ook 
de bredere belangen van de samenleving; 
overwegende dat een enge interpretatie 
van deze plicht met een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 55
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat het belang van een 
onderneming traditioneel gelijkgesteld 
werd met het belang van haar 
aandeelhouders; overwegende dat een te 
grote nadruk op winstmaximalisatie op 
korte termijn een negatief effect heeft op 
de prestaties van ondernemingen op lange 
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aandeelhouders; termijn en op de duurzaamheid, en daarom 
ten koste kan gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 56
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn een 
negatief effect heeft op de prestaties van 
ondernemingen op lange termijn en op de 
duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

G. overwegende dat de bestuurders 
van ondernemingen de wettelijke en 
statutaire plicht hebben om te handelen in 
het belang van de onderneming; 
overwegende dat een te grote nadruk op 
winstmaximalisatie op korte termijn, die 
gedeeltelijk wordt gestimuleerd door het 
voortgezette lagerentebeleid van de ECB, 
een negatief effect heeft op de prestaties 
van ondernemingen op lange termijn en op 
de duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 57
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat aandeelhouders 
bij recente gelegenheden echter 
milieuresoluties hebben voorgesteld die 
niet werden gesteund door de 
ondernemingen, zoals het 
vermeldenswaardige voorbeeld van 
BlackRock dat slechts 6 procent van de 
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milieuvoorstellen van de aandeelhouders 
steunde ondanks sterke bekendgemaakte 
toezeggingen op het gebied van 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 58
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om 
duurzaam te besturen en niet alleen om 
informatie openbaar te maken; 
overwegende dat er daarom een aanvullend 
kader nodig is waarin de taken van de 
bestuursraden van ondernemingen op het 
gebied van duurzaamheid gedefinieerd 
worden;

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door bestuursraden van 
ondernemingen ervan te overtuigen dat ze 
negatieve externe effecten moeten 
internaliseren en niet alleen informatie 
openbaar moeten maken; overwegende dat 
er daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van de 
aanpak en internalisering van negatieve 
externe effecten gedefinieerd worden; 
overwegende dat 
aansprakelijkheidsregelingen voor 
milieuschade het belangrijkste instrument 
zijn om negatieve externe effecten te 
internaliseren;

Or. en

Amendement 59
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ervoor moet H. overwegende dat ervoor moet 
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worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om duurzaam 
te besturen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat er 
daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van 
duurzaamheid gedefinieerd worden;

worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om duurzaam 
te handelen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat het 
wetgevingsvoorstel twee verschillende 
voorstellen moet omvatten over de 
zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen 
en de definitie van de taken van de 
bestuursraden van ondernemingen op het 
gebied van duurzaamheid;

Or. en

Amendement 60
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om duurzaam 
te besturen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat er 
daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van 
duurzaamheid gedefinieerd worden;

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
richtsnoeren vast te stellen om duurzaam 
te besturen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat er 
daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de vrijwillige taken van de 
bestuursraden van ondernemingen op het 
gebied van duurzaamheid gedefinieerd 
worden;

Or. it

Amendement 61
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om duurzaam 
te besturen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat er 
daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van 
duurzaamheid gedefinieerd worden;

H. overwegende dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de EU-wetgeving 
inzake duurzame corporate governance 
samenhangend is door concrete 
verplichtingen vast te stellen om duurzaam 
te handelen en niet alleen om informatie 
openbaar te maken; overwegende dat er 
daarom een aanvullend kader nodig is 
waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van 
duurzaamheid gedefinieerd worden;

Or. en

Amendement 62
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de Commissie 
met voorstellen moet komen om de NFI-
richtlijn te herzien en afzonderlijke 
nieuwe wetgeving moet invoeren over de 
zorgvuldigheidsplicht en de taken van 
bestuurders om corporate governance in 
de Unie duurzamer, transparanter en 
verantwoorder te maken;

Or. en

Amendement 63
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat voor een solide 
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en functionele aanpak van verantwoord 
ondernemen verschillende EU-wetten 
over de belangrijke aspecten rapportage, 
zorgvuldigheidsplicht en de taken van 
bestuurders moeten handelen;

Or. en

Amendement 64
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf –1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie te komen 
met verschillende voorstellen om de NFI-
richtlijn te herzien, wetgeving in te voeren 
betreffende de zorgvuldigheidsplicht van 
bedrijven en wetgeving in te voeren 
betreffende de taken van bestuurders en 
duurzame corporate governance;

Or. en

Amendement 65
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de toezegging van 
de Commissie om de NFI-richtlijn te 
herzien; benadrukt dat een dergelijke 
herziening volledig in overeenstemming 
moet zijn met de vereisten van de 
verordening informatieverschaffing en de 
taxonomieverordening; vraagt dat de 
Commissie rekening houdt met de in deze 
resolutie genoemde aanbevelingen;

1. is verheugd over de toezegging van 
de Commissie om de NFI-richtlijn te 
herzien; benadrukt dat een dergelijke 
herziening volledig in overeenstemming 
moet zijn met de vereisten van de 
verordening informatieverschaffing en de 
taxonomieverordening en met de 
beginselen inzake de mensenrechten en de 
zorgvuldigheidsverplichtingen inzake 
milieu zoals geschetst in de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
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en mensenrechten en de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen; vraagt dat de Commissie 
rekening houdt met de in deze resolutie 
genoemde aanbevelingen;

Or. en

Amendement 66
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om, bij 
toekomstige maatregelen van de EU 
inzake het vennootschapsrecht en 
corporate governance, te streven naar een 
evenwicht tussen enerzijds de noodzaak 
om de kortetermijndruk op bestuurders 
van bedrijven te verlichten en de 
integratie van duurzaamheid in de 
besluitvorming van bedrijven aan te 
moedigen en anderzijds de noodzaak om 
voldoende flexibiliteit te bieden zodat de 
verscheidene nationale 
regelgevingskaders in aanmerking 
kunnen worden genomen;

Or. bg

Amendement 67
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. pleit voor drie afzonderlijke, elkaar 
versterkende wetgevingsvoorstellen inzake 
de taken van bestuurders en duurzame 
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corporate governance, inzake 
mensenrechten in ondernemingen en 
zorgvuldigheidsverplichtingen ten aanzien 
van het milieu, en inzake de hervorming 
van de NFI-richtlijn;

Or. en

Amendement 68
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. beklemtoont dat het voor een gelijk 
speelveld nodig is dat voorschriften voor 
duurzame corporate governance met 
inbegrip van de openbaarmaking van 
niet-financiële informatie moeten gelden 
voor alle bedrijven die actief zijn in de 
EU, zowel EU- als niet-EU-bedrijven;

Or. en

Amendement 69
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. beklemtoont dat de rol van 
bestuurders bij het nastreven van de 
langetermijnbelangen van 
ondernemingen in toekomstige 
maatregelen op EU-niveau moet worden 
versterkt;

Or. bg
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Amendement 70
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. beklemtoont dat er bij de 
bestuursorganen van ondernemingen een 
specifieke cultuur moet worden 
ontwikkeld waarin duurzame corporate 
governance wordt in acht genomen en 
toegepast;

Or. bg

Amendement 71
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; voegt 
daaraan toe dat financiële instellingen die 
de netto-omzet als bepaald in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn 
overschrijden, op grond van de bijzondere 
aard van hun activiteiten en 
ondernemingsstructuren, binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn 
moeten vallen ongeacht hun 
personeelsbestand of balanstotaal; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties zodat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in 
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deze sectoren binnen het toepassingsgebied 
van de NFI-richtlijn kunnen worden 
opgenomen; is met name van mening dat 
sectoren – waaronder de sectoren logistiek 
en vervoer – waar vaak een beroep op 
wordt gedaan voor illegale 
bedrijfsactiviteiten in verband met, 
bijvoorbeeld, milieumisdaden, de illegale 
handel in wilde dieren of corruptie 
daarbij specifiek in het oog moeten 
worden gehouden;

Or. en

Amendement 72
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle organisaties van 
openbaar belang en niet-beursgenoteerde 
grote ondernemingen die vallen onder het 
recht van een lidstaat of die op het 
grondgebied van de Unie zijn gevestigd, 
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van de 
jaarrekeningrichtlijn; beklemtoont dat het 
belangrijk is niet-EU-ondernemingen met 
effecten op beurzen in de EU op te nemen 
in het toepassingsgebied van de NFI-
richtlijn evenals ondernemingen met 
beperkte aansprakelijkheid die vallen 
onder het recht van een niet-lidstaat en 
die niet op het grondgebied van de Unie 
zijn gevestigd, maar die wel eventuele 
toekomstige zorgvuldigheidsvoorschriften 
van de EU inzake milieu en de 
mensenrechten zullen moeten naleven 
omdat ze actief zijn in de interne markt 
waar ze goederen verkopen of diensten 
verlenen; vraagt dat de Commissie 
overgaat tot het aanwijzen van risicovolle 
economische sectoren met een aanzienlijke 
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impact op sociale en 
milieuduurzaamheidskwesties om kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in 
deze sectoren binnen het toepassingsgebied 
van de NFI-richtlijn op te nemen;

Or. en

Amendement 73
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn 
kan rechtvaardigen;

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn;

Or. ro

Amendement 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
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beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn 
kan rechtvaardigen;

beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn;

Or. fr

Amendement 75
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn 
kan rechtvaardigen;

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot maatschappelijke 
organisaties, die ook opgenomen moeten 
worden in het toepassingsgebied van de 
vijfde antiwitwasrichtlijn;

