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Tarkistus 1
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon vuonna 2015 
hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja erityisesti sen 17 
kestävän kehityksen tavoitetta,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien vuonna 1974 hyväksymän 
toimintaohjelman uuden kansainvälisen 
talousjärjestyksen perustamisesta, myös 
sen V osaston monikansallisten yritysten 
sääntelystä ja valvonnasta,

Or. en

Tarkistus 3
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuoden 1992 
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja 
kehityskonferenssin (UNCED) eli Rion 
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ympäristökonferenssin,

Or. en

Tarkistus 4
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. heinäkuuta 
2000 käynnistetyn Yhdistyneiden 
kansakuntien Global Compact -aloitteen,

Or. en

Tarkistus 5
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 
1990 esitetyn YK:n luonnoksen 
monikansallisten yritysten 
käytännesäännöiksi,

Or. en

Tarkistus 6
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
edistämistä ja suojelemista koskevan 
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Yhdistyneiden kansakuntien alakomitean 
14. elokuuta 2003 hyväksymät normit 
monikansallisten yritysten ja muiden 
liikeyritysten vastuista ihmisoikeuksien 
alalla,

Or. en

Tarkistus 7
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yritysten 
vastuullista luotonantoa ja arvopaperien 
merkintää koskevat OECD:n due 
diligence -ohjeet,

Or. en

Tarkistus 8
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n kirjasen 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”13,

Poistetaan.

_________________
13 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Business/Gender_Booklet_Final.pdf.

Or. es
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Tarkistus 9
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 
2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 10
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon IPCC:n 
vuoden 2018 erikoisraportin 1,5 asteesta1 

a,
_________________
1 a 
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

Tarkistus 11
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
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asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)1 b,
_________________
1 b COM(2020)0080

Or. en

Tarkistus 12
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon fluoratuista 
kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) 
N:o 842/2006 kumoamisesta 16. 
huhtikuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 517/2014,

Or. en

Tarkistus 13
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kestävän kasvun 
rahoitusta koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman14,

Poistetaan.

_________________
14 COM(2018)097 final.

Or. es

Tarkistus 14
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Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman15,

Poistetaan.

_________________
15 COM(2019)640 final.

Or. es

Tarkistus 15
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ministerikomitean 
2. maaliskuuta 2016 jäsenvaltioille 
antaman ministerikomitean suosituksen 
CM/Rec(2016)3 ihmisoikeuksista ja 
liiketoiminnasta,

Or. en

Tarkistus 16
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kestävyyteen 
liittyvien tietojen antamisesta 
rahoituspalvelusektorilla 27. marraskuuta 
2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2019/208820 
(tietojen antamista koskeva asetus),

Poistetaan.
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_________________
20 EUVL L 317, 9.12.2019, s. 1.

Or. es

Tarkistus 17
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja 
asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 
18. kesäkuuta 2020 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2020/85221 (luokitusjärjestelmäasetus),

Poistetaan.

_________________
21 EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13.

Or. es

Tarkistus 18
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 24 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointia 
koskevat komission suuntaviivat (muiden 
kuin taloudellisten tietojen 
raportointimenetelmä)22 ja muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointia 
koskevat komission suuntaviivat: 
ilmastoon liittyvien tietojen raportointia 
koskeva täydennysosa23,

Poistetaan.

_________________
22 EUVL C 215, 5.7.2017, s. 1.
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23 EUVL C 209, 20.6.2019, s. 1.

Or. es

Tarkistus 19
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
perusoikeusviraston huhtikuussa 2017 
antaman lausunnon yritystoiminnan ja 
ihmisoikeuksien alan 
oikeussuojakeinojen saatavuuden 
parantamisesta EU:n tasolla,

Or. en

Tarkistus 20
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Unicefin, YK:n 
Global Compact -verkoston ja Pelastakaa 
Lapset -järjestön laatimat lasten oikeuksia 
ja liiketoimintaa koskevat periaatteet1 a,
_________________
1 a http://childrenandbusiness.org/

Or. en

Tarkistus 21
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan 32 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kesäkuussa 2020 
julkaistut unionin ulkoasioiden 
pääosaston katsaukset (Briefing) ”EU 
Human Rights Due Diligence Legislation: 
Monitoring, Enforcement and Access to 
Justice for Victims”31 ja ”Substantive 
Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence”32,

Poistetaan.

_________________
31 Euroopan parlamentin ulkoasioiden 
politiikkayksikkö, PE 603.505 – kesäkuu 
2020.
32 Euroopan parlamentin ulkoasioiden 
politiikkayksikkö, PE 603.504 – kesäkuu 
2020.

Or. es

Tarkistus 22
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
pääomamarkkinoiden 
toimintasuunnitelman (COM/2020/0590),

Or. en

Tarkistus 23
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelun tekemän 
Euroopan tason lisäarvon arvioinnin 
yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta,

Or. en

Tarkistus 24
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 16, 24, 34 ja 
48 artiklan,

Or. es

Tarkistus 25
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 
”Pakollinen huolellisuusvelvoite”,

Or. en

Tarkistus 26
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 c viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon politiikkayksikkö 
C:n tilaaman tutkimuksen yritysten 
yhteiskuntavastuusta ja sen 
täytäntöönpanosta EU:n yhtiöoikeudessa,

Or. en

Tarkistus 27
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
perusoikeusviraston julkaisun ”Business 
and human rights – access to remedy”,

Or. en

Tarkistus 28
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on monissa 
tapauksissa johtanut ihmisoikeuksiin, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja valtioiden hyvään 
hallintotapaan kohdistuviin 
haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on monissa 
tapauksissa johtanut ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuviin 
haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

Or. en

Tarkistus 29
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Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on monissa 
tapauksissa johtanut ihmisoikeuksiin, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja valtioiden hyvään 
hallintotapaan kohdistuviin 
haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on monissa 
tapauksissa johtanut ihmisoikeuksiin, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, itsemääräämisoikeuden 
menettämiseen ja valtioiden hyvään 
hallintotapaan kohdistuviin 
haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

Or. es

Tarkistus 30
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on monissa 
tapauksissa johtanut ihmisoikeuksiin, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja valtioiden hyvään 
hallintotapaan kohdistuviin 
haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

A. ottaa huomioon, että taloudellisen 
toiminnan globaalistuminen on pahentanut 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöön ja valtioiden 
hyvään hallintotapaan kohdistuvia 
haittavaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 31
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten olisi B. toteaa, että yritysten olisi 
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kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin, 
ja muistuttaa, että yritysten tavoitteena on 
luoda vaurautta;

Or. es

Tarkistus 32
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava kansainvälisesti sitovia 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä eivätkä ne 
saisi aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

Or. en

Tarkistus 33
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 34
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä eivätkä ne saisi aiheuttaa niihin 
kohdistuvia haittavaikutuksia tai 
myötävaikuttaa niihin;

Or. fr

Tarkistus 35
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä 
ja hyvää hallintotapaa eivätkä ne saisi 
aiheuttaa niihin kohdistuvia 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

B. toteaa, että yritysten olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä eivätkä ne saisi aiheuttaa niihin 
kohdistuvia haittavaikutuksia tai 
myötävaikuttaa niihin;

Or. en

Tarkistus 36
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että yritysten on 
kunnioitettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia, etenkin lapsen oikeuksia 
ja lapsityövoiman kieltämistä, vaikkei 
näin taatakaan millään tavoin 
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oikeusvaltioperiaatteen tai 
perusoikeuksien kunnioittamista;

Or. es

Tarkistus 37
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia puutteita 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään 
liiketoimintansa kielteiset vaikutukset 
muille lainkäyttöalueille;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia vikoja 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään 
liiketoimintansa kielteiset vaikutukset ja 
niiden vaarat alempana arvoketjussa 
oleville työntekijöille ja paikallisyhteisöille 
erityisesti, kun ne sijaitsevat kolmansien 
maiden oikeudenkäyttöalueilla, ilman, 
että niitä pidetään vastuuvelvollisina 
ihmisoikeusrikkomuksista ja 
ympäristöhaitoista;

Or. en

Tarkistus 38
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia puutteita 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään 
liiketoimintansa kielteiset vaikutukset 
muille lainkäyttöalueille;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia puutteita 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään 
liiketoimintansa kielteiset vaikutukset 
muille lainkäyttöalueille, ja tämän lisäksi 
kansalaiset ja pienet kauppiaat joutuvat 
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haavoittuvaan asemaan, kun tuotannon 
kielteiset vaikutukset siirretään EU:n 
ulkopuolisiin maihin;

Or. es

Tarkistus 39
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia puutteita 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään 
liiketoimintansa kielteiset vaikutukset 
muille lainkäyttöalueille;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi 
on paljastanut eräitä globaaleihin 
toimitusketjuihin liittyviä vakavia puutteita 
sekä sen, miten vaivattomasti tietyt 
yritykset pystyvät siirtämään sekä suoraan 
että välillisesti liiketoimintansa kielteiset 
vaikutukset muille lainkäyttöalueille;

Or. ro

Tarkistus 40
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että ILO:n tilastojen 
mukaan maailmassa on noin 25 
miljoonaa pakkotyön ja 152 miljoonaa 
lapsityön uhria ja että vuosittain 2,78 
miljoonaa ihmistä kuolee työperäisiin 
sairauksiin ja 374 miljoonaa ihmistä 
joutuu muun kuin kuolemaan johtaneen 
työtapaturman uhriksi; ottaa huomioon, 
että ILO on laatinut useita 
yleissopimuksia työntekijöiden 
suojelemiseksi, mutta niiden 
täytäntöönpanon valvonnassa on edelleen 

Poistetaan.
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puutteita, varsinkin kehitysmaiden 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 41
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että ILO:n tilastojen mukaan 
maailmassa on noin 25 miljoonaa 
pakkotyön ja 152 miljoonaa lapsityön uhria 
ja että vuosittain 2,78 miljoonaa ihmistä 
kuolee työperäisiin sairauksiin ja 374 
miljoonaa ihmistä joutuu muun kuin 
kuolemaan johtaneen työtapaturman 
uhriksi; ottaa huomioon, että ILO on 
laatinut useita yleissopimuksia 
työntekijöiden suojelemiseksi, mutta niiden 
täytäntöönpanon valvonnassa on edelleen 
puutteita, varsinkin kehitysmaiden 
työmarkkinoilla;