Or. en

Amendement 76
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 
sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd of er actief zijn, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van de 
jaarrekeningrichtlijn; vraagt dat de 
Commissie overgaat tot het aanwijzen van 
risicovolle economische sectoren met een 
aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen; beklemtoont dat een 
herziening van de NFI-richtlijn ook 
noodzakelijk is om financiële 
marktdeelnemers toegang te geven tot 
relevante gegevens zodat zij de 
verplichtingen van de verordening 
informatieverschaffing kunnen nakomen;

Or. en

Amendement 77
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; vraagt 
dat de Commissie overgaat tot het 
aanwijzen van risicovolle economische 

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde grote ondernemingen die 
op het grondgebied van de Unie zijn 
gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
lid 4, van de jaarrekeningrichtlijn; 
beklemtoont dat dit met het oog op een 
gelijk speelveld ook moet gelden voor alle 
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sectoren met een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

niet-EU-ondernemingen die actief zijn in 
de interne markt waar ze goederen 
verkopen of diensten verlenen; vraagt dat 
de Commissie overgaat tot het aanwijzen 
van risicovolle economische sectoren met 
een aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 78
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep om het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit 
te breiden tot alle beursgenoteerde en 
niet-beursgenoteerde grote 
ondernemingen die op het grondgebied 
van de Unie zijn gevestigd, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van de 
jaarrekeningrichtlijn; vraagt dat de 
Commissie overgaat tot het aanwijzen van 
risicovolle economische sectoren met een 
aanzienlijke impact op 
duurzaamheidskwesties die de opname van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het 
toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

2. vraagt dat de Commissie overgaat 
tot het aanwijzen van risicovolle 
economische sectoren met een aanzienlijke 
impact op duurzaamheidskwesties en na te 
gaan of de opname van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) uit 
deze sectoren binnen het toepassingsgebied 
van de NFI-richtlijn gerechtvaardigd is; 
merkt op dat de Commissie daarvoor moet 
vertrouwen op externe expertise die een 
indicatieve, niet-limitatieve en regelmatig 
geactualiseerde lijst van risicovolle 
sectoren zal opleveren die vatbaar is voor 
discussie;

Or. bg

Amendement 79
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beklemtoont dat de herziene NFI-
wetgeving ook moet gelden voor alle 
financiële instellingen, en dat de huidige 
beperkingen tot grote krediet- en 
verzekeringsondernemingen dus niet 
langer van toepassing mogen zijn, om de 
huidige informatiekloof te dichten waarbij 
huidige of toekomstige klanten van 
beleggingsfondsen, en aanverwante 
financiële diensten, vaak helemaal niet te 
weten kunnen komen in welke activiteiten 
hun geld wordt belegd;

Or. en

Amendement 80
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen certificaten te erkennen die 
zijn uitgegeven door industriële 
zorgvuldigheidsregelingen; beklemtoont 
dat een toekomstige verordening daartoe 
ook bepalingen zou kunnen omvatten 
inzake certificering, op grond van een 
gestroomlijnd mechanisme dat gebaseerd 
is op transparante criteria en 
bijbehorende bepalingen;

Or. bg

Amendement 81
Emil Radev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie niet-
bindende richtsnoeren op te stellen in de 
vorm van een handboek voor 
marktdeelnemers, teneinde duidelijkheid 
en consistentie te waarborgen in de 
praktijken van marktdeelnemers en van 
kmo’s in het bijzonder;

Or. bg

Amendement 82
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en omkoping;

3. merkt op dat in de 
taxonomieverordening een lijst met 
milieudoelstellingen is vastgesteld, 
namelijk klimaatverandering, gebruik en 
bescherming van water en mariene 
hulpbronnen, transitie naar een circulaire 
economie, preventie en beheersing van 
verontreiniging, en biodiversiteit en 
ecosystemen; is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met die verordening; 
acht het evenzeer van belang dat er een 
nauwkeurige omschrijving komt van de 
andere duurzaamheidskwesties waarnaar 
wordt verwezen in de richtlijn, zoals de 
begrippen sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van de mensenrechten en bestrijding van 
corruptie en omkoping;

Or. en
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Amendement 83
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en omkoping;

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en omkoping; 
vraagt in dat verband meer transparantie 
bij de bekendmaking van de 
leverancierslijsten, iets wat momenteel 
slechts 1 % van de bedrijven doet;

Or. fr

Amendement 84
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten en 

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
bestrijding van corruptie en omkoping, en 
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bestrijding van corruptie en omkoping; bescherming en benutting van specifieke 
eigenschappen, tradities en vaardigheden 
die kenmerkend zijn voor de gebieden 
waarbinnen de onderneming opereert en 
produceert;

Or. it

Amendement 85
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige 
omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt 
verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en omkoping;

3. is van mening dat het begrip 
milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de 
taxonomieverordening; beklemtoont dat de 
aanbevelingen van de taskforce voor de 
openbaarmaking van klimaatgerelateerde 
financiële informatie moeten worden 
toegepast; acht het evenzeer van belang dat 
er een nauwkeurige omschrijving komt van 
de andere duurzaamheidskwesties 
waarnaar wordt verwezen in de richtlijn, 
zoals de begrippen sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van de mensenrechten en bestrijding van 
corruptie en omkoping;

Or. en

Amendement 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit ook de kwesties moet 

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit ook moet verwijzen naar de 
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omvatten die van invloed zijn op het 
creëren van waarde op de lange termijn en 
kwesties die verder gaan dan de zuiver 
financiële prestaties van ondernemingen;

kwesties die van invloed zijn op het 
creëren van waarde op de lange termijn en 
kwesties die verder gaan dan de financiële 
prestaties van ondernemingen, 
overeenkomstig het dubbele 
materialiteitsbeginsel dat door de NFI-
richtlijn is ingevoerd en verder werd 
toegelicht in de richtsnoeren voor 
klimaatrapportage van de Commissie; 
onderstreept in dit verband dat de nieuwe 
NFI-wetgeving moet verduidelijken dat 
ondernemingen zowel het proces moeten 
bekendmaken aan de hand waarvan zij 
hun materialiteitsbeoordeling hebben 
verricht, met inbegrip van informatie over 
de geraadpleegde belanghebbenden, als 
de informatie over hun huidige en 
voorspelbare ernstige effecten, met 
inbegrip van effecten die worden 
veroorzaakt of verergerd door een 
onderneming, of die rechtstreeks 
gekoppeld zijn aan haar activiteiten, 
producten of diensten door zakelijke 
relaties, evenals de informatie die 
ondernemingen relevant achten vanuit 
het oogpunt van de beheersing van 
risico’s die zij lopen ten gevolge van 
duurzaamheidsaangelegenheden; is van 
mening dat de materialiteitsbeoordeling 
door ondernemingen moet worden 
uitgevoerd met de volledige betrokkenheid 
van werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden;

Or. en

Amendement 87
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit ook de kwesties moet 

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit ook de kwesties moet 
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omvatten die van invloed zijn op het 
creëren van waarde op de lange termijn en 
kwesties die verder gaan dan de zuiver 
financiële prestaties van ondernemingen;

omvatten die van invloed zijn op het 
creëren van waarde op de lange termijn en 
kwesties die verder gaan dan de zuiver 
financiële prestaties van ondernemingen; is 
voorts van mening dat de 
informatieverstrekking betrouwbare 
gegevens moet bevatten over de risico’s en 
de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor 
de samenleving en het milieu – in de EU 
en daarbuiten, en rekening houdend met 
alle actoren in de gehele waardeketen en 
in alle zakelijke relaties –, alsmede 
gegevens over de beheersing van risico’s 
die van invloed zijn op bedrijven in 
verband met aan duurzaamheid 
gerelateerde aangelegenheden; 
beklemtoont dat belanghebbenden, zoals 
werknemersvertegenwoordigers en 
organisaties die het milieu beschermen, 
moeten worden betrokken bij het proces 
waarin de materialiteit wordt vastgesteld;

Or. en

Amendement 88
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit ook de kwesties moet 
omvatten die van invloed zijn op het 
creëren van waarde op de lange termijn en 
kwesties die verder gaan dan de zuiver 
financiële prestaties van ondernemingen;

4. is van mening dat de definitie van 
materialiteit dringend moet worden 
herzien zodat alle relevante gevolgen van 
het bestuur voor het milieu, de 
mensenrechten en de samenleving in haar 
geheel erin worden opgenomen, en de 
definitie dus verder gaat dan het creëren 
van waarde op de lange termijn en de 
zuiver financiële prestaties van 
ondernemingen; is van mening dat de 
materialiteit moet worden beoordeeld aan 
de hand van een solide proces waarbij 
verschillende belanghebbenden betrokken 
zijn;
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Or. en

Amendement 89
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont dat in de regeling van 
de herziene NFI-richtlijn duidelijk moet 
worden gemaakt dat verplichtingen inzake 
de openbaarmaking van informatie ook de 
activiteiten van ondernemingen betreffen 
die leiden tot diffuse verontreiniging, 
zoals de productie of het gebruik van 
giftige chemische stoffen, nanoplastics, 
gewasbeschermingsmiddelen, CO2-
uitstoot en andere broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 90
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om ook de 
ontwikkeling te bevorderen van 
innovatieve boekhoudtechnieken waarin 
rekening wordt gehouden met de 
noodzaak om ecosystemen te behouden en 
te herstellen;