D. toteaa, että ILO:n tilastojen mukaan 
maailmassa on noin 25 miljoonaa 
pakkotyön ja 152 miljoonaa lapsityön 
uhria, joista noin 96 prosenttia Euroopan 
ulkopuolella, ja että vuosittain 2,78 
miljoonaa ihmistä kuolee työperäisiin 
sairauksiin ja 374 miljoonaa ihmistä joutuu 
muun kuin kuolemaan johtaneen 
työtapaturman uhriksi; ottaa huomioon, 
että vaikkei ILO:lla olekaan 
lainsäädännöllistä toimivaltaa, se on 
laatinut useita yleissopimuksia 
työntekijöiden suojelemiseksi, mutta niiden 
täytäntöönpanon valvonnassa on edelleen 
puutteita, varsinkin kehitysmaiden 
työmarkkinoilla;

Or. es

Tarkistus 42
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että ILO:n tilastojen mukaan 
maailmassa on noin 25 miljoonaa 
pakkotyön ja 152 miljoonaa lapsityön uhria 
ja että vuosittain 2,78 miljoonaa ihmistä 
kuolee työperäisiin sairauksiin ja 374 

D. toteaa, että ILO:n tilastojen mukaan 
maailmassa on noin 25 miljoonaa 
pakkotyön ja 152 miljoonaa lapsityön uhria 
ja että vuosittain 2,78 miljoonaa ihmistä 
kuolee työperäisiin sairauksiin ja 374 
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miljoonaa ihmistä joutuu muun kuin 
kuolemaan johtaneen työtapaturman 
uhriksi; ottaa huomioon, että ILO on 
laatinut useita yleissopimuksia 
työntekijöiden suojelemiseksi, mutta niiden 
täytäntöönpanon valvonnassa on edelleen 
puutteita, varsinkin kehitysmaiden 
työmarkkinoilla;

miljoonaa ihmistä joutuu muun kuin 
kuolemaan johtaneen työtapaturman 
uhriksi; ottaa huomioon, että ILO on 
laatinut monia kansainvälisiä 
yleissopimuksia työntekijöiden ja 
paikallisyhteisöjen suojelemiseksi, mutta 
niiden täytäntöönpanon valvonnassa on 
edelleen puutteita, varsinkin kehitysmaiden 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 43
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne 
myötävaikuttavat;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 44
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat;

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat 
korostaen samalla, että tarvitaan 
yhdenmukaistettu EU:n laajuinen näitä 
asioita koskeva lähestymistapa;
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Or. ro

Tarkistus 45
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat;

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat, joihin ne myötävaikuttavat tai 
joihin niillä on suora yhteys;

Or. de

Tarkistus 46
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat;

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on tuonut esiin, että yrityksistä on saatava 
kiireellisesti aiempaa vastuullisempia, ja 
ne on saatava reagoimaan paremmin niihin 
haittavaikutuksiin, joita ne aiheuttavat tai 
joihin ne myötävaikuttavat, sekä 
vastaamaan niistä;

Or. en

Tarkistus 47
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat;

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne 
on herättänyt keskustelua siitä, miten 
yritykset saataisiin reagoimaan paremmin 
niihin haittavaikutuksiin, joita ne 
aiheuttavat tai joihin ne myötävaikuttavat 
tai joihin ne ovat suoraan yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 48
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tämä 
keskustelu on johtanut muun muassa 
huolellisuusvelvoitetta (due diligence) 
koskevien kehysten ja normien 
käyttöönottoon YK:ssa, OECD:ssä ja 
ILO:ssa; huomauttaa, että nämä normit 
ovat kuitenkin vapaaehtoisia, joten niitä 
on alettu soveltaa vain rajoitetusti;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 49
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tämä 
keskustelu on johtanut muun muassa 
huolellisuusvelvoitetta (due diligence) 
koskevien kehysten ja normien 
käyttöönottoon YK:ssa, OECD:ssä ja 
ILO:ssa; huomauttaa, että nämä normit 
ovat kuitenkin vapaaehtoisia, joten niitä on 

F. ottaa huomioon, että pitkäaikaiset 
ponnistelut monikansallisten yritysten 
toimien sääntelemiseksi ihmisoikeuksien 
ja ympäristön osalta ovat johtaneet muun 
muassa huolellisuusvelvoitetta (due 
diligence) koskevien kehysten ja normien 
käyttöönottoon YK:ssa, ILO:ssa, 
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alettu soveltaa vain rajoitetusti; Euroopan neuvostossa ja OECD:ssä; 
huomauttaa, että nämä normit ovat 
kuitenkin yrityksille vapaaehtoisia, joten 
niiden perusteella yrityksissä on toteutettu 
epätasaisia ja riittämättömiä 
toimenpiteitä, eikä ihmisoikeuksien ja 
ympäristön suojelussa ja oikeussuojan 
saatavuudessa ole siten saavutettu 
huomattavaa edistystä;

Or. en

Tarkistus 50
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tämä 
keskustelu on johtanut muun muassa 
huolellisuusvelvoitetta (due diligence) 
koskevien kehysten ja normien 
käyttöönottoon YK:ssa, OECD:ssä ja 
ILO:ssa; huomauttaa, että nämä normit 
ovat kuitenkin vapaaehtoisia, joten niitä on 
alettu soveltaa vain rajoitetusti;

F. ottaa huomioon, että tämä 
keskustelu on johtanut muun muassa 
huolellisuusvelvoitetta (due diligence) 
koskevien kehysten ja normien 
käyttöönottoon YK:ssa ja OECD:ssä; 
huomauttaa, että nämä normit ovat 
kuitenkin vapaaehtoisia, joten niitä on 
alettu soveltaa vain rajoitetusti;

Or. en

Tarkistus 51
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että yritykset 
voivat auttaa parantamaan 
työsuojelujärjestelmiä ja että OECD:ssä 
ja ILO:ssa on otettu käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta (due diligence) 
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koskevia kehyksiä ja normeja, jotka ovat 
vapaaehtoisia ja siksi tehokkaampia;

Or. es

Tarkistus 52
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että komission erään 
tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia 
tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 
noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta ja vain 16 
prosenttia noudattaa sitä koko 
toimitusketjussa;

G. toteaa, että komission erään 
tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia 
tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 
noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta;

Or. en

Tarkistus 53
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että komission erään 
tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia 
tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 
noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta ja vain 16 
prosenttia noudattaa sitä koko 
toimitusketjussa;

G. toteaa, että komission erään 
tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia 
tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 
noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta;

Or. en
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Tarkistus 54
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että yhteisen EU:n 
laajuisen lähestymistavan puuttuminen 
tässä asiassa voi johtaa oikeusvarmuuden 
vähentymiseen, kun kyseessä ovat 
yritysten oikeudet ja oikeudenmukaisen 
kilpailun epätasapaino, mikä puolestaan 
heikentäisi yrityksiä, jotka ovat 
edistyksellisiä sosiaalisissa ja ympäristöä 
koskevissa asioissa;

Or. ro

Tarkistus 55
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että eräissä 
jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa ja 
Alankomaissa, on annettu lainsäädäntöä 
yritysten vastuuvelvollisuuden 
tehostamiseksi ja otettu käyttöön 
pakollisia huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kehyksiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että eräissä 
jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa ja 
Alankomaissa, on annettu lainsäädäntöä 
yritysten vastuuvelvollisuuden 
tehostamiseksi ja otettu käyttöön pakollisia 
huolellisuusvelvoitetta koskevia kehyksiä;

H. ottaa huomioon, että eräissä 
jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa, 
Alankomaissa ja Itävallassa, on annettu 
lainsäädäntöä yritysten 
vastuuvelvollisuuden tehostamiseksi ja 
otettu käyttöön pakollisia 
huolellisuusvelvoitetta koskevia kehyksiä;

Or. en

Tarkistus 57
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että muissa 
jäsenvaltioissa, muun muassa Saksassa, 
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, 
Tanskassa ja Luxemburgissa harkitaan 
parhaillaan kyseisen lainsäädännön 
antamista; katsoo, että yritysten 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
lainsäädäntöjen 
yhdenmukaistamattomuus Euroopan 
tasolla vaarantaa EU:ssa toimivien 
yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 58
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että yleisesti 
ottaen yritykset tiedostavat rajallisesti 
niiden vaikutusten laajuuden, joita niiden 
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toiminnoilla ja toimitusketjuilla on lasten 
oikeuksiin, sekä mahdollisesti elämää 
muuttavat seuraukset, joita niillä voi olla 
lapsille;

Or. en

Tarkistus 59
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että unionissa on jo annettu 
due diligence -prosessiin liittyvää 
lainsäädäntöä, kuten konfliktialueiden 
mineraaleja koskeva asetus ja puutavara-
asetus;

I. toteaa, että unionissa on jo annettu 
hyvin erityisillä aloilla due diligence -
prosessiin liittyvää lainsäädäntöä, kuten 
konfliktialueiden mineraaleja koskeva 
asetus ja puutavara-asetus;

Or. es

Tarkistus 60
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että unionissa on jo annettu 
due diligence -prosessiin liittyvää 
lainsäädäntöä, kuten konfliktialueiden 
mineraaleja koskeva asetus ja puutavara-
asetus;

I. toteaa, että unionissa on jo annettu 
alakohtaisia due diligence -prosessiin 
liittyviä säädöksiä, kuten konfliktialueiden 
mineraaleja koskeva asetus ja puutavara-
asetus;

Or. en

Tarkistus 61
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että tämä täysimittainen 
yhdenmukaistaminen sisämarkkinoilla 
auttaisi sitä toimimaan sujuvasti ja loisi 
oikeanlaiset olosuhteet 
oikeudenmukaiselle kilpailulle, mikä 
johtaisi näin merkittävään 
oikeusvarmuuden lisääntymiseen;

Or. ro

Tarkistus 62
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. toteaa, että 
suhteellisuusperiaatteeseen ja 
eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-
yrityksiä, koskevan kaiken hallinnollisen 
lisätaakan välttämiseen perustuvan 
yhdenmukaistetun EU:n laajuisen 
kehyksen hyväksyminen tuottaa 
oikeusvarmuutta, selkeyttä ja 
konkreettisia eurooppalaisia yritysten 
suuntaviivoja, ja tällä vältetään kaikki 
niiden kilpailukykyyn kohdistuvat 
uhkatekijät;

Or. ro

Tarkistus 63
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevat vapaaehtoiset normit eivät ole 
saaneet aikaan merkittävää edistystä 
ihmisoikeuksien ja ympäristön 
suojelemisessa haitoilta ja että unionin 
olisi kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat oikeudellisesti sitovat 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
käsittelyä ja korjaamista sekä niistä 
vastaamista koko niiden arvoketjussa; 
katsoo, että tämä on olennaista 
sidosryhmien perusoikeuksien, myös 
oikeussuojan saatavuuden, suojelun 
kannalta ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

Or. en

Tarkistus 64
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista 
koko niiden arvoketjussa; katsoo, että 
tästä olisi hyötyä sidosryhmille ja myös 
yrityksille yhdenmukaistamisen, 