Or. en
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Amendement 91
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten; is in dit verband verheugd over 
de toezegging van de Commissie om steun 
te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie18;

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat de toekomstige wetgeving 
zowel algemene als sectorspecifieke 
verplichte normen moet omvatten; is in dit 
verband verheugd over de toezegging van 
de Commissie om steun te verlenen aan 
een proces voor de ontwikkeling van EU-
normen voor openbaarmaking van niet-
financiële informatie; beklemtoont dat 
deze normen moeten worden gedefinieerd 
met zoveel mogelijk granulariteit in het 
wetgevingsproces; is van mening dat, 
indien de vaststelling van normen moet 
worden gedelegeerd, dit moet worden 
opgedragen aan een openbare 
normeringsinstantie met 
vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden, onder meer vakbonden, 
het maatschappelijk middenveld en 
milieuorganisaties;

__________________ __________________
18 Opmerkingen van uitvoerend 18 Opmerkingen van uitvoerend 
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vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

Or. en

Amendement 92
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten; is in dit verband verheugd over 
de toezegging van de Commissie om steun 
te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie18;

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; wijst erop dat de openbaarmaking 
moet passen bij de aard, omvang en 
locatie van de ondernemingen, met 
inachtneming van de kosten, 
vertrouwelijke zakelijke informatie en 
andere elementen die van invloed kunnen 
zijn op hun concurrentievermogen; merkt 
op dat ondernemingen zich momenteel 
naar eigen goeddunken kunnen baseren op 
een aantal verschillende kaders; acht het 
noodzakelijk om een breed EU-kader op te 
zetten voor alle duurzaamheidskwesties die 
relevant zijn voor een volledige 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie; benadrukt in dit verband dat het 
EU-kader ervoor moet zorgen dat de 
informatieverstrekking duidelijk is, 
evenwichtig, begrijpelijk, vergelijkbaar 
tussen ondernemingen binnen een sector, 
controleerbaar en objectief; benadrukt dat 
dit kader, waar relevant, verplichte 
sectorspecifieke normen moet omvatten; is 
in dit verband verheugd over de toezegging 
van de Commissie om steun te verlenen 
aan een proces voor de ontwikkeling van 
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EU-normen voor openbaarmaking van 
niet-financiële informatie18;

__________________ __________________
18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139).

Or. bg

Amendement 93
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten; is in dit verband verheugd over 
de toezegging van de Commissie om steun 
te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
wetgevingskader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-wetgevingskader 
ervoor moet zorgen dat de 
informatieverstrekking duidelijk is, 
evenwichtig, begrijpelijk, vergelijkbaar 
tussen ondernemingen binnen een sector, 
controleerbaar en objectief; benadrukt dat 
de wetgeving, waar relevant, verplichte 
sectorspecifieke normen moet omvatten; is 
in dit verband verheugd over de toezegging 
van de Commissie om steun te verlenen 
aan een proces voor de ontwikkeling van 
EU-normen voor openbaarmaking van 
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informatie18; niet-financiële informatie; beklemtoont dat 
in de herziening van de NFI-richtlijn 
specifieke verplichtingen en normen 
inzake de openbaarmaking van informatie 
moeten worden vastgesteld, met passend 
democratisch toezicht en passende 
vertegenwoordiging van het openbaar 
belang, onder meer vakbonden en 
maatschappelijke organisaties;

__________________ __________________
18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

Or. en

Amendement 94
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om, op basis van het 
evenredigheidsbeginsel, een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 
zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
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benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten; is in dit verband verheugd over 
de toezegging van de Commissie om steun 
te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie18;

een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten, zonder dat daar bijkomende 
administratieve lasten bij komen kijken en 
zonder dat daarbij 
concurrentieverstoringen worden 
veroorzaakt; is in dit verband verheugd 
over de toezegging van de Commissie om 
steun te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie18;

__________________ __________________
18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139).

Or. ro

Amendement 95
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
acht het noodzakelijk om een breed EU-
kader op te zetten voor alle 
duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van 
niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet 

5. merkt op dat de NFI-richtlijn 
ondernemingen binnen haar 
toepassingsgebied aanzienlijke flexibiliteit 
biedt om relevante informatie openbaar te 
maken op de manier die zij het nuttigst 
achten; merkt op dat ondernemingen zich 
momenteel naar eigen goeddunken kunnen 
baseren op een aantal verschillende kaders; 
merkt op dat ondernemingen nog altijd 
niet zeker weten hoe ze hun 
verplichtingen tot informatieverschaffing 
optimaal kunnen nakomen; acht het 
noodzakelijk om een breed EU-kader op te 
zetten voor alle duurzaamheidskwesties die 
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zorgen dat de informatieverstrekking 
duidelijk is, evenwichtig, begrijpelijk, 
vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen 
een sector, controleerbaar en objectief; 
benadrukt dat dit kader, waar relevant, 
verplichte sectorspecifieke normen moet 
omvatten; is in dit verband verheugd over 
de toezegging van de Commissie om steun 
te verlenen aan een proces voor de 
ontwikkeling van EU-normen voor 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie18;

relevant zijn voor een volledige 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie; benadrukt in dit verband dat het 
EU-kader ervoor moet zorgen dat de 
informatieverstrekking duidelijk is, 
evenwichtig, begrijpelijk, vergelijkbaar 
tussen ondernemingen binnen een sector, 
controleerbaar en objectief; benadrukt dat 
dit kader, waar relevant, verplichte 
sectorspecifieke normen moet omvatten; is 
in dit verband verheugd over de toezegging 
van de Commissie om steun te verlenen 
aan een proces voor de ontwikkeling van 
EU-normen voor openbaarmaking van 
niet-financiële informatie18;

__________________ __________________
18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

18 Opmerkingen van uitvoerend 
vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de 
conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de 
transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/nl/speech_20_139)

Or. en

Amendement 96
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beveelt de Commissie aan 
algemene rapportageverplichtingen op te 
nemen in de hervorming van de NFI-
wetgeving (niveau 1), het vereiste te 
specificeren dat duidelijke tijdgebonden 
duurzaamheidsdoelstellingen over de 
vermindering van de belangrijkste 
effecten van de onderneming moeten 
worden bekendgemaakt, en sectoren met 
een hoog risico en belangrijke 
duurzaamheidskwesties te definiëren;
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Or. en

Amendement 97
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. beklemtoont dat de EU-normen 
voor openbaarmaking van niet-financiële 
informatie nadere sectorspecifieke 
gegevens moeten verstrekken over de 
manier waarop ondernemingen deze 
verplichtingen moeten nakomen;

Or. en

Amendement 98
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is in dit verband van 
mening dat de NFI-wetgeving ten minste 
de volgende rapportagevereisten 
betreffende milieuaangelegenheden moet 
behandelen:
– watergebruik in gebieden met 
waterstress (alle ondernemingen);
– gevolgen voor de biodiversiteit (alle 
ondernemingen);
– analyse van de risico’s waarmee de 
onderneming wordt geconfronteerd in een 
scenario ver onder 2 °C, doelstelling en 
tijdschema voor mitigatie van de 
klimaatverandering en afstemming van de 
onderneming op de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs, namelijk 1,5 °C 
of ver onder 2 °C, broeikasgasemissies 
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van groep 1, 2, 3 (welbepaalde sectoren 
met een hoog risico);
– landgebruik (welbepaalde sectoren met 
een hoog risico);
– gebruik van risicovolle grondstoffen en 
het aandeel dat duurzaam wordt 
geproduceerd (welbepaalde sectoren met 
een hoog risico);
– lucht- en waterverontreiniging 
(welbepaalde sectoren met een hoog 
risico);

Or. en

Amendement 99
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. is in dit verband van 
mening dat de NFI-wetgeving ten minste 
de volgende rapportagevereisten 
betreffende personeelsaangelegenheden 
moet behandelen, zowel op het niveau van 
de onderneming in haar geheel als op dat 
van haar activiteiten per land, en met 
nadruk op de genderkloof voor elke 
informatiecategorie:
– samenstelling personeelsbestand;
– loon van bestuurders;
– loon van werknemers per deciel;
– leefbaar loon;
– aanwezigheid van collectieve 
arbeidsovereenkomsten;
– inspraak van werknemers in regelingen 
voor gezondheid en veiligheid op het werk 
(welbepaalde sectoren met een hoog 
risico);

Or. en
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Amendement 100
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. is in dit verband van 
mening dat de NFI-wetgeving ten minste 
de volgende rapportagevereisten 
betreffende 
mensenrechtenaangelegenheden moet 
behandelen, met rapportagecriteria die 
doeltreffende monitoring mogelijk moeten 
maken van de naleving van verantwoord 
ondernemerschap in verband met de 
eerbiediging van de mensenrechten zoals 
geschetst in de leidende beginselen van de 
Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, en die toekomstige EU-
wetgeving inzake een 
zorgvuldigheidsplicht betreffende 
milieugerelateerde mensenrechten 
bevorderen:
– informatie over de uitvoering van een 
zorgvuldigheidsproces in verband met de 
mensenrechten;
– identificatie van belangrijke 
mensenrechtenkwesties die door de 
onderneming zijn veroorzaakt of waaraan 
door de onderneming wordt bijgedragen, 
of die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming door een zakelijke relatie, 
en resultaten van die acties;
– doelstellingen in verband met de 
voorkoming of beperking van de 
geïdentificeerde negatieve effecten;
– getroffen maatregelen;
– resultaten gemeten ten aanzien van de 
doelstellingen;
– de resultaten van de 
klachtenmechanismen van de 
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onderneming; en
– aanvullende materiële informatie over: 
vrije, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming van inheemse volkeren; 
landrechten en toegang tot water voor 
mensen, en bescherming van 
mensenrechtenverdedigers;

Or. en

Amendement 101
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. is in dit verband van 
mening dat de NFI-wetgeving ten minste 
de volgende rapportagevereisten moet 
behandelen betreffende de transparantie 
van toeleveringsketens in sectoren die zijn 
blootgesteld aan een hoog risico van 
mensenrechtenschendingen doordat zij 
afhankelijk zijn van grondstoffen uit 
regio’s met een hoog risico:
– bekendmaking van tier 1-leveranciers;
– inkooppraktijken;
– percentage producten dat is vervaardigd 
met een gewaarborgd leefbaar loon;
– voorwaarden voor collectieve 
onderhandelingen en het ontbreken van 
aanwervingsvergoedingen (sectoren met 
een hoog risico, onder meer de kleding- 
en schoenensector);
– informatie over de uiteindelijke 
begunstigden en over de omvattende 
ondernemingsstructuur buiten de 
entiteiten die worden geconsolideerd met 
het oog op de opstelling van 
jaarrekeningen (alle ondernemingen);

Or. en
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Amendement 102
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren, en daarbij 
met name voort te bouwen op de 
desbetreffende aanbevelingen van het 
Forum op hoog niveau over de 
kapitaalmarktenunie; is van mening dat 
de niet-financiële informatie in elk land 
waar de onderneming actief is 
beschikbaar moet zijn in de plaatselijke 
officiële talen;

Or. en
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Amendement 104
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; is 
ingenomen met de toezegging die de 
Commissie heeft gedaan in haar actieplan 
voor de kapitaalmarktenunie 
(COM(2020) 590 final) om uiterlijk in het 
derde kwartaal van 2021 met een 
wetgevingsvoorstel te komen om een 
openbaar toegankelijk digitaal platform 
voor de gehele EU op te zetten dat gratis 
toegang geeft tot de financiële en de niet-
financiële informatie die door 
ondernemingen is gerapporteerd;

Or. en

Amendement 105
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie om op basis van de bestaande 
gegevens het platformtype aan te wijzen 
dat voor ondernemingen het meest 
geschikt is voor de publicatie van hun niet-
financiële informatie en ervoor te zorgen 
dat dit platform vlot openbaar 
toegankelijk is;

Or. ro
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Amendement 106
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd geen 
bijkomende lasten mag veroorzaken 
waardoor de concurrentiekracht van de 
ondernemingen wordt beperkt;

Or. bg

Amendement 107
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie, naast de nationale digitale 
platformen, een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

Or. fr

Amendement 108
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. meent dat de plaats waar de niet-
financiële verklaring wordt afgelegd 
geharmoniseerd moet worden; verzoekt de 
Commissie een gratis, openbaar 
toegankelijk digitaal platform voor de 
gehele EU op te zetten, waarop 
ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 109
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat het platform 
gebruikers in staat moet stellen de door 
ondernemingen bekendgemaakte 
gegevens online te vergelijken en een 
meervoudige-factorenanalyse te maken, 
minstens per thema, sector, land, omzet en 
aantal werknemers;

Or. en

Amendement 110
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat in de NFI-
richtlijn de uitzondering moet worden 
geschrapt waarmee wordt toegestaan dat 
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de niet-financiële verklaring buiten het 
jaarverslag wordt verstrekt, zodat de 
informatie wordt gegeven in één enkel 
geïntegreerd jaarverslag;

Or. en

Amendement 111
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de herziening 
van de NFI-richtlijn moet garanderen dat 
werknemersvertegenwoordigers een rol 
vervullen bij de definitie van het 
rapportageproces van niet-financiële 
informatie en bij de verificatie van 
informatie, met name in verband met het 
personeelsbestand, de 
duurzaamheidsdoelstellingen in verband 
met productie en arbeid en kwesties in 
verband met de toeleverings-
/productieketen, onder meer uitbesteding 
en onderaanneming;

Or. en

Amendement 112
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. is van mening dat niet-
financiële en financiële informatie moet 
worden verstrekt in één enkel 
geïntegreerd jaarverslag;

Or. en
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Amendement 113
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat volgens de NFI-
richtlijn niet-financiële verklaringen 
uitgesloten zijn van de vereiste van 
inhoudswaarborging, waaraan 
jaarrekeningen van ondernemingen 
anders onderworpen zijn; is van mening 
dat niet-financiële verklaringen aan een 
verplichte controle moeten worden 
onderworpen, afhankelijk van de omvang 
en het werkterrein van de betrokken 
onderneming; is van mening dat de 
aanbieder van de garantiedienst, met 
inachtneming van de eisen van 
objectiviteit en onafhankelijkheid, zijn 
controle moet uitvoeren in 
overeenstemming met het toekomstige 
EU-kader;

Schrappen

Or. fr

Amendement 114
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat volgens de NFI-
richtlijn niet-financiële verklaringen 
uitgesloten zijn van de vereiste van 
inhoudswaarborging, waaraan 
jaarrekeningen van ondernemingen anders 
onderworpen zijn; is van mening dat niet-
financiële verklaringen aan een verplichte 
controle moeten worden onderworpen, 
afhankelijk van de omvang en het 

7. merkt op dat volgens de NFI-
richtlijn niet-financiële verklaringen 
uitgesloten zijn van de vereiste van 
inhoudswaarborging, waaraan 
jaarrekeningen van ondernemingen anders 
onderworpen zijn; is van mening dat niet-
financiële verklaringen aan een verplichte 
controle moeten worden onderworpen, 
afhankelijk van de omvang en het 
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werkterrein van de betrokken 
onderneming; is van mening dat de 
aanbieder van de garantiedienst, met 
inachtneming van de eisen van objectiviteit 
en onafhankelijkheid, zijn controle moet 
uitvoeren in overeenstemming met het 
toekomstige EU-kader;

werkterrein van de betrokken 
onderneming; is van mening dat de 
aanbieder van de garantiedienst, met 
inachtneming van de eisen van objectiviteit 
en onafhankelijkheid, zijn controle moet 
uitvoeren in overeenstemming met het 
toekomstige EU-kader; beklemtoont in dit 
verband dat inherent verkeerde 
stimulansen in wettelijke controles 
moeten worden aangepakt via een 
herziening van de richtlijn wettelijke 
controle; is ervan overtuigd dat dit ook 
een kans biedt om het oligopolie aan te 
pakken van de “grote vier” 
accountantsorganisaties die de grootste 
beursgenoteerde bedrijven bedienen;

Or. en

Amendement 115
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont dat 
werknemersvertegenwoordigers moeten 
worden betrokken bij de vaststelling van 
het rapportageproces van niet-financiële 
informatie en bij de verificatie van 
informatie, met name in verband met 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen en 
kwesties in verband met de toeleverings-
/productieketen, onder meer uitbesteding 
en onderaanneming;

Or. en

Amendement 116
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat een verplichting 
moet worden ingevoerd voor bepaalde 
EU-ondernemingen om jaarlijks een 
verslag per land op te stellen voor elk 
fiscaal rechtsgebied waarin zij actief zijn; 
dringt bij de Raad aan op een spoedige 
hervatting van de onderhandelingen met 
het Parlement over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2013/34/EG met betrekking 
tot de openbaarmaking van informatie 
over de winstbelasting door bepaalde 
ondernemingen en bijkantoren 
(COM(2016)0198)19;

Schrappen

__________________
19 

Or. bg

Amendement 117
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat een verplichting 
moet worden ingevoerd voor bepaalde EU-
ondernemingen om jaarlijks een verslag 
per land op te stellen voor elk fiscaal 
rechtsgebied waarin zij actief zijn; dringt 
bij de Raad aan op een spoedige hervatting 
van de onderhandelingen met het 
Parlement over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2013/34/EG met betrekking 
tot de openbaarmaking van informatie over 
de winstbelasting door bepaalde 
ondernemingen en bijkantoren 
(COM(2016)0198)19;

8. onderstreept dat een verplichting 
moet worden ingevoerd voor bepaalde EU-
ondernemingen om jaarlijks een verslag 
per land op te stellen voor elk fiscaal 
rechtsgebied waarin zij actief zijn, ook 
fiscale rechtsgebieden buiten de Unie, en 
waarin onder meer informatie is 
opgenomen over de gemaakte winsten, de 
betaalde winstbelasting, ontvangen 
overheidssubsidies, en het aantal 
werknemers en dochterondernemingen; 
dringt bij de Raad aan op een spoedige 
hervatting van de onderhandelingen met 
het Parlement over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2013/34/EG met betrekking 
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tot de openbaarmaking van informatie over 
de winstbelasting door bepaalde 
ondernemingen en bijkantoren 
(COM(2016)0198)19;

__________________ __________________
19 19 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat 
betreft de openbaarmaking van informatie 
over de winstbelasting door bepaalde 
ondernemingen en bijkantoren 
(COM/2016/0198 – C8-0146/2016 – 
2016/0107(COD)).