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin ja ympäristöön 
liittyvien riskien tunnistamista, estämistä ja 
poistamista niiden arvoketjun kaikissa 
osissa, joita ne voivat kohtuullisesti 
hallita; korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten ja unionin mainetta esikuvana 
muille;
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oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta katsottuna; 
korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten ja unionin mainetta esikuvana 
muille;

Or. fr

Tarkistus 65
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

1. katsoo, että unionin olisi 
hyväksyttävä yrityksille asetettavat 
vakiovaatimukset, jotka koskevat 
perusoikeuksiin liittyvien mahdollisten 
riskien vapaaehtoista tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista; katsoo, että tästä 
olisi hyötyä sidosryhmille ja myös 
yrityksille yhdenmukaistamisen, 
oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta katsottuna; 
korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten mainetta;

Or. es

Tarkistus 66
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista 
koko niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä 
olisi hyötyä sidosryhmille ja myös 
yrityksille yhdenmukaistamisen, 
oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta katsottuna; 
korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten ja unionin mainetta esikuvana 
muille;

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
rajoituksia ja että unionin olisi 
hyväksyttävä yrityksille asetettavat selkeät 
vaatimukset, jotka koskevat 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien 
riskien tunnistamista, vähentämistä ja 
seuraamista niiden arvoketjun 
ensimmäisellä tasolla EU:n ulkopuolella; 
katsoo, että tästä olisi hyötyä sidosryhmille 
ja myös yrityksille yhdenmukaistamisen, 
oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta katsottuna; 
korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten ja unionin mainetta esikuvana 
muille; korostaa, että kaikkien kehysten 
olisi perustuttava keinoja eikä niinkään 
tuloksia koskevaan velvoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 67
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat selkeät vähimmäisvaatimukset, 
jotka koskevat ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistamista, estämistä, 
poistamista, vähentämistä, seuraamista, 
julkistamista, selostamista, käsittelyä ja 
niiden loukkaamisen riskin korjaamista 
koko niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä 
olisi hyötyä sidosryhmille ja myös 
yrityksille yhdenmukaistamisen, 
oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta katsottuna; 
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esikuvana muille; korostaa, että tämä parantaisi EU:n 
yritysten ja unionin mainetta esikuvana 
muille;

Or. en

Tarkistus 68
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat pakolliset 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

Or. de

Tarkistus 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on 
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vakavia rajoituksia ja että unionin olisi 
kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko 
niiden arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi 
hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

rajoituksia ja että unionin olisi 
hyväksyttävä yrityksille asetettavat selkeät 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja niiden 
loukkaamisen riskin korjaamista niiden 
arvoketjussa; katsoo, että tästä olisi hyötyä 
sidosryhmille ja myös yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta 
katsottuna; korostaa, että tämä parantaisi 
EU:n yritysten ja unionin mainetta 
esikuvana muille;

Or. en

Tarkistus 70
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että tässä menettelyssä olisi 
aina kunnioitettava ja puolustettava 
elinkeinovapautta, syyttömyysolettamaa, 
lapsen oikeuksia ja lapsityövoiman 
kieltämistä, eikä se saisi haitata 
eurooppalaisten yritysten vapaata 
kilpailua;

Or. es

Tarkistus 71
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge 
Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian 
Sagartz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. korostaa, että ihmisoikeuksien 
turvaaminen on valtioiden ja hallitusten 
vastuulla ja että tätä vastuuta ei saa 
siirtää yksityisille toimijoille; muistuttaa, 
että huolellisuusvelvoite on ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevä mekanismi ja että 
yrityksiä olisi ennen kaikkea vaadittava 
tunnistamaan riskejä tai haittavaikutuksia 
ja ottamaan käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 72
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta valvoa 
tiukasti tuotantoketjuja, jotta vältetään 
vahingot niiden alkupäässä.

Or. fr

Tarkistus 73
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen 
ihmisoikeuksille tai ympäristölle tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 74
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä ja se 
olisi saatettava vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 75
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava parhaan kykynsä 
mukaan tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi korjattava 
tilanne;

Or. en

Tarkistus 76
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai 
haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden 
käsittelemiseksi; korostaa, että jos yritys 
aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen on toteutettava 
korjaavia toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 77
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä 
mekanismi ja että yrityksiä olisi ennen 
kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä 
tai haittavaikutuksia ja ottamaan käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä 
niiden käsittelemiseksi; korostaa, että jos 
yritys aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite 
on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja 
vapaaehtoinen mekanismi ja että sen on 
ennen kaikkea oltava jatkossakin 
yrityksille vapaaehtoinen; korostaa, että 
jos yritys aiheuttaa haittavaikutuksen tai 
myötävaikuttaa siihen suoraan yrityksen 
hallittavissa olevista syistä, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

Or. es

Tarkistus 78
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön liittyvät haittavaikutukset 
voivat olla tulosta yrityksen omasta 
toiminnasta tai sen arvoketjun 
liikesuhteiden toiminnasta, josta yritys 
loppujen lopuksi hyötyy; korostaakin, että 
huolellisuusvelvoitteen olisi katettava koko 
arvoketju ja että kun haittavaikutuksia 
ihmisoikeuksille tai ympäristölle ilmenee, 
yritys pitäisi saattaa vastuuseen 
aiheutetusta haitasta, ellei yritys pysty 
todistamaan, että se on toiminut 
asianmukaisen huolellisesti ja toteuttanut 
kaikki kohtuullisiksi katsottavat 
toimenpiteet haitan estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 79
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta;

Or. es

Tarkistus 80
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
kaikki arvoketjun osat, joita ne voivat 
kohtuullisesti hallita;

Or. fr

Tarkistus 81
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 

3. korostaa, että 
ihmisoikeusloukkaukset ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
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koko arvoketju; toimitusketjun ensimmäisen tason suorat 
toimittajat Euroopan unionin 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 82
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Daniel Buda, Christian 
Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
toimitusketjun ensimmäisen tason suorat 
toimittajat Euroopan unionin 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 83
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset, ympäristöhaitat 
ja sosiaalisten ja ympäristönormien sekä 
hallintonormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;
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Or. en

Tarkistus 84
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
koko arvoketju;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin 
liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla 
tulosta yrityksen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta; korostaakin, 
että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava 
suorat toimittajat niiden arvoketjussa;

Or. en

Tarkistus 85
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että yrityksillä on valta 
niiden toimittajien toimiin, joiden kanssa 
niillä on suora sopimussuhde; katsoo, että 
tietyillä aloilla tai tietyissä olosuhteissa 
yrityksillä voi olla valtaa myös niihin 
toimittajiin, joiden kanssa niillä on 
epäsuora suhde; kehottaa komissiota 
tekemään arvioinnin siitä, pystyvätkö 
yritykset tietyillä aloilla tai tietyissä 
olosuhteissa todella valvomaan näiden 
toimitusketjunsa epäsuorien toimittajien 
toimintoja, millä voitaisiin perustella 
suurempi vastuu tason 2 tai tason 3 
toimittajista;

Or. en
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Tarkistus 86
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että yritykset saavat 
todistetusti etua siitä, että niillä on 
käytössä vastuullisen liiketoiminnan 
menettelytapasäännöt, ja että etuja ovat 
muun muassa riskinhallinnan 
paraneminen, pääomakustannusten 
aleneminen, taloudellisen tehokkuuden 
yleinen paraneminen ja kilpailukyvyn 
lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 87
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen 
EU:n huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kehyksen olisi oltava soveltamisalaltaan 
laaja ja katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan vapaaehtoisen 
EU:n huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kehyksen olisi oltava soveltamisalaltaan 
yksinkertainen ja selkeä ja katettava sekä 
yritykset, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, että kaikki 
ne yritykset, jotka käyvät kauppaa tai 
myyvät palvelujaan ja/tai tuotteitaan 
Euroopassa, vaikka ne olisivat 
sijoittautuneet kolmanteen maahan; pitää 
erittäin tärkeänä varmistaa, että 
vapaaehtoisen huolellisuusvelvoitteen 
piiriin kuuluvat myös pääasiassa verkossa 
kauppaa käyvät yritykset sekä 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
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toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
eurooppalaisia tai kolmansien maiden 
yrityksiä, kansalliset ja EU:n 
viranomaiset mukaan luettuina;

Or. es

Tarkistus 88
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä; katsoo, että kehyksen pitäisi 
myös kattaa EU:n ulkopuolelle 
sijoittautuneet yritykset, kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myymällä tavaroita tai 
tarjoamalla palveluita;

Or. en

Tarkistus 89
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
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olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

olisi katettava kaikki suuret yritykset, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle;

Or. en

Tarkistus 90
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä; muistuttaa, että kehyksen pitäisi 
myös sisältää yritykset, jotka ovat 
sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle mutta 
jotka toimivat sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 91
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi katettava yli 5 000 työntekijän 
yritykset, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle;

Or. en

Tarkistus 92
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
soveltamisalan olisi katettava yli 
5 000 työntekijän yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle;

Or. en

Tarkistus 93
Daniel Buda
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen 
EU:n huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kehyksen olisi oltava soveltamisalaltaan 
laaja ja katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, mukaan 
lukien rahoitustuotteita ja -palveluja 
tarjoavat yritykset, riippumatta niiden 
koosta tai toimialasta sekä siitä, ovatko ne 
julkisessa omistuksessa tai 
määräysvallassa olevia yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan yhteisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi keskityttävä riskien vähentämiseen 
toimitusketjujen ensimmäisellä tasolla 
EU:n ulkopuolella ja katettava kaikki 
yritykset, joilla on yli 5 000 työntekijää, 
lukuun ottamatta rahoitustuotteita ja -
palveluja tarjoavia yrityksiä;

Or. ro

Tarkistus 94
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle tai jotka tarjoavat unionin 
sisämarkkinoilla tavaroita tai palveluita, 
mukaan lukien rahoitustuotteita ja -
palveluja tarjoavat yritykset, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne julkisessa omistuksessa tai 
määräysvallassa olevia yrityksiä;

Or. de

Tarkistus 95
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Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle tai jotka pyrkivät 
sisämarkkinoille, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

Or. fr

Tarkistus 96
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yritykset, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat 
yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan laaja ja 
katettava kaikki yli 350 työntekijää 
työllistävät yritykset, joihin sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 
ovat sijoittautuneet unionin alueelle, 
mukaan lukien rahoitustuotteita ja -
palveluja tarjoavat yritykset, riippumatta 
niiden toimialasta sekä siitä, ovatko ne 
julkisessa omistuksessa tai määräysvallassa 
olevia yrityksiä;