Or. en

Amendement 118
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de Unie tijdens 
de onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten alles in het 
werk moet stellen om er clausules in op te 
nemen die de partnerlanden ertoe 
dwingen soortgelijke verplichtingen op te 
leggen aan hun ondernemingen om een 
nieuwe bron van concurrentievervalsing 
te vermijden;

Or. fr

Amendement 119
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in 
ondernemingen;

Schrappen

Or. bg

Amendement 120
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in 
ondernemingen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 121
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in 
ondernemingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
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gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in ondernemingen;

gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in ondernemingen; 
verzoekt de Commissie een aanvullend 
voorstel te onderzoeken om het 
genderevenwicht bij het hogere 
management en in invloedrijke functies in 
ondernemingen te verbeteren;

Or. en

Amendement 123
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Raad op aan om 
onverwijld onderhandelingen met het 
Parlement te starten over het voorstel voor 
een richtlijn inzake de verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in ondernemingen;

9. beklemtoont het belang van 
diversiteit en inclusiviteit in 
ondernemingen; dringt er bij de Raad op 
aan om onverwijld onderhandelingen met 
het Parlement te starten over het voorstel 
voor een richtlijn inzake de verbetering van 
de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen 
in raden van bestuur), dat bedoeld is om 
een einde te maken aan het wijdverbreide 
gebrek aan evenwicht tussen vrouwen en 
mannen op het hoogste 
besluitvormingsniveau in ondernemingen, 
hetgeen in overeenstemming is met de 
beginselen van diversiteit en inclusiviteit 
en tot betere bedrijfsprestaties leidt;

Or. en

Amendement 124
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt de Commissie aan de 
werknemersvertegenwoordiging in de 
raad van bestuur aanzienlijk te verhogen; 
beklemtoont dat de betrokkenheid van 
werknemers bij de 
besluitvormingsprocessen van 
ondernemingen noodzakelijk is om te 
garanderen dat besluiten gegrondvest zijn 
op beoordelingen en doelstellingen voor 
de lange termijn en bijdragen tot positieve 
sociale en milieueffecten; pleit voor de 
vaststelling van een nieuw kader inzake 
de informatie en raadpleging van 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordiging in raden 
van bestuur voor Europese 
ondernemingsvormen en ondernemingen 
die gebruikmaken van EU-instrumenten 
voor ondernemingsmobiliteit en pleit voor 
een hervorming van de richtlijn Europese 
ondernemingsraad, teneinde een gelijk 
speelveld te waarborgen en de informatie, 
raadpleging en inspraak van werknemers 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 125
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de 
strategie van een onderneming en het 
toezicht op de ondernemingsactiviteiten; is 
van mening dat bestuurders de plicht 
moeten hebben om de 

10. beklemtoont dat bestuurders onder 
meer tot taak hebben een 
duurzaamheidsstrategie voor hun 
onderneming te ontwikkelen, bekend te 
maken en uit te voeren, met als doel de 
grenzen van de planeet en mensenrechten 
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langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

te integreren in overwegingen betreffende 
milieu, samenleving en bestuur, en dat 
een dergelijke strategie alle aspecten van 
de ondernemingsactiviteiten moet 
bestrijken, met inbegrip van de 
waardeketens; is van mening dat 
bestuurders de plicht moeten hebben om de 
langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te prioriteren 
in de algemene strategie van de 
onderneming; beklemtoont dat deze plicht 
tot prioritering een verplichte 
verschuiving van niet-duurzame naar 
duurzame investeringen met zich mee 
moet brengen, met name naar duurzame 
investeringen in verband met de 
opwekking van hernieuwbare energie, 
afvalbeperking, en de bevordering van de 
circulaire economie;

Or. en

Amendement 126
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat bestuurders de plicht moeten hebben 
om de langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

10. merkt op dat ondernemingen geen 
abstracte entiteiten zijn die losstaan van 
de huidige milieu- en sociale uitdagingen; 
is van mening dat ondernemingen 
actiever moeten bijdragen aan 
duurzaamheid, aangezien hun prestaties 
op lange termijn, hun veerkracht en zelfs 
hun voortbestaan kunnen afhangen van 
hun adequate reactie op milieu- en sociale 
kwesties; beklemtoont in dit verband dat 
de zorgvuldigheidsplicht van de 
bestuurders ten aanzien van de 
onderneming niet alleen moet worden 
gedefinieerd in relatie tot de 
winstmaximalisatie van aandelen op de 
korte termijn, maar ook in relatie tot 
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duurzaamheidsoverwegingen; wijst op de 
belangrijke rol van uitvoerende 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat uitvoerende bestuurders de plicht 
moeten hebben om de 
langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 127
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat bestuurders de plicht moeten hebben 
om de langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; onderstreept dat 
de machtspositie van leidinggevenden in 
een onderneming verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt ten aanzien van 
interne en externe belanghebbenden bij 
de activiteiten van de onderneming; is van 
mening dat bestuurders de plicht moeten 
hebben om de belangen van de 
belanghebbenden van de onderneming, 
met inbegrip van de werknemers en lokale 
gemeenschappen, de langetermijnbelangen 
en de risico’s, effecten, kansen en 
afhankelijkheid met betrekking tot 
duurzaamheid te integreren in de algemene 
strategie van de onderneming, en dat deze 
plicht duidelijk moet zijn omschreven en 
gepaard moet gaan met passende sancties;

Or. en
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Amendement 128
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat bestuurders de plicht moeten hebben 
om de langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat de plicht van bestuurders om in het 
belang van de onderneming te handelen, 
moet worden begrepen als de plicht om de 
langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 129
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat bestuurders de plicht moeten hebben 
om de langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met 
betrekking tot duurzaamheid te integreren 
in de algemene strategie van de 
onderneming;

10. wijst op de belangrijke rol van 
bestuurders bij het bepalen van de strategie 
van een onderneming en het toezicht op de 
ondernemingsactiviteiten; is van mening 
dat bestuurders moeten worden 
aangespoord om de langetermijnbelangen 
en de risico’s, effecten, kansen en 
afhankelijkheid met betrekking tot 
duurzaamheid te integreren in de algemene 
strategie van de onderneming;

Or. it
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Amendement 130
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat werknemers 
sterker moeten worden betrokken bij de 
besluitvormingsprocessen van 
ondernemingen om de 
langetermijndoelstellingen en de sociale 
milieueffecten van een onderneming beter 
te integreren; onderstreept dat 
werknemers sterker moeten worden 
betrokken, ook bij overnamebiedingen, 
en, overeenkomstig hun tradities van 
arbeidsverhoudingen en 
werknemerspraktijken, bij de verkiezing 
van vertegenwoordigers van de raad van 
bestuur;

Or. en

Amendement 131
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. beklemtoont dat het, 
overeenkomstig de aanbevelingen van een 
recent onderzoek van de Commissie, 
noodzakelijk is om de samenstelling van 
raden van bestuur te reguleren teneinde 
de vertegenwoordiging van werknemers 
aanzienlijk te verhogen, het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen te verbeteren 
en de belangen te versterken van degenen 
die de effecten van de 
ondernemingsactiviteiten ondergaan, 
onder meer lokale gemeenschappen, 
consumenten, werknemers in de 
waardeketen van de onderneming en de 
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samenleving in haar geheel;

Or. en

Amendement 132
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. pleit voor de vaststelling van een 
nieuw kader inzake de informatie en 
raadpleging van werknemers en de 
werknemersvertegenwoordiging in raden 
van bestuur voor Europese 
ondernemingsvormen en ondernemingen 
die gebruikmaken van EU-instrumenten 
voor ondernemingsmobiliteit en pleit voor 
een hervorming van de richtlijn Europese 
ondernemingsraad, teneinde een gelijk 
speelveld te waarborgen en de informatie, 
raadpleging en inspraak van werknemers 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 133
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, collectief verantwoordelijk zijn 
voor het definiëren, bekendmaken en 

Schrappen
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controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

Or. en

Amendement 134
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, collectief verantwoordelijk zijn 
voor het definiëren, bekendmaken en 
controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, de wettelijke collectieve plicht 
hebben een duurzaamheidsstrategie te 
definiëren, bekend te maken en te 
controleren; verzoekt de Commissie tevens 
een stelsel van bestuurlijke handhaving 
op te zetten dat regulerende instanties de 
bevoegdheid geeft sancties op te leggen 
van rechtswege en op grond van klachten 
over de niet-nakoming van deze plichten 
door de bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen; is van mening 
dat, wanneer inbreuken van bestuurders 
op hun plichten in verband met de 
duurzaamheidsstrategie leiden tot 
langetermijnschade voor de onderneming, 
de aandeelhouders in staat moeten 
worden gesteld om rechtsvordering in te 
stellen; is tevens van mening dat, wanneer 
een dergelijke inbreuk schade toebrengt 
aan derden of aan het milieu, deze derden 
of organisaties zonder winstbejag die de 
ecosystemen verdedigen de bevoegdheid 
moeten krijgen om rechtsvorderingen in 
te stellen;
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Or. en

Amendement 135
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, collectief verantwoordelijk zijn 
voor het definiëren, bekendmaken en 
controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat bestuurders de plicht hebben 
te handelen in het belang van de 
duurzaamheid van de onderneming voor 
de lange termijn evenals in het belang van 
de werknemers, andere belanghebbenden 
en de samenleving, en niet louter of niet 
in de eerste plaats in het belang van de 
aandeelhouders, om ervoor te zorgen dat 
de leden van de bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen van 
naamloze vennootschappen, handelend 
binnen de bevoegdheden die hun door de 
nationale wetgeving zijn toegekend, 
collectief verantwoordelijk zijn voor het 
definiëren, bekendmaken en controleren 
van een duurzaamheidsstrategie en ervoor 
te zorgen dat er aan de hand van 
toereikende ingehouden winst voldoende 
reserves beschikbaar worden gesteld voor 
de uitvoering van die strategie;