Or. fr
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Tarkistus 97
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen 
tuotteiden ja palvelujen luonne;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 98
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen 
tuotteiden ja palvelujen luonne;

5. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi aiheuttaisi 
tarpeettoman taakan pienille ja 
keskisuurille sekä mikroyrityksille ja että 
ne pitäisi siksi vapauttaa tulevan 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
lainsäädännön soveltamisalasta;

Or. en

Tarkistus 99
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Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen 
tuotteiden ja palvelujen luonne;

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimille ja sen toimintaympäristölle, sen 
liiketoimintamallille, sen asemalle 
arvoketjuissa sekä sen tuotteiden ja 
palvelujen luonteelle ominaisten 
ihmisoikeuksiin, hallintoon ja 
ympäristöön liittyvien riskien vakavuus ja 
todennäköisyys;

Or. en

Tarkistus 100
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen tuotteiden 
ja palvelujen luonne;

5. katsoo, että suhteellisella 
lähestymistavalla voitaisiin ottaa huomioon 
muiden seikkojen ohella yrityksen 
toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen tuotteiden 
ja palvelujen luonne;

Or. en
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Tarkistus 101
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen 
tuotteiden ja palvelujen luonne;

5. katsoo, ettei 
huolellisuusvelvoiteprosesseja pidä 
missään tapauksessa soveltaa pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, mikroyrityksiin 
eikä itsenäisiin ammatinharjoittajiin; 
panee merkille, että nykytilanteessa 
valtaosa näistä yrityksistä on kriittisessä 
tilassa ja että niiden taloudellinen 
elpyminen voi kestää vielä kauan; on 
huolissaan siitä, että kallis 
huolellisuusvelvoiteprosessi voi johtaa 
siihen, että näiden yritysten on lopetettava 
toimintansa ennenaikaisesti;

Or. es

Tarkistus 102
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen tuotteiden 
ja palvelujen luonne;

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat tarvita vähemmän kattavia 
ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että 
suhteellisella lähestymistavalla voitaisiin 
ottaa huomioon muiden seikkojen ohella 
yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, 
sen asema arvoketjuissa sekä sen tuotteiden 
ja palvelujen luonne;

Or. fr
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Tarkistus 103
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pitää tärkeänä varmistaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessit otetaan 
käyttöön vasta sitten, kun talouden 
elpyminen on vakaata, jatkuvaa ja 
tosiasiallista, eikä niitä ainakaan pidä 
ottaa käyttöön ennen kuin talouden 
indikaattorit ovat palautuneet ennen 
Wuhanin viruksen aiheuttamaa 
pandemiaa edeltäneelle tasolle, etenkin 
kaikkien jäsenvaltioiden työllisyyden, 
bruttokansantuotteen ja kotimaisen 
kulutuksen osalta;

Or. es

Tarkistus 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa; pyytää 
komissiota vahvistamaan voimassa olevia 
EU:n ja kansainvälisiä pakollisia 
oikeudellisia välineitä ja vapaaehtoisia 
huolellisuusvelvoitetta koskevia kehyksiä, 
jotta voidaan laatia yhtenäinen 
kokonaisuus huolellisuusvelvoitetta 
koskevia ohjeita, muun muassa selkeät 
mittarit edistyksen mittaamiseen, 
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ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallinnon aloilla;

Or. en

Tarkistus 105
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa, erityisesti 
Pariisin ilmastonmuutossopimukseen ja 
sen tavoitteeseen pitää maailman 
keskilämpötilan nousu alle kahdessa 
celsiusasteessa esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja 
jatkettava toimenpiteitä lämpötilan 
nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna;

Or. en

Tarkistus 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
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tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa; katsoo, että 
unionin perusarvojen kunnioittaminen 
olisi automaattisesti sisällytettävä 
kaupankäyntiä sääteleviin sääntöihin;

Or. fr

Tarkistus 107
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma sekä sitoumus vähentää päästöjä 
vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

Or. en

Tarkistus 108
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja 
ympäristön alalla, Euroopan vihreän 

6. korostaa, ettei 
huolellisuusvelvoitestrategioita pitäisi 
toteuttaa puoluepoliittisten ohjelmien eikä 
ainakaan ideologioiden mukaisesti, sillä 
panoksena ovat EU:n 
uskottavuuslainsäätäjänä sekä tuhansien 
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kehityksen ohjelma mukaan lukien, sekä 
EU:n kansainvälisessä politiikassa;

yritysten ja pk-yritysten tulevaisuus;

Or. es

Tarkistus 109
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla;

Or. fr

Tarkistus 110
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma ja Pariisin ilmastosopimus 
mukaan lukien, sekä EU:n kansainvälisessä 
politiikassa;

Or. en
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Tarkistus 111
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

6. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitestrategiat olisi 
sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin ihmisoikeuksien, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

Or. en

Tarkistus 112
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että Pariisin 
ilmastosopimuksen velvoitteet edellyttävät, 
että kaikista EU:n talouden aloista tulee 
kasvihuonekaasuneutraaleja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä ja että yritysten 
on siksi mukautettava tuotantoaan 
yksittäisen hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 113
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava kaikki todelliset tai 
mahdolliset haittavaikutukset, vaikka riskin 
vakavuus olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava kaikki todelliset tai 
mahdolliset ihmisoikeuksiin, ympäristöön 
ja hallintoon kohdistuvat 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
ja todennäköisyys olisikin otettava 
huomioon, jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskevat toimenpiteet voidaan priorisoida 
asianmukaisesti; korostaa, että yrityksiä 
voidaan pitää vastuussa haitasta, joka 
johtuu ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintoon kohdistuvista 
haittavaikutuksista riippumatta 
toteutuneen riskin ensisijaisuudesta, ellei 
yritys pysty todistamaan toimineensa 
asianmukaisen huolellisesti ja 
toteuttaneensa kaikki kohtuullisiksi 
katsottavat toimenpiteet kyseisen haitan 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 114
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, 
Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava kaikki todelliset tai 

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava todelliset tai mahdolliset 
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mahdolliset haittavaikutukset, vaikka riskin 
vakavuus olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
onkin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa; edellyttää, että 
ennen aloitteen ehdottamista tehdään 
perusteellinen vaikutustenarviointi, jossa 
keskitytään yritysten hallinnolliseen 
taakkaan, EU:n yritysten tuottamaan 
lisäarvoon, EU:n yritysten tuottamaan 
työllisyyteen ja EU:n yritysten 
osallistumiseen kansainvälisille 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 115
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteet olisi suunniteltava 
huolellisesti, jotta niistä ei tulisi 
mekaaninen toimenpide; katsoo, että 
yritysten hallinnollisen taakan 
rajoittamiseksi on tärkeää mukauttaa 
nykyisiä työkaluja ja kehyksiä 
mahdollisimman paljon; korostaa, että on 
tehtävä vaikutustenarviointi, jossa 
punnitaan taloudellista lisäarvoa ja 
yritysten hallinnollista taakkaa sekä 
tutkitaan vaikutusta tasapuolisiin 
toimintaedellytyksiin Euroopassa ja koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 116
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava kaikki todelliset tai 
mahdolliset haittavaikutukset, vaikka riskin 
vakavuus olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne ja niiden olisi oltava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia; katsoo, 
että tällaisten strategioiden olisi katettava 
kaikki todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

Or. ro

Tarkistus 117
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten strategioiden 
olisi katettava kaikki todelliset tai 
mahdolliset haittavaikutukset, vaikka riskin 
vakavuus olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne ja että niiden olisi oltava jatkuva ja 
dynaaminen prosessi, jota arvioidaan 
säännöllisesti; katsoo, että tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus ja todennäköisyys 
olisikin priorisoitava;

Or. en

Tarkistus 118
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla 
mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi 
otettava huomioon riskien dynaaminen 
luonne; katsoo, että tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon priorisointipolitiikassa;

7. korostaa, että 
huolellisuusvelvoiteprosessin pitäisi olla 
yrityksille helppo, taloudellinen ja 
yksinkertainen, mutta siinä on otettava 
huomioon muuttuva taloustilanne; pitää 
myönteisenä, että tällaiset strategiat 
kattavat kaikki todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
olisikin aina otettava huomioon 
priorisointi- ja suhteellisuuspolitiikassa;

Or. es

Tarkistus 119
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että yritysten hallinnollisen 
taakan rajoittamiseksi on tärkeää 
mukauttaa nykyisiä työkaluja ja kehyksiä 
mahdollisimman paljon; korostaa, että on 
tehtävä vaikutustenarviointi, jossa 
punnitaan taloudellista lisäarvoa ja 
yritysten hallinnollista taakkaa sekä 
tutkitaan vaikutusta tasapuolisiin 
toimintaedellytyksiin Euroopassa ja koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 120
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikki 
mahdollisesti asianosaiset sidosryhmät, 
myös työntekijät ja paikallisyhteisöt, 
otetaan mukaan ja niitä kuullaan 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla; 
korostaa, että EU:n 
huolellisuusvelvoitekehyksessä olisi 
varmistettava ammattiyhdistysten ja 
työntekijöiden edustajien täysimääräinen 
osallistuminen kansallisella, EU:n ja 
globaalilla tasolla koko 
huolellisuusvelvoiteprosessissa;

Or. en

Tarkistus 121
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa, ja että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

Or. fr

Tarkistus 122
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
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noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

noudattaminen edellyttää, että 
asiaankuuluvat sidosryhmät otetaan 
mukaan ja niitä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 123
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että sidosryhmät 
otetaan mukaan ja niitä kuullaan 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 124
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä 
kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla;

8. korostaa, että 
huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että sidosryhmät 
otetaan mukaan ja niitä kuullaan 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla;

Or. en
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Tarkistus 125
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa 
huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta;

9. toteaa, että alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa 
huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta, 
mahdollistaa parhaiden käytäntöjen 
jakamisen ja edistää tasapuolisten 
toimintaedellytysten aikaansaamista;

Or. en

Tarkistus 126
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että on tärkeää kuulla 
yritysten edustajia, sillä heillä voi olla 
objektiivisia ja oikeasuhteisia näkemyksiä 
huolellisuusvelvoiteprosessien riski-
hyötysuhteesta;

Or. es

Tarkistus 127
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, 
Daniel Buda, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
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noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia ja otettava siinä huomioon 
rikkomusten vakavuus ja toistuvuus; 
katsoo, että komission on perustettava 
Euroopan huolellisuusvelvoiteverkosto, 
joka varmistaa yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
sääntely- ja valvontakäytäntöjen 
koordinoinnin ja lähentämisen sekä 
seuraa kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 128
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa; katsoo, että tullimaksuja 
voitaisiin käyttää keinona velvoittaa 
ulkomaiset yritykset takaamaan tämän 
kehyksen täysimääräinen 
täytäntöönpano;

Or. fr

Tarkistus 129
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja 
määräämään seuraamuksia, mukaan 
lukien rikosoikeudelliset seuraamukset 
vakavissa tapauksissa;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta 
koskevien vaatimusten noudattamisen 
valvomiseksi jäsenvaltioiden olisi 
perustettava tai nimettävä riippumattomia 
kansallisia viranomaisia seuraamaan 
yritysten huolellisuusvelvoitetta koskevia 
toimenpiteitä, tutkimaan 
huolellisuusvelvoitteen väitettyjä 
rikkomuksia ja määräämään niistä 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 130
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja 
määräämään seuraamuksia, mukaan 
lukien rikosoikeudelliset seuraamukset 
vakavissa tapauksissa;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi jäsenvaltiot 
voivat nimetä kansallisia edustajia 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä, 
strategioita ja neuvoja sekä tarjoamaan 
työkaluja, joiden avulla yritykset voivat 
halutessaan täyttää tavoitteensa ;

Or. es

Tarkistus 131
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
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jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien siviili- ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

Or. de

Tarkistus 132
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja 
määräämään seuraamuksia, mukaan 
lukien rikosoikeudelliset seuraamukset 
vakavissa tapauksissa;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä varmistamaan tämän 
direktiivin noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 133
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
seuraamuksia, mukaan lukien 
rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisen valvomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia 
viranomaisia vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä sekä valvomaan ja määräämään 
tarvittaessa oikeudellisia seuraamuksia;
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Or. en

Tarkistus 134
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että kyseisten 
viranomaisten olisi myös annettava 
ohjeita yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
huolellisuusvelvoitteen harjoittamisesta, 
jaettava parhaita käytäntöjä, keskitettävä 
kaikki huolellisuusvelvoitetta koskevat 
raportit ja tiedot, julkaistava kaikki 
huolellisuusvelvoitetta koskevat raportit ja 
kaikki tiedot, joita mahdolliset uhrit 
tarvitsevat oikeussuojan saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 135
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että komission on 
perustettava Euroopan 
huolellisuusvelvoiteverkosto, joka 
varmistaa yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
sääntely- ja valvontakäytäntöjen 
koordinoinnin ja lähentämisen ja tietojen 
jakamisen sekä seuraa kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa;

Or. en
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Tarkistus 136
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa, että tällaisille 
riippumattomille kansallisille 
viranomaisille on annettava riittävät 
resurssit ja valtuudet niiden tehtävän 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 137
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
nimettävät asianmukaiset siviili- ja 
rikosoikeudelliset viranomaiset, jotta 
yritykset voidaan saada vastuuseen 
ihmisoikeuksille ja ympäristölle 
koituneista haittavaikutuksista ja jotta 
uhrit voivat saada oikeutta;

Or. en

Tarkistus 138
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 

11. muistuttaa, että ihmisoikeuksien ja 
ympäristön suojelu on ensisijaisesti 
valtioiden vastuulla; katsoo, että 
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edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

yritystason valitusmekanismit voivat 
toimia tehokkaana varhaisvaiheen 
välineenä edellyttäen, että ne ovat 
perusteltuja, saavutettavissa ja 
ennakoitavissa olevia, oikeudenmukaisia, 
avoimia ja ihmisoikeuksien kanssa 
yhteensopivia; katsoo, että viranomaisten 
on sertifioitava kyseiset yksityiset 
mekanismit ja että ne on nivottava 
asianmukaisesti oikeudellisiin 
mekanismeihin, jotta voidaan taata 
korkein mahdollinen suoja 
perusoikeuksille, myös oikeudelle 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; 
korostaa, että tällaisilla mekanismeilla ei 
pidä koskaan heikentää uhrin oikeutta 
tehdä kantelu toimivaltaisille 
viranomaisille ja hakea oikeussuojaa 
yleisestä tuomioistuimesta;

Or. en

Tarkistus 139
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia ja 
että ne suojaavat 
kostotoimenpiteiltä; korostaa, että 
valtiopohjaisilla tuomioistuimen 
ulkopuolisilla valitusmekanismeilla, kuten 
vastuullisen liiketoiminnan kansallisilla 
yhteyspisteillä, voi myös olla osansa 
oikeussuojan saamisen varmistamisessa;

Or. en
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Tarkistus 140
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

11. katsoo, että operatiivisen tason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia, 
niissä hyödynnetään jatkuvaa oppimista 
ja ne perustuvat vuorovaikutukseen ja 
vuoropuheluun;

Or. en

Tarkistus 141
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

11. katsoo, että alakohtaiset 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

Or. en

Tarkistus 142
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
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11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja 
ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

11. katsoo, että yritystason 
valitusmekanismit voivat toimia 
tehokkaana varhaisvaiheen välineenä 
edellyttäen, että ne ovat saavutettavissa, 
avoimia ja ihmisoikeuksien kanssa 
yhteensopivia;

Or. fr

Tarkistus 143
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla 
olisi mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, 
Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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12. katsoo myös, että jotta uhreilla 
olisi mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada korvauksia, yritykset 
voidaan saattaa vastuuseen, jos voidaan 
osoittaa, että yritys olisi voinut havaita ja 
että vain se olisi voinut tehokkaasti estää 
tapahtumasta sellaisen vahingon, jonka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet tai johon nämä ovat 
myötävaikuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liikesuhteissaan ensiksi mainittuihin 
loukanneet kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia tai aiheuttaneet 
ympäristövahingon; toteaa, että tässä on 
aina huolehdittava siitä, ettei 
syyttömyysolettamaa jätetä huomiotta eikä 
todistustaakkaa käännetä;

Or. es

Tarkistus 146
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla 
olisi mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että yritykset, joiden 
pääsy sisämarkkinoille olisi voitu estää 
huolellisuusvelvoitetta noudattamalla, 
olisi saatettava siviilioikeudelliseen 
vastuuseen; katsoo, että tämän vastuun 
olisi katettava sekä yrityksen sisällä että 
liikesuhteiden piirissä tapahtuneet 
vahingot;

Or. de

Tarkistus 147
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet ja joka voi 
olla taloudellinen, jos viimeksi mainitut 
ovat liikesuhteissaan ensiksi mainittuihin 
loukanneet kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia tai aiheuttaneet 
ympäristövahingon;

Or. en

Tarkistus 148
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet, jos niille 
on annettu tietoa, eivätkä ne ryhtyneet 
toimiin, jos viimeksi mainitut ovat 
liikesuhteissaan ensiksi mainittuihin 
loukanneet kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia tai aiheuttaneet 
ympäristövahingon;

Or. fr

Tarkistus 149
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
haitasta, joka johtuu ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintoon kohdistuvista 
vaikutuksista, jotka yritykset, jotka ovat 
niiden määräysvallassa tai joita ne voivat 
ohjata tai joihin ne ovat liikesuhteessa, 
ovat aiheuttaneet toimillaan tai 
toimimatta jättämisillään;

Or. en

Tarkistus 150
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet tai johon 
nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi 
mainitut ovat liikesuhteissaan ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
aiheuttaneet ympäristövahingon;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saada asia korjatuksi, 
yritykset olisi saatettava yhteisesti 
vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
määräysvallassa olevat yritykset ovat 
aiheuttaneet tai johon nämä ovat 
myötävaikuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liikesuhteissaan ensiksi mainittuihin 
loukanneet ihmisoikeuksia tai aiheuttaneet 
ympäristövahingon;

Or. en

Tarkistus 151
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että muutoksenhaun, 
oikeussuojan ja korjaamisen takaamiseksi 
ja helpottamiseksi silloin, kun 
ympäristövaikutuksesta aiheutuu haittaa, 
itse ympäristölle olisi myönnettävä 
oikeudellinen asema, jolloin edustajat 
voisivat nostaa kanteita sen nimissä; 
katsoo, että näitä kanteita voisivat nostaa 
oikeutetut yksiköt, joilla on a) oikeutettu 
intressi sen varmistamisessa, että 
ympäristölainsäädännön asiaankuuluvia 
säännöksiä noudatetaan, ja b) jotka 
jäsenvaltio tai komissio on nimittänyt tätä 
tarkoitusta varten etukäteen tai 
tapauskohtaisesti tiettyä edustajakannetta 
varten;

Or. en

Tarkistus 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo lisäksi, että yrityksiä olisi 
voitava pitää vastuussa haitasta, joka 
johtuu ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintoon kohdistuvista 
haittavaikutuksista, joita sen arvoketjuun 
kuuluvat toimijat ovat aiheuttaneet tai 
joihin ne ovat myötävaikuttaneet, ellei 
yritys pysty todistamaan toimineensa 
asianmukaisen huolellisesti ja 
toteuttaneensa kaikki kohtuullisiksi 
katsottavat toimenpiteet kyseisen haitan 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 153
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. huomauttaa, että kyseisiä yrityksiä 
voi olla vaikea jäljittää; kehottaa 
komissiota arvioimaan ja ehdottamaan 
työkaluja, jotta yrityksiä voidaan auttaa 
niiden arvoketjujen jäljitettävyydessä;

Or. en

Tarkistus 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että digitaaliset 
teknologiat voisivat auttaa yrityksiä niiden 
arvoketjun huolellisuusvelvoitteessa ja 
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vähentää kustannuksia; katsoo, että 
Euroopan unionin innovointitavoite olisi 
yhdistettävä ihmisoikeuksien ja kestävän 
hallinnon edistämiseen uusien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 155
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, kun kyse on vahingosta, jonka 
ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat 
myötävaikuttaneet; katsoo kuitenkin 
myös, että yritykset voivat välttyä 
aiheuttamasta haittaa, jos niillä on 
käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, kun kyse on vahingosta, jonka 
ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat 
myötävaikuttaneet; katsoo kuitenkin myös, 
että yritykset voivat välttyä aiheuttamasta 

13. katsoo, että joidenkin 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
yksityiskohtaistenkaan toimenpiteiden 
toteuttaminen ei saisi automaattisesti 
vapauttaa yrityksiä vastuusta, kun kyse on 
vahingosta, jonka ne ovat aiheuttaneet tai 
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haittaa, jos niillä on käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi;

johon ne ovat myötävaikuttaneet; katsoo 
kuitenkin myös, että yritykset voivat estää 
haittaa tapahtumasta, jos niillä on käytössä 
aukoton ja asianmukainen 
huolellisuusvelvoiteprosessi;

Or. en

Tarkistus 157
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, kun kyse on vahingosta, jonka 
ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat 
myötävaikuttaneet; katsoo kuitenkin myös, 
että yritykset voivat välttyä aiheuttamasta 
haittaa, jos niillä on käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi;