Or. en

Amendement 136
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
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te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, collectief verantwoordelijk zijn 
voor het definiëren, bekendmaken en 
controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

te zorgen dat de plichten van bestuurders 
niet verkeerd worden begrepen als slechts 
de plicht om de waarde voor 
aandeelhouders op korte termijn te 
maximaliseren, maar ook als de plicht om 
de langetermijnbelangen van de 
onderneming en de samenleving, en die 
van de werknemers en andere 
belanghebbenden na te streven; is van 
mening dat dit wetgevingsvoorstel er 
eveneens voor moet zorgen dat de leden 
van de bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van 
ondernemingen, handelend binnen de 
bevoegdheden die hun door de nationale 
wetgeving zijn toegekend, collectief 
verantwoordelijk zijn voor het definiëren, 
bekendmaken en controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

Or. en

Amendement 137
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, collectief verantwoordelijk zijn 
voor het definiëren, bekendmaken en 
controleren van een 
duurzaamheidsstrategie;

11. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor 
te zorgen dat de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van naamloze vennootschappen, 
handelend binnen de bevoegdheden die 
hun door de nationale wetgeving zijn 
toegekend, verantwoordelijk zijn voor het 
definiëren, bekendmaken en controleren 
van een duurzaamheidsstrategie;

Or. bg
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Amendement 138
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont dat, in verband met de 
lopende herziening van de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid, ondernemingen 
financiële zekerheden moeten hebben 
voor milieuaansprakelijkheid wanneer ze 
milieuschade toebrengen aan personen en 
ecosystemen;

Or. en

Amendement 139
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 

12. merkt op dat de Commissie een 
duidelijk onderscheid moet maken tussen 
de zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen en de 
zorgvuldigheidsplicht van bestuurders ten 
aanzien van het langdurige voortbestaan 
en de duurzaamheid van de onderneming; 
is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie moet 
samenhangen met de omschreven 
aanzienlijke gevolgen, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen enerzijds en de vaststelling 
van materiële aangelegenheden in 
overeenstemming met de voorschriften 
voor de openbaarmaking van niet-
financiële informatie anderzijds, met 
inbegrip van de aanzienlijke gevolgen die 
de onderneming kan hebben voor het 
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onderneming kunnen worden geschaad; milieu, het klimaat, sociale, werknemers- 
en vakbondsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

Or. en

Amendement 140
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, ook 
de bescherming vereist van de belangen 
van de belanghebbenden, onder meer 
werknemers en ecosystemen, die door de 
activiteiten van de onderneming kunnen 
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onderneming kunnen worden geschaad; worden geschaad;

Or. en

Amendement 141
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van 
de onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en uitsluitend de eerste schakel 
in de toeleveringsketen van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de relevante 
belanghebbenden die door de activiteiten 
van de onderneming kunnen worden 
geschaad;

Or. bg

Amendement 142
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor de werkgelegenheid, het milieu, het 
klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

Or. it

Amendement 143
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale, 
werknemers- en 
vakbondsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
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verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

Or. en

Amendement 144
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming; acht het belangrijk dat 
wordt onderzocht in welke mate de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, ook 
rekening moet houden met de belangen 
van de belanghebbenden die door de 
activiteiten van de onderneming kunnen 
worden geschaad;

Or. ro
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Amendement 145
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, het klimaat, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

12. is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie, in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen, een omschrijving en een 
aanpak moet omvatten van de aanzienlijke 
gevolgen die de onderneming kan hebben 
voor het milieu, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping in 
verband met het bedrijfsmodel, de 
activiteiten en de toeleveringsketens van de 
onderneming, ook buiten de Europese 
Unie; is van mening dat de 
zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders 
aan de onderneming verschuldigd zijn, 
vereist dat ook rekening wordt gehouden 
met de belangen van de belanghebbenden 
die door de activiteiten van de 
onderneming kunnen worden geschaad;

Or. en

Amendement 146
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan dat, als de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen en de plichten van 
bestuurders in één enkel 
wetgevingsinstrument worden voorgesteld, 
deze duidelijk moeten worden 
onderscheiden in twee verschillende 
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delen; is van mening dat die 
verplichtingen en plichten elkaar 
aanvullen, maar niet onderling 
verwisselbaar zijn en dat er ook geen 
onderlinge hiërarchie tussen bestaat;

Or. en

Amendement 147
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de 
ondernemingsactiviteiten en een definitie 
van een billijk loonbeleid, alsmede 
sectorspecifieke en/of geografische 
aangelegenheden; is van mening dat het 
variabele deel van de beloning van 
bestuurders moet worden gekoppeld aan 
de verwezenlijking van de meetbare 
doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Schrappen

Or. fr

Amendement 148
Marie Toussaint
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen en uitvoeringsplannen voor 
de transitie moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing, met 
inachtneming van de voortgaande 
overschrijding van de grenzen van de 
planeet; benadrukt dat de strategie ook 
verplichte maatregelen moet omvatten die 
gendergelijkheid garanderen, bijvoorbeeld 
in de samenstelling van de bestuursraden 
van ondernemingen, die moeten zorgen 
voor een betere integratie van de rechten 
van werknemers in de 
ondernemingsactiviteiten, met name door 
werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden meer inspraak te verlenen in 
de besluitvormingsorganen van de 
onderneming, en die een definitie geven 
van een billijk loonbeleid, alsmede 
sectorspecifieke en/of geografische 
aangelegenheden; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat ondernemingen 
verslag uitbrengen over de doelstellingen 
die in hun duurzaamheidsstrategie zijn 
vastgesteld en dat zij verplicht 
geïntegreerde jaarverslagen 
bekendmaken; acht het noodzakelijk dat 
het variabele deel van de beloning van 
bestuurders wordt gekoppeld aan de 
verwezenlijking van de meetbare 
doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. en



AM\1215319NL.docx 91/113 PE658.892v01-00

NL

Amendement 149
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen en transitieplannen moet 
omvatten die zijn afgestemd op de 
verbintenissen van de Unie op 
internationaal niveau inzake het milieu, de 
klimaatverandering, met name de 
Overeenkomst van Parijs, de biodiversiteit 
en de ontbossing; benadrukt dat de 
strategie ook maatregelen moet omvatten 
inzake gendergelijkheid, de rechten van 
mensen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
een betere integratie van de rechten van 
werknemers en vakbonden in de 
ondernemingsactiviteiten en een definitie 
van een billijk loonbeleid, alsmede 
sectorspecifieke en/of geografische 
aangelegenheden; is van mening dat het 
variabele deel van de beloning van 
bestuurders moet worden gekoppeld aan de 
verwezenlijking van de meetbare 
doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld; is van 
mening dat in concreto 50 procent van de 
variabele vergoeding moet worden 
gebaseerd op niet-financiële criteria;

Or. en

Amendement 150
Emil Radev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie na een 
effectbeoordeling meetbare, specifieke, 
tijdgebonden en wetenschappelijk 
onderbouwde doelstellingen moet 
omvatten die zijn afgestemd op de 
verbintenissen van de Unie op 
internationaal niveau inzake het milieu, de 
klimaatverandering, met name de 
Overeenkomst van Parijs, de biodiversiteit 
en de ontbossing; benadrukt dat de 
strategie ook maatregelen moet omvatten 
inzake gendergelijkheid, een betere 
integratie van de rechten van werknemers 
in de ondernemingsactiviteiten en een 
definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden;

Or. bg

Amendement 151
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
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de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake bestrijding van de 
werkloosheid en opwaardering van de 
Europese productie, gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. it

Amendement 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen en sociale en 
milieutransitieplannen moet omvatten die 
zijn afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
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gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 153
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de biodiversiteit en de ontbossing; 
benadrukt dat de strategie ook een betere 
integratie van de rechten van werknemers 
in de ondernemingsactiviteiten moet 
omvatten en een definitie van een billijk 
loonbeleid, alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van bestuurders moet worden 
gekoppeld aan de verwezenlijking van de 
meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

13. is voorts van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn 
afgestemd op de verbintenissen van de 
Unie op internationaal niveau inzake het 
milieu, de klimaatverandering, met name 
de Overeenkomst van Parijs, de 
biodiversiteit en de ontbossing; benadrukt 
dat de strategie ook maatregelen moet 
omvatten inzake gendergelijkheid, een 
betere integratie van de rechten van 
werknemers in de ondernemingsactiviteiten 
en een definitie van een billijk loonbeleid, 
alsmede sectorspecifieke en/of 
geografische aangelegenheden; is van 
mening dat het variabele deel van de 
beloning van uitvoerende bestuurders moet 
worden gekoppeld aan de verwezenlijking 
van de meetbare doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 155
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. beklemtoont dat de verplichtingen 
van de Overeenkomst van Parijs om de 
stijging van de gemiddelde 
wereldtemperatuur ver onder 2 °C ten 
opzichte van de pre-industriële niveaus te 
houden en inspanningen te leveren om de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 
boven de pre-industriële niveaus 
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betekenen dat alle sectoren van de EU-
economie uiterlijk in 2050 
broeikasgasneutraal moeten zijn; stelt 
daarom voor dat aan alle ondernemingen, 
met inbegrip van financiële instellingen, 
een verplichting moet worden opgelegd 
om resterende broeikasgasbegrotingen op 
te stellen, hun broeikasgasvoetafdruk te 
meten, streefcijfers vast te leggen om hun 
activiteiten af te stemmen op een 
emissietraject dat verenigbaar is met een 
temperatuurstijging van 1,5 °C en 
uiterlijk in 2050 de volledige 
broeikasgasneutraliteit te bereiken, terwijl 
zij publiekelijk verslag uitbrengen over 
hun daadwerkelijke voortgang naar de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 156
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de richtlijn 
aandeelhoudersrechten II ook moet 
worden gewijzigd om “geduldig” gedrag 
van aandeelhouders te stimuleren, met 
name door het langdurig aanhouden van 
aandelen te belonen met stemrechten en 
belastingvoordelen;

Or. en

Amendement 157
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. pleit voor maatregelen om de 
langetermijnbetrokkenheid van 
aandeelhouders in ondernemingen te 
bevorderen door getrouwheidsaandelen in 
te voeren; benadrukt dat ingehouden 
winst kan bijdragen aan de opbouw van 
toereikende reserves;

Or. en

Amendement 158
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. vraagt om een maximale 
verhouding tussen het loon van 
leidinggevenden en dat van werknemers 
in te voeren, zodat de loonongelijkheid 
aan beide kanten van het loonspectrum 
zou worden verminderd doordat de lonen 
aan de onderkant worden verhoogd en 
tegelijkertijd buitensporige lonen aan de 
bovenkant worden voorkomen; vraagt dat 
deze verhouding ook regelmatig door de 
raad van bestuur wordt bekendgemaakt;

Or. en

Amendement 159
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van mening dat er bindende 
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beperkingen op loonverschillen tussen 
werknemers en bestuurders moeten 
worden vastgesteld; meent voorts dat op 
aandelen gebaseerde vergoedingen voor 
bestuurders en andere stimulansen voor 
bestuursraden om de aandelenkoers op 
korte termijn te maximaliseren, zoals de 
terugkoop van aandelen, moeten worden 
gereguleerd;

Or. en

Amendement 160
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van 
hun activiteiten en toeleveringsketens;

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante interne en 
externe belanghebbenden; acht het 
noodzakelijk dat werknemers worden 
betrokken bij de vaststelling en 
goedkeuring van de 
duurzaamheidsstrategie, met name via 
hun vakbonden, vertegenwoordigers en 
woordvoerders; is van mening dat alle 
belanghebbenden die gevolgen 
ondervinden van huidige en voorspelbare 
ernstige effecten die (mede) zijn 
veroorzaakt door de onderneming of die 
rechtstreeks gekoppeld zijn aan haar 
activiteiten, producten of diensten van 
zakelijke relaties, moeten worden 
geraadpleegd; acht het voorts van 
essentieel belang dat de nationale en 
lokale overheden die zich bezighouden 
met de duurzaamheid van de economie, 
met name de overheden belast met het 
werkgelegenheids- en milieubeleid, 
worden geraadpleegd; spoort aan tot 
raadpleging van verenigingen die 
consumenten en het milieu, waaronder 
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het klimaat en de biodiversiteit, 
beschermen;

Or. en

Amendement 161
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van 
hun activiteiten en toeleveringsketens;

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden; is van mening dat het 
begrip “belanghebbende” breed moet 
worden geïnterpreteerd en betrekking 
moet hebben op alle personen wier 
rechten en belangen kunnen worden 
aangetast door de beslissingen van de 
onderneming, inclusief, maar niet beperkt 
tot, werknemers, lokale gemeenschappen, 
inheemse volkeren, verengingen van 
burgers en aandeelhouders, en 
organisaties die als statutair doel hebben 
te garanderen dat de mensenrechten en 
sociale rechten, milieunormen en normen 
van goed bestuur worden geëerbiedigd, 
zoals vakbonden en maatschappelijke 
organisaties;

Or. en

Amendement 162
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen bij 14. is van mening dat ondernemingen 
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de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en toeleveringsketens;

bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie moeten leunen op 
een bestuur waarin minstens een derde 
van de bestuurders ook werknemers zijn, 
zodat op hun kennis van de onderneming 
kan worden gerekend; is van mening dat 
ondernemingen ook overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en toeleveringsketens;

Or. fr

Amendement 163
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en toeleveringsketens;

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie wettelijk verplicht 
moeten zijn overleg te plegen met alle 
relevante belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en toeleveringsketens, zoals 
organisaties zonder winstbejag die het 
milieu vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 164
Gunnar Beck
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van 
hun activiteiten en toeleveringsketens;

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, zoals gebruikelijk is 
volgens de bestaande procedures voor 
openbaar onderzoek;

Or. en

Amendement 165
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en toeleveringsketens;

14. is van mening dat ondernemingen 
bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten 
plegen met de relevante belanghebbenden, 
waaronder aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers of 
woordvoerders, en belanghebbenden van 
buitenaf die gevolgen ondervinden van hun 
activiteiten en de eerste schakels van de 
toeleveringsketens;

Or. bg

Amendement 166
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat ecosystemen een 
wettelijk statuut moeten krijgen, zodat het 
mogelijk wordt dat vertegenwoordigers in 
hun naam rechtsvorderingen instellen;

Or. en

Amendement 167
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden deelnemen en die tot 
taak hebben te adviseren over de inhoud en 
de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie; is van mening dat 
dergelijke commissies het recht moeten 
hebben om een intern onderzoek te 
vragen en uit te voeren, indien dit met een 
grote meerderheid wordt goedgekeurd, 
indien redelijke gronden voor bezorgdheid 
over de correcte uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie worden 
aangevoerd.

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van onafhankelijke deskundigen 
die tot taak hebben te adviseren over de 
inhoud en de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie.

Or. bg

Amendement 168
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden deelnemen en die tot taak 
hebben te adviseren over de inhoud en de 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie; 
is van mening dat dergelijke commissies 
het recht moeten hebben om een intern 
onderzoek te vragen en uit te voeren, 
indien dit met een grote meerderheid wordt 
goedgekeurd, indien redelijke gronden 
voor bezorgdheid over de correcte 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie 
worden aangevoerd.

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan 
werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden evenals andere 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden deelnemen en die tot taak 
hebben te adviseren over de inhoud en de 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie; 
is van mening dat maatschappelijke 
organisaties, met name verenigingen die 
zich bezighouden met de bescherming van 
de consumenten en van het milieu, 
moeten deelnemen aan de 
werkzaamheden van de adviescommissies; 
is van mening dat dergelijke commissies 
het recht moeten hebben om een intern 
onderzoek te vragen en uit te voeren, 
indien dit met een grote meerderheid wordt 
goedgekeurd, indien redelijke gronden 
voor bezorgdheid over de correcte 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie 
worden aangevoerd.

Or. en

Amendement 169
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden deelnemen en die tot taak 

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van commissies, waaraan 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden – zoals vakbonden – 
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hebben te adviseren over de inhoud en de 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie; 
is van mening dat dergelijke commissies 
het recht moeten hebben om een intern 
onderzoek te vragen en uit te voeren, 
indien dit met een grote meerderheid 
wordt goedgekeurd, indien redelijke 
gronden voor bezorgdheid over de correcte 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie 
worden aangevoerd.

deelnemen aan wie stemrechten worden 
verleend, en die tot taak hebben de inhoud 
en de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie mee te bepalen; is 
van mening dat dergelijke commissies het 
recht moeten hebben om een intern 
onderzoek te vragen en uit te voeren indien 
redelijke gronden voor bezorgdheid over 
de correcte uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie worden 
aangevoerd; voegt daaraan toe dat 
klokkenluiders en milieuactivisten die 
tekortkomingen in de vaststelling of 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie 
aanklagen uit hoofde van het EU-recht 
moeten worden beschermd.

Or. en

Amendement 170
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan 
vertegenwoordigers of woordvoerders van 
belanghebbenden deelnemen en die tot 
taak hebben te adviseren over de inhoud en 
de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie; is van mening dat 
dergelijke commissies het recht moeten 
hebben om een intern onderzoek te vragen 
en uit te voeren, indien dit met een grote 
meerderheid wordt goedgekeurd, indien 
redelijke gronden voor bezorgdheid over 
de correcte uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie worden 
aangevoerd.

15. is van mening dat dit overleg, 
afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken 
onderneming, moet plaatsvinden door 
middel van adviescommissies, waaraan de 
huidige leden van de bestuursraad of 
onafhankelijke deskundigen deelnemen en 
die tot taak hebben te adviseren over de 
inhoud en de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie; is van mening dat 
dergelijke commissies het recht moeten 
hebben om een intern onderzoek te vragen 
en uit te voeren, indien dit met een grote 
meerderheid wordt goedgekeurd, indien 
redelijke gronden voor bezorgdheid over 
de correcte uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie worden 
aangevoerd.
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Or. ro

Amendement 171
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat in deze niet-
uitvoerende commissie onafhankelijke 
deskundigen moeten zetelen en dat de 
voorzitter ervan een aangewezen niet-
uitvoerende bestuurder moet zijn, die de 
opdracht krijgt de inhoud, financiering en 
uitvoering van de duurzaamheidsstrategie 
te monitoren en te toetsen; is van mening 
dat niet-uitvoerende bestuurders een 
zorgvuldigheidsplicht moeten hebben in 
verband met de monitoring en uitvoering 
en dat er voldoende financiële middelen 
moeten worden toegewezen om de 
financiering van de strategie te 
ondersteunen; is van mening dat het niet 
uitvoeren van de duurzaamheidsstrategie 
van de onderneming moet worden 
beschouwd als een schending van de 
verplichting tot loyale samenwerking van 
de uitvoerende bestuurders (wanneer dit 
opzettelijk gebeurt) of van hun 
zorgvuldigheidsplicht (wanneer dit 
onopzettelijk gebeurt), en door de 
aandeelhouders kan worden gehandhaafd 
aan de hand van een door hen ingestelde 
rechtsvordering wanneer het niet 
uitvoeren van de duurzaamheidsstrategie 
langdurige schade toebrengt aan de 
onderneming.