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, kun kyse on vahingosta, jonka 
ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat 
myötävaikuttaneet, jos vahinko olisi voitu 
havaita ja välttää kestävillä ja 
taloudellisesti erilaisilla toimilla kuin ne, 
jotka on toteutettu; katsoo myös, että 
yritykset voivat välttyä aiheuttamasta 
haittaa, jos niillä on käytössä aukoton ja 
tehokas huolellisuusvelvoiteprosessi;

Or. es

Tarkistus 158
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, kun kyse on vahingosta, jonka 
ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat 
myötävaikuttaneet; katsoo kuitenkin myös, 
että yritykset voivat välttyä aiheuttamasta 
haittaa, jos niillä on käytössä aukoton 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  
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huolellisuusvelvoiteprosessi;

Or. en

Tarkistus 159
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että EU:n kehyksen ei pidä 
vaikuttaa muihin alihankinta- ja 
toimitusketjun vastuukehyksiin, jotka on 
perustettu kansallisella, EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla, mukaan lukien 
yhteisvastuu alihankintaketjuissa;

Or. en

Tarkistus 160
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge 
Buxadé Villalba, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka 
nostetaan EU:n yrityksiä vastaan niiden 
arvoketjussa ihmisoikeusloukkausten 
vuoksi aiheutuneen haitan perusteella; 
katsoo niin ikään tarpeelliseksi sisällyttää 
EU:n oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 

Poistetaan.
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tuomioistuimen käsiteltäväksi 
tapauksissa, joissa he ovat vaarassa jäädä 
ilman oikeutta;

Or. en

Tarkistus 161
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka 
nostetaan EU:n yrityksiä vastaan niiden 
arvoketjussa ihmisoikeusloukkausten 
vuoksi aiheutuneen haitan perusteella; 
katsoo niin ikään tarpeelliseksi sisällyttää 
EU:n oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi 
tapauksissa, joissa he ovat vaarassa jäädä 
ilman oikeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 

14. katsoo, että jäsenvaltioiden 
tuomioistuimet voivat 
poikkeustapauksissa käsitellä 
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huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka 
nostetaan EU:n yrityksiä vastaan niiden 
arvoketjussa ihmisoikeusloukkausten 
vuoksi aiheutuneen haitan perusteella; 
katsoo niin ikään tarpeelliseksi sisällyttää 
EU:n oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi 
tapauksissa, joissa he ovat vaarassa jäädä 
ilman oikeutta;

eurooppalaisia yrityksiä vastaan esitettyjä 
korvausvaatimuksia ulkomailla 
sattuneista tapahtumista, jos seuraavat 
kaksi ehtoa täyttyvät: ensinnäkin 
vahinkoa kärsinyt osapuoli voi todistaa 
epäilyksettä, ettei sillä ole ollut 
käytettävissään oikeussuojakeinoja, ja 
toiseksi, että asialla on riittävä yhteys 
kyseiseen EU-maahan;

Or. es

Tarkistus 163
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi 
aiheutuneen haitan perusteella; katsoo niin 
ikään tarpeelliseksi sisällyttää EU:n 
oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, 
joissa he ovat vaarassa jäädä ilman 
oikeutta;

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden ja YK:n yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten tai 
ympäristövahinkojen vuoksi aiheutuneen 
haitan perusteella; katsoo niin ikään 
tarpeelliseksi sisällyttää EU:n oikeuteen 
varatoimivallan (forum necessitatis), jotta 
uhreilla olisi mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, 
joissa he ovat vaarassa jäädä ilman 
oikeutta;

Or. de
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Tarkistus 164
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi 
aiheutuneen haitan perusteella; katsoo niin 
ikään tarpeelliseksi sisällyttää EU:n 
oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, 
joissa he ovat vaarassa jäädä ilman 
oikeutta;

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi 
aiheutuneen haitan takia; katsoo niin ikään 
tarpeelliseksi sisällyttää EU:n oikeuteen 
varatoimivallan (forum necessitatis), jotta 
uhreilla olisi mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, 
joissa he ovat vaarassa jäädä ilman 
oikeutta;

Or. en

Tarkistus 165
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
tuomioistuinten toimivalta olisi ulotettava 
liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi 

14. katsoo, että uhrien oikeuksia 
korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n 
”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen 
huomioiden mukaisesti EU:n 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivalta 
olisi ulotettava liiketoimintaan liittyviin 
vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi 
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aiheutuneen haitan perusteella; katsoo niin 
ikään tarpeelliseksi sisällyttää EU:n 
oikeuteen varatoimivallan (forum 
necessitatis), jotta uhreilla olisi 
mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, 
joissa he ovat vaarassa jäädä ilman 
oikeutta;

aiheutuneen haitan perusteella; kehottaa 
harkitsemaan varatoimivallan (forum 
necessitatis) sisällyttämistä EU:n 
oikeuteen, jotta uhreilla olisi mahdollisuus 
saattaa asiansa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi tapauksissa, joissa he ovat 
vaarassa jäädä ilman oikeutta;

Or. fr

Tarkistus 166
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa 
noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä 
voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 167
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 

Poistetaan.
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suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa 
noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä 
voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

Or. en

Tarkistus 168
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa noudatetaan 
korkeatasoisia ihmisoikeusnormeja, ja 
toteaa, että tämä voisi olla vastaajana 
olevan yrityksen kotipaikan laki;

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n lainsäädäntöä 
rikkoneiden yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön tai 
hallintoon liittyvien haittojen vaikutuksen 
kohteena olevien uhrien tai sidosryhmien 
olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa noudatetaan 
korkeatasoisia ihmisoikeusnormeja ja joka 
olisi joko sen paikan laki, jossa vahinko 
tapahtui (lex loci damni), sen paikan laki, 
jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma 
tapahtui (lex loci delicti commissi) tai 
vastaajana olevan yrityksen kotipaikan laki 
tai jos kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, 
toimintapaikan laki;

Or. en

Tarkistus 169
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa 
noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä 
voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei ehkä 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että kansainvälisen 
yksityisoikeuden mukauttaminen voisi 
tuoda helpotusta mutta että sitä ennen on 
aina tehtävä perusteellinen oikeudellinen 
analyysi ja vaikutustenarviointi; katsoo, 
että tällaisen mukauttamisen perusteella 
toimivaltainen foorumi voisi soveltaa sen 
jäsenvaltion lakia, jossa vastaajalla on 
rekisteröity toimipaikka;

Or. en

Tarkistus 170
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa 
noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä 
voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut, etenkin, jos kyseiset 
maat sijaitsevat EU:n rajojen 
ulkopuolella;

Or. es
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Tarkistus 171
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n yritysten tekemien 
ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten 
uhrien olisi annettava valita sellaisen 
oikeusjärjestelmän laki, jossa noudatetaan 
korkeatasoisia ihmisoikeusnormeja, ja 
toteaa, että tämä voisi olla vastaajana 
olevan yrityksen kotipaikan laki;

15. korostaa, että liiketoimintaan 
liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein 
suojella riittävästi sen maan lailla, jossa 
haitta on aiheutunut; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:ssa toimivien yritysten 
tekemien ihmisoikeuksiin liittyvien 
väärinkäytösten uhrien olisi annettava 
valita sellaisen oikeusjärjestelmän laki, 
jossa noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä 
voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

Or. en

Tarkistus 172
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että uhrien ja yritysten, 
joista valtaosa on monikansallisia 
yrityksiä, tasaveroinen lähtöasema riita-
asioissa edellyttää todistustaakan 
asianmukaista jakoa; korostaa erityisesti, 
että yrityksiä pitäisi vaatia todistamaan, 
että ne eivät ole rikkoneet 
huolellisuusvelvoitettaan; korostaa 
lisäksi, että yritysten olisi todistettava, että 
haitan aiheutumisella ei ollut syy-yhteyttä 
niiden huolellisuusvelvoitteen 
laiminlyöntiin, jotta ne voisivat vapautua 
haitan korjaamista koskevasta 
velvoitteesta;

Or. en



AM\1215352FI.docx 85/103 PE658.901v01-00

FI

Tarkistus 173
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että on välttämätöntä 
toteuttaa sukupuolisensitiivisiä 
huolellisuusanalyyseja sekä kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että 
arvoketjussa suojellaan siinä toimivien 
naisten oikeuksia ja että naisia tuetaan 
riittävästi näiden oikeuksien 
toteuttamisessa;

Or. de

Tarkistus 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. katsoo, että uhrien oikeussuojan 
saatavuuden lisäesteet olisi poistettava 
hyväksymällä asianmukaiset säännöt 
vanhentumisajoista, joiden pitäisi kestää 
vähintään viisi vuotta, jotta yritystä ja sen 
liikekumppaneita vastaan voidaan nostaa 
rinnakkaisia kanteita, ja että yritystä 
vastaan nostettuja kanteita ei pitäisi 
hylätä sillä perusteella, että 
liikekumppanille on annettu tuomio 
samaa haittaa koskevasta vastuusta;

Or. en

Tarkistus 175
Bettina Vollath
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Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. panee merkille, että naisten lisäksi 
ympäristövahingot ja 
ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein 
erityisesti alkuperäiskansoihin ja toteaa, 
että tästä syystä alkuperäiskansojen ja 
heidän ympäristönsä suojelemiseksi 
tarvitaan erityisiä toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa Euroopan komissiota 
ehdottamaan Euroopan unionille 
neuvotteluvaltuuksia käydä rakentavia 
neuvotteluja YK:n kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 
säännellään kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä 
monikansallisten yritysten ja muiden 
liikeyritysten toimia;

Or. en

Tarkistus 177
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. kehottaa komissiota antamaan 
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erillisiä ehdotuksia muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin arvioinnista, 
pakollista yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevan lainsäädännön käyttöönotosta 
ja johtajien tehtäviä ja kestävää 
omistajaohjausta koskevan 
lainsäädännön käyttöönotosta;

Or. en

Tarkistus 178
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tekemään ilman 
aiheetonta viivytystä 
lainsäädäntöehdotuksen pakollisesta 
toimitusketjun huolellisuusvelvoitteesta 
liitteenä olevien suositusten mukaisesti; 
katsoo, että tulevan 
lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia 
näkökohtia rajoittamatta ehdotuksen 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-
sopimuksen 50 artikla, 83 artiklan 2 kohta 
ja 114 artikla;

16. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen vapaaehtoisesta 
huolellisuusvelvoitteesta;

Or. es

Tarkistus 179
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tekemään ilman 
aiheetonta viivytystä 
lainsäädäntöehdotuksen pakollisesta 
toimitusketjun huolellisuusvelvoitteesta 