Or. en

Amendement 172
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat sommige lidstaten het 
concept “getrouwheidsaandelen” in hun 
wetgeving hebben opgenomen om 
aandeelhouders ertoe aan te sporen zich 
actiever in te spannen voor het duurzame 
rendement en de langdurige prestaties van 
ondernemingen; verzoekt de Commissie 
de doeltreffendheid van dat mechanisme 
te onderzoeken en na te gaan of het 
mogelijk is dit op Europees niveau vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 173
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. beveelt aan de raad van bestuur 
ertoe te verplichten een jaarlijks 
voortgangsrapport te bespreken en te 
ondertekenen, vergezeld van een 
verklaring van de 
werknemersvertegenwoordigers, en beide 
stukken op te nemen in de niet-financiële 
verklaring die de onderneming moet 
verstrekken op grond van de voorschriften 
van de EU-richtlijn betreffende de 
openbaarmaking van niet-financiële 
informatie;

Or. en

Amendement 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is van mening dat de 
lidstaten een nationale regulerende 
instantie de bevoegdheid moeten geven 
om rechtsvorderingen in te stellen tegen 
uitvoerende bestuurders wanneer de niet-
uitvoering ernstige schade aan derden of 
onrechtmatige schade aan het milieu 
heeft berokkend;

Or. en

Amendement 175
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. is van mening dat 
staatssteun, regelingen voor 
overheidssteun (onder meer steun van 
exportkredietinstellingen, leningen met 
overheidssteun) en overheidsopdrachten 
moeten worden verstrekt aan 
ondernemingen die sterke, meetbare, 
specifieke, tijdgebonden en 
wetenschappelijk onderbouwde 
toezeggingen hebben gedaan in verband 
met de sociale en milieuduurzaamheid; 
wijst erop dat overheidssteun voor 
ondernemingen, zowel in normale als in 
kritieke omstandigheden, moet worden 
verstrekt met de nodige aandacht voor de 
verwezenlijking van de bredere sociale en 
milieuambities van de EU; vraagt de 
Commissie en de lidstaten verplichte 
sociale en milieuduurzaamheidscriteria 
vast te stellen wanneer zij overheidssteun 
verlenen aan ondernemingen, ook als dat 
gebeurt via de faciliteit voor herstel en 
veerkracht; is van mening dat die criteria 
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concrete toezeggingen kunnen omvatten 
om alle redelijke maatregelen te nemen 
met het oog op de bescherming van 
banen, het streven naar een eerlijke 
winstverdeling binnen de onderneming, 
de verkleining van de milieu- en 
koolstofvoetafdruk van de onderneming, 
en de afstemming van haar activiteiten op 
de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. is van mening dat povere 
duurzaamheidsprestaties, met inbegrip 
van de ontoereikende vaststelling en 
uitvoering van een 
duurzaamheidsstrategie, milieuschade, 
ernstige negatieve gevolgen voor de 
legitieme belangen van belanghebbenden, 
zoals werknemers, lokale 
gemeenschappen, consumenten en de 
samenleving in haar geheel, evenals 
illegale of schadelijke zakelijke praktijken 
zoals belastingontduiking, het witwassen 
van geld en omkoping, redenen moeten 
zijn om ondernemingen uit te sluiten van 
de voordelen van staatssteun, regelingen 
voor overheidssteun (onder meer steun 
van exportkredietinstellingen, leningen 
met overheidssteun) en 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 177
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint



AM\1215319NL.docx 109/113 PE658.892v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. pleit voor de invoering van 
specifieke mechanismen ten behoeve van 
werknemers en belanghebbenden om 
vorderingen in te stellen tegen de raad 
van bestuur wanneer deze beslissingen 
neemt die ingaan tegen de 
langetermijnbelangen van de 
samenleving, het milieu, de werknemers, 
belanghebbenden en de ondernemingen 
zelf;

Or. en

Amendement 178
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. merkt op dat bepaalde 
vergoedingsregelingen voor bestuurders 
stimulansen zijn om zich te richten op 
kortetermijnstrategieën waarmee de 
aandelenkoers kan worden 
gemaximaliseerd; verzoekt de Commissie 
de vergoedingsregelingen van uitvoerende 
bestuurders zodanig te reguleren dat de 
belangen van de bestuurders niet 
samenvallen met de belangen van de 
aandeelhouders; is van mening dat een 
dergelijke regulering de vaststelling van 
het variabele gedeelte van de vergoeding 
voor bestuurders en de vergoeding van 
bestuurders in de vorm van aandelen 
moet aanpakken;

Or. en
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Amendement 179
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 nonies. beklemtoont dat de 
buitensporige kortetermijndruk die van 
kapitaalmarkten afkomstig is en die ertoe 
bijdraagt dat overheidsbedrijven geen 
rekening houden met milieu-, sociale en 
economische duurzaamheid kan worden 
tegengegaan door een aanzienlijk 
percentage van de kernprestatie-
indicatoren en variabele vergoedingen 
van bestuurders te koppelen aan de 
verwezenlijking van de meetbare 
doelstellingen die in de 
duurzaamheidsstrategie van de 
onderneming zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 180
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 decies. onderstreept dat de 
ongelijkheid in de vergoedingen binnen 
ondernemingen absurde hoogten heeft 
bereikt die niet legitiem gegrondvest zijn 
op verschillen in vaardigheden, noch op 
verschillen in de veeleisendheid, de 
risico’s of de maatschappelijke waarde 
van de verrichte taken; beklemtoont dat 
die grotendeels door niets gemotiveerde 
ongelijkheid de eerlijke verdeling van 
middelen in de samenleving ondermijnt 
en een uiting is van ernstige sociale 
onrechtvaardigheid; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te 
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onderzoeken om een 
maximumverhouding vast te stellen 
tussen de vergoeding van de bestuurders 
en die van de werknemers, en een 
maximumverhouding voor vergoedingen 
binnen een onderneming;

Or. en

Amendement 181
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 undecies. merkt op dat buitensporige 
uitbetalingen aan aandeelhouders de 
capaciteiten van een onderneming voor 
productie, innovatie en veerkracht 
ondergraven en leiden tot een verlaging 
van de lonen, niet alleen in de 
ondernemingen zelf, maar ook bij 
leveranciers en onderaannemers; 
onderstreept dat door buitensporige 
uitbetalingen aan aandeelhouders het 
vermogen van ondernemingen om te 
investeren in de verkleining van hun 
milieu- en koolstofvoetafdruk wordt 
ondergraven; vraagt de Commissie om 
oplossingen voor buitensporige 
uitbetalingen aan aandeelhouders te 
analyseren en voor te stellen en pleit met 
name voor de opbouw van voldoende 
reserves aan de hand van toereikende 
ingehouden winst die kan worden 
gebruikt voor toekomstige investeringen 
ten behoeve van de klimaattransitie en 
van aangelegenheden in verband met 
werknemers of de toeleveringsketen;

Or. en
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Amendement 182
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 duodecies. merkt op dat sommige 
ondernemingen aandelen terugkopen en 
dividenden uitkeren op een manier die 
niet verenigbaar is met duurzaam zakelijk 
gedrag, noch met een eerlijke en redelijke 
vermogensverdeling; beklemtoont met 
name dat sommige verlieslatende 
ondernemingen of ondernemingen die 
afvloeiingsplannen uitvoeren liever de 
inkomsten van de aandeelhouders 
verhogen via het terugkopen van 
aandelen en de uitkering van dividenden 
dan te herinvesteren, banen te 
beschermen en de langetermijnbelangen 
van de onderneming veilig te stellen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
terugkoop van aandelen en de uitkering 
van dividenden door verlieslatende 
ondernemingen of ondernemingen die 
afvloeiingsplannen uitvoeren te 
reguleren;

Or. en

Amendement 183
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 terdecies. dringt er bij de Commissie 
op aan de richtlijn 
aandeelhoudersrechten II te wijzigen en 
bindende regels in te voeren waarbij de 
lidstaten het langdurig aanhouden van 
aandelen moeten belonen door 
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stemrechten te verlenen naar verhouding 
van de periode waarin een deelneming in 
het kapitaal van een bedrijf werd 
aangehouden en door de opbrengsten van 
aandelen (bv. dividenden) te verstrekken 
op basis van de periode waarin de 
aandelen werden aangehouden; vraagt 
ook om de vermogenswinstbelasting op 
langdurig aangehouden aandelen te 
verlagen of dergelijke aandelen daarvan 
vrij te stellen;

Or. en

Amendement 184
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quaterdecies. dringt er bij de 
Commissie op aan te onderzoeken of het 
mogelijk is een minimale periode voor het 
aanhouden van aandelen vast te stellen;

Or. en