16. pyytää komissiota tekemään ilman 
aiheetonta viivytystä 
lainsäädäntöehdotuksen 
huolellisuusvelvoitteesta liitteenä olevien 
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liitteenä olevien suositusten mukaisesti; 
katsoo, että tulevan 
lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia 
näkökohtia rajoittamatta ehdotuksen 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-
sopimuksen 50 artikla, 83 artiklan 2 kohta 
ja 114 artikla;

suositusten mukaisesti; katsoo, että tulevan 
lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia 
näkökohtia rajoittamatta ehdotuksen 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-
sopimuksen 50 artikla, 83 artiklan 2 kohta 
ja 114 artikla;

Or. ro

Tarkistus 180
Manon Aubry, Heidi Hautala, Maria Arena, Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann, 
Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tekemään ilman 
aiheetonta viivytystä 
lainsäädäntöehdotuksen pakollisesta 
toimitusketjun huolellisuusvelvoitteesta 
liitteenä olevien suositusten mukaisesti; 
katsoo, että tulevan 
lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia 
näkökohtia rajoittamatta ehdotuksen 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-
sopimuksen 50 artikla, 83 artiklan 2 kohta 
ja 114 artikla;

16. pyytää komissiota tekemään ilman 
aiheetonta viivytystä 
lainsäädäntöehdotuksen pakollisesta 
toimitusketjun huolellisuusvelvoitteesta 
liitteenä olevien suositusten mukaisesti; 
katsoo, että tulevan 
lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia 
näkökohtia rajoittamatta ehdotuksen 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-
sopimuksen 50 artikla, 83 artiklan 2 kohta, 
114 artikla, 153 artiklan 1 kohdan 
e alakohta ja 191 artikla;

Or. en

Tarkistus 181
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella 
ei ole rahoitusvaikutuksia EU:n 
talousarvioon;

17. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella 
ei ole rahoitusvaikutuksia EU:n 
talousarvioon, vaikka se voikin aiheuttaa 



AM\1215352FI.docx 89/103 PE658.901v01-00

FI

haittaa jäsenvaltioille ja/tai asianomaisille 
yrityksille;

Or. es

Tarkistus 182
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota hyväksymään 
säädöksiä vasta sitten, kun se on tehnyt 
riskien vaikutuksia, taloudellisia 
vaikutuksia ja rahoitusvaikutuksia 
koskevat selvitykset sekä selvittänyt, miten 
nämä säädökset vaikuttavat 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn 
suhteessa kolmansiin maihin, joihin 
säädökset eivät vaikuta;

Or. es

Tarkistus 183
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 50 artiklan, 83 artiklan 2 
kohdan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 50 artiklan, 83 artiklan 2 
kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ja 191 artiklan,

Or. en

Tarkistus 184
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Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

sekä katsovat seuraavaa: sekä katsovat seuraavaa:

Kansainvälisellä tasolla on 1970-luvulta 
lähtien tehty useita korkean tason 
yrityksiä säännellä yritysten 
kansainvälisiä toimia, jotta voidaan 
asianmukaisesti osoittaa oikeudellinen 
vastuu alempana monimutkaisissa 
arvoketjuissa tapahtuvista 
ihmisoikeuksiin, hallintoon ja 
ympäristöön kohdistuvista 
haittavaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 185
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Keskustelu yritystoiminnan 
ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuusta 
kiihtyi 1990-luvulla, kun vaate- ja 
jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden 
mukaisesti toimintoja siirrettiin ulkomaille, 
toivat päivänvaloon monien työntekijöiden 
kehnot työolot globaaleissa arvoketjuissa. 
Samalla monet öljy-, kaasu- ja kaivosalan 
yritykset laajensivat toimintaansa yhä 
syrjäisemmille alueille, jolloin 
alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman 
asianmukaista kuulemista tai korvausta.

1. Keskustelu yritystoiminnan 
perusoikeuksiin liittyvästä vastuusta 
kiihtyi 1990-luvulla, kun vaate- ja 
jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden 
mukaisesti toimintoja siirrettiin ulkomaille, 
toivat päivänvaloon monien työntekijöiden, 
myös lasten, kehnot työolot.

Or. es
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Tarkistus 186
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Keskustelu yritystoiminnan 
ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuusta 
kiihtyi 1990-luvulla, kun vaate- ja 
jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden 
mukaisesti toimintoja siirrettiin ulkomaille, 
toivat päivänvaloon monien työntekijöiden 
kehnot työolot globaaleissa arvoketjuissa. 
Samalla monet öljy-, kaasu- ja kaivosalan 
yritykset laajensivat toimintaansa yhä 
syrjäisemmille alueille, jolloin 
alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman 
asianmukaista kuulemista tai korvausta.

1. Tietoisuus yritystoiminnan 
arvoketjujen haitallisesta vaikutuksesta 
ihmisoikeuksiin kasvoi 1990-luvulla, kun 
vaate- ja jalkinetuotannon uudet käytännöt, 
joiden mukaisesti toimintoja siirrettiin 
ulkomaille, toivat päivänvaloon monien 
työntekijöiden kehnot työolot globaaleissa 
arvoketjuissa. Samalla monet öljy-, kaasu- 
ja kaivosalan yritykset laajensivat 
toimintaansa yhä syrjäisemmille alueille, 
jolloin alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman 
asianmukaista kuulemista tai korvausta.

Or. en

Tarkistus 187
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Keskustelu yritystoiminnan 
ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuusta kiihtyi 
1990-luvulla, kun vaate- ja 
jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden 
mukaisesti toimintoja siirrettiin ulkomaille, 
toivat päivänvaloon monien työntekijöiden 
kehnot työolot globaaleissa arvoketjuissa. 
Samalla monet öljy-, kaasu- ja kaivosalan 
yritykset laajensivat toimintaansa yhä 
syrjäisemmille alueille, jolloin 
alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman 
asianmukaista kuulemista tai korvausta.

1. Keskustelu yritystoiminnan 
ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuusta kiihtyi 
1990-luvulla, kun vaate- ja 
jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden 
mukaisesti toimintoja siirrettiin ulkomaille, 
toivat päivänvaloon monien työntekijöiden 
kehnot työolot globaaleissa arvoketjuissa. 
Samalla monet öljy-, kaasu-, kaivos- ja 
jalkinealan yritykset laajensivat 
toimintaansa yhä syrjäisemmille alueille, 
jolloin alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman 
asianmukaista kuulemista tai korvausta.

Or. en
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Tarkistus 188
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 
erityisesti kun ne toimivat maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen 
haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia; ja uhrien 
paremmat mahdollisuudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja muihin 
korjaaviin toimenpiteisiin.

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 
erityisesti kun ne toimivat EU:n 
ulkopuolisissa maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 189
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 2 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 
erityisesti kun ne toimivat maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen 
haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia; ja uhrien 
paremmat mahdollisuudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja muihin korjaaviin 
toimenpiteisiin.

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia 
ja takaavat uhreille oikeussuojan, 
erityisesti kun joidenkin yritysten 
arvoketjut ovat maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen 
haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia; ja uhrien 
paremmat mahdollisuudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja muihin korjaaviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 190
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 

2. Kun saatiin lisää näyttöä 
ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön 
tilan heikentymisestä, haluttiin varmistaa, 
että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 
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erityisesti kun ne toimivat maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen 
haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia; ja uhrien 
paremmat mahdollisuudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja muihin 
korjaaviin toimenpiteisiin.

erityisesti kun ne toimivat maissa, joissa 
oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja 
valvonta kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen 
haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2008 yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja 
korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme 
pilaria: valtioiden velvollisuus suojella 
kolmansien osapuolten, mukaan lukien 
yritykset, tekemiltä ihmisoikeuksiin 
liittyviltä väärinkäytöksiltä 
tarkoituksenmukaisten politiikka-, 
sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; 
yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden 
on noudatettava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta 
muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 191
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Tämän kehyksen jälkeen YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2011 yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet. Niillä otettiin 
käyttöön ensimmäinen 
huolellisuusvelvoitetta koskeva 
maailmanlaajuinen normi ja 
mahdollistettiin se, että yritykset 
toteuttavat käytännössä vastuutaan 
kunnioittaa ihmisoikeuksia. Muut 
kansainväliset organisaatiot ovat sittemmin 
kehittäneet YK:n ohjaaviin periaatteisiin 
perustuvia due diligence -normeja. Vuonna 

3. Tämän kehyksen jälkeen YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2011 yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet. Niillä otettiin 
käyttöön ensimmäinen 
huolellisuusvelvoitetta koskeva 
maailmanlaajuinen normi ja 
mahdollistettiin se, että yritykset 
toteuttavat käytännössä vastuutaan 
kunnioittaa ihmisoikeuksia. Muut 
kansainväliset organisaatiot ovat sittemmin 
kehittäneet YK:n ohjaaviin periaatteisiin 
perustuvia due diligence -normeja. Vuonna 
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2011 annetuissa monikansallisia yrityksiä 
koskevissa OECD:n toimintaohjeissa 
viitataan laajasti 
huolellisuusvelvoitteeseen, ja OECD on 
laatinut ohjeita auttaakseen yrityksiä 
noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
tietyillä toimialoilla ja tietyissä 
toimitusketjuissa. Vuonna 2018 OECD 
hyväksyi vastuullista liiketoimintaa 
koskevat yleiset due diligence -ohjeet. 
Vastaavasti Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) hyväksyi vuonna 2017 
monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevan 
kolmikantaisen periaatejulistuksen, jossa 
yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
mekanismeja ja siten tunnistamaan, 
estämään ja vähentämään liiketoimintansa 
todellisia ja mahdollisia haittavaikutuksia 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
ihmisoikeuksiin sekä selostamaan, miten 
ne käsittelevät tällaisia haittavaikutuksia.

2011 annetuissa monikansallisia yrityksiä 
koskevissa OECD:n toimintaohjeissa 
viitataan laajasti 
huolellisuusvelvoitteeseen, ja OECD on 
laatinut ohjeita auttaakseen yrityksiä 
noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
tietyillä toimialoilla ja tietyissä 
toimitusketjuissa. Vuonna 2018 OECD 
hyväksyi vastuullista liiketoimintaa 
koskevat yleiset due diligence -ohjeet. 
Vastaavasti Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) hyväksyi vuonna 2017 
monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevan 
kolmikantaisen periaatejulistuksen, jossa 
yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
mekanismeja ja siten tunnistamaan, 
estämään ja vähentämään liiketoimintansa 
todellisia ja mahdollisia haittavaikutuksia 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
ihmisoikeuksiin sekä selostamaan, miten 
ne käsittelevät tällaisia haittavaikutuksia. 
Vuonna 2012 Yhdistyneiden 
kansakuntien Global Compact -aloitteen, 
Pelastakaa lapset -järjestön ja Unicefin 
laatimissa lasten oikeuksia ja 
liiketoimintaa koskevissa periaatteissa 
määritettiin keskeiset lasten oikeuksia 
koskevat näkökohdat, jotka liittyvät 
liiketoiminnan haittavaikutuksiin. Unicef 
on myös laatinut sarjan ohjeasiakirjoja, 
joilla tuetaan yritysten 
huolellisuusvelvoitetta ja lapsia. 
Vuoden 2013 YK:n lapsen oikeuksien 
komitean yleishuomautuksessa nro 16 
määritetään kattava kokonaisuus valtion 
velvoitteita, jotka koskevat yrityssektorin 
vaikutusta lasten oikeuksiin, muun 
muassa se, että valtioiden on vaadittava 
yrityksiä tekemän lapsen oikeuksia 
koskeva due diligence -tarkastus.

Or. en

Tarkistus 192
Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Tämän kehyksen jälkeen YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2011 yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet. Niillä otettiin 
käyttöön ensimmäinen 
huolellisuusvelvoitetta koskeva 
maailmanlaajuinen normi ja 
mahdollistettiin se, että yritykset 
toteuttavat käytännössä vastuutaan 
kunnioittaa ihmisoikeuksia. Muut 
kansainväliset organisaatiot ovat sittemmin 
kehittäneet YK:n ohjaaviin periaatteisiin 
perustuvia due diligence -normeja. Vuonna 
2011 annetuissa monikansallisia yrityksiä 
koskevissa OECD:n toimintaohjeissa 
viitataan laajasti 
huolellisuusvelvoitteeseen, ja OECD on 
laatinut ohjeita auttaakseen yrityksiä 
noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
tietyillä toimialoilla ja tietyissä 
toimitusketjuissa. Vuonna 2018 OECD 
hyväksyi vastuullista liiketoimintaa 
koskevat yleiset due diligence -ohjeet. 
Vastaavasti Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) hyväksyi vuonna 2017 
monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevan 
kolmikantaisen periaatejulistuksen, jossa 
yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
mekanismeja ja siten tunnistamaan, 
estämään ja vähentämään liiketoimintansa 
todellisia ja mahdollisia haittavaikutuksia 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
ihmisoikeuksiin sekä selostamaan, miten 
ne käsittelevät tällaisia haittavaikutuksia.

3. Tämän kehyksen jälkeen YK:n 
ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 
2011 yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet. Niillä otettiin 
käyttöön ensimmäinen 
huolellisuusvelvoitetta koskeva 
maailmanlaajuinen normi ja 
mahdollistettiin se, että yritykset 
toteuttavat käytännössä vastuutaan 
kunnioittaa ihmisoikeuksia. Muut 
kansainväliset organisaatiot ovat sittemmin 
kehittäneet YK:n ohjaaviin periaatteisiin 
perustuvia due diligence -normeja. Vuonna 
2011 annetuissa monikansallisia yrityksiä 
koskevissa OECD:n toimintaohjeissa 
viitataan laajasti 
huolellisuusvelvoitteeseen, ja OECD on 
laatinut ohjeita auttaakseen yrityksiä 
noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
tietyillä toimialoilla ja tietyissä 
toimitusketjuissa. Vuonna 2016 
ministerikomitea antoi jäsenvaltioille 
ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevan 
suosituksen, jossa Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioita kehotetaan hyväksymään 
lainsäädännöllisiä ja muita toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että yrityksen 
arvoketjussa tapahtuneet 
ihmisoikeusrikkomukset johtavat 
siviilioikeudelliseen, hallinnolliseen ja 
rikosoikeudelliseen vastuuseen 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa. 
Vuonna 2018 OECD hyväksyi vastuullista 
liiketoimintaa koskevat yleiset due 
diligence -ohjeet. Vastaavasti 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi 
vuonna 2017 monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevan 
kolmikantaisen periaatejulistuksen, jossa 
yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
mekanismeja ja siten tunnistamaan, 
estämään ja vähentämään liiketoimintansa 



AM\1215352FI.docx 97/103 PE658.901v01-00

FI

todellisia ja mahdollisia haittavaikutuksia 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
ihmisoikeuksiin sekä selostamaan, miten 
ne käsittelevät tällaisia haittavaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 193
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten toimintaperiaatteissa 
ja strategioissa. Tilannetta pahentaa se, että 
monet yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan 
vastuunsa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten toimintaperiaatteissa 
ja strategioissa. Tilannetta pahentaa se, että 
monet yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

Or. es

Tarkistus 194
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten 
toimintaperiaatteissa ja strategioissa. 
Tilannetta pahentaa se, että monet 
yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
kunnioittamista koskevaan 
velvollisuuteensa, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne voi 
heikentää niiden vaikuttavuutta, sillä vain 
rajoitettu määrä yrityksiä on 
vapaaehtoisesti ottanut käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 195
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
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kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten 
toimintaperiaatteissa ja strategioissa. 
Tilannetta pahentaa se, että monet 
yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
kunnioittamista koskevaan 
velvollisuuteensa, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden tehokkuutta pitäisi parantaa 
ja muita ei-sitovia säädöksiä kehittää, 
jotta yrityksiä voidaan kannustaa 
ottamaan vapaaehtoisesti käyttöön 
ihmisoikeuksia koskeva 
huolellisuusvelvoite omassa toiminnassaan 
ja liikesuhteidensa toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne voi 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovat vaihdelleet, sillä vain 
rajoitettu määrä yrityksiä on 
vapaaehtoisesti ottanut käyttöön 
ihmisoikeuksia koskevan 
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huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten 
toimintaperiaatteissa ja strategioissa. 
Tilannetta pahentaa se, että monet 
yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 197
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten toimintaperiaatteissa 
ja strategioissa. Tilannetta pahentaa se, että 
monet yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin.

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä 
käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne 
voivat täyttää ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan vastuunsa. 
Näiden välineiden merkitystä yrityksille, 
jotka suhtautuvat vakavasti 
velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, 
mutta niiden vapaaehtoinen luonne 
heikentää niiden vaikuttavuutta, ja niiden 
vaikutukset ovatkin osoittautuneet 
rajallisiksi, sillä vain rajoitettu määrä 
yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut 
käyttöön ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen omassa 
toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on edelleenkin 
sivuroolissa yritysten toimintaperiaatteissa 
ja strategioissa. Tilannetta pahentaa se, että 
monet yritykset keskittyvät liikaa lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin, mukaan 
lukien osakkeenomistajien painostus 
osakkeen arvon maksimoimiseksi.
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Or. en

Tarkistus 198
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Voimassa olevilla 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
välineillä ei ole pystytty takaamaan 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön 
kohdistuvien haittavaikutusten uhreille 
oikeussuojaa ja korjaustoimenpiteitä, 
koska ne eivät ole oikeudellisia ja ne ovat 
vapaaehtoisia. Velvollisuus suojella 
ihmisoikeuksia ja taata oikeussuoja on 
ensisijaisesti valtioilla, eikä sitä, että 
julkisilla oikeudellisilla mekanismeilla ei 
saada yrityksiä vastuuseen niiden 
arvoketjuissa tapahtuneista vahingoista, 
pitäisi korvata eikä voida korvata 
kehittämällä yksityisesti toimivia 
valitusmekanismeja. Vaikka tällaiset 
mekanismit ovat hyödyllisiä, koska niistä 
saa kiireellistä helpotusta ja nopeita 
korvauksia pienistä vaurioista, 
viranomaisten olisi säänneltävä niitä 
tiukasti, eikä niillä pidä heikentää uhrien 
oikeussuojaa ja oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
yleisessä tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 199
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



PE658.901v01-00 102/103 AM\1215352FI.docx

FI

5. Vapaaehtoisen 
huolellisuusvelvoitteen rajoitusten vuoksi 
unioni on ottanut käyttöön pakollisia due 
diligence -kehyksiä tietyillä aloilla 
torjuakseen terrorismin rahoitusta ja 
metsäkatoa. Vuonna 2010 unioni hyväksyi 
puutavara-asetuksen3, jossa asetetaan 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattaville toimijoille ja 
velvoitetaan toimitusketjussa kauppaa 
käyvät antamaan tavarantoimittajistaan ja 
ostajistaan perustietoja puutavaran ja 
puutuotteiden jäljitettävyyden 
parantamiseksi. Vuonna 2017 annetulla 
konfliktialueiden mineraaleja koskevalla 
asetuksella4 perustetaan toimitusketjun due 
diligence -periaatteita koskeva unionin 
järjestelmä, jotta voidaan estää 
aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen mahdollisuudet 
käydä kauppaa tinalla, tantaalilla ja 
volframilla, niiden malmeilla sekä kullalla.

5. Unioni on ottanut käyttöön 
pakollisia due diligence -kehyksiä hyvin 
erityisillä aloilla torjuakseen unionin tai 
sen jäsenvaltioiden etujen kannalta 
haitallisia toimintoja, kuten terrorismin 
rahoitusta tai metsäkatoa. Vuonna 2010 
unioni hyväksyi puutavara-asetuksen3, 
jossa asetetaan asianmukaista 
huolellisuutta koskevia vaatimuksia 
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattaville toimijoille ja velvoitetaan 
toimitusketjussa kauppaa käyvät antamaan 
tavarantoimittajistaan ja ostajistaan 
perustietoja puutavaran ja puutuotteiden 
jäljitettävyyden parantamiseksi. Vuonna 
2017 annetulla konfliktialueiden 
mineraaleja koskevalla asetuksella4 
perustetaan toimitusketjun due diligence -
periaatteita koskeva unionin järjestelmä, 
jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien, 
terroristiryhmien ja/tai 
turvallisuusjoukkojen mahdollisuudet 
käydä kauppaa tinalla, tantaalilla ja 
volframilla, niiden malmeilla sekä kullalla.

_________________ _________________
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 
päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 23).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 
päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 23).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2017, unionin tuojiin, jotka 
tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja 
volframia, niiden malmeja sekä kultaa, 
sovellettavien toimitusketjun due diligence 
-velvoitteiden vahvistamisesta 
(EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2017, unionin tuojiin, jotka 
tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja 
volframia, niiden malmeja sekä kultaa, 
sovellettavien toimitusketjun due diligence 
-velvoitteiden vahvistamisesta 
(EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1).
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6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin yleisempää lähestymistapaa ja 
asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin yleisempää lähestymistapaa ja 
asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä 
lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 
2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien 
muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisen osalta (EUVL L 330, 
15.11.2014, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä 
lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 
2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien 
muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisen osalta (EUVL L 330, 
15.11.2014, s. 1).
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