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Amendement 1
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties, die in 2015 werd vastgesteld, in het 
bijzonder de 
17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s),

Schrappen

Or. es

Amendement 2
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het actieprogramma voor de 
totstandbrenging van een “nieuwe 
internationale economische orde”, dat in 
1974 werd vastgesteld door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, 
waaronder deel V betreffende de 
“regulering van en controle op de 
activiteiten van transnationale 
ondernemingen”,

Or. en

Amendement 3
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien de in 1992 gehouden 
Conferentie van de Verenigde Naties over 
milieu en ontwikkeling (Unced), ook 
bekend als de “Earth Summit”,

Or. en

Amendement 4
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het “Global Compact”-
initiatief van de Verenigde Naties, dat tot 
stand kwam op 26 juli 2000,

Or. en

Amendement 5
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het ontwerp van de 
Gedragscode voor transnationale 
ondernemingen, dat op 12 juni 1990 werd 
gepresenteerd,

Or. en

Amendement 6
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 3 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-normen inzake de 
verantwoordelijkheden van transnationale 
bedrijven en andere ondernemingen met 
betrekking tot de mensenrechten, die op 
13 augustus 2003 door het Adviescomité 
van de VN-Mensenrechtenraad werden 
aangenomen,

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor verantwoorde zakelijke 
kredietverlening en garantstelling voor 
effecten,

Or. en

Amendement 8
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de brochure van de 
Verenigde Naties “Gender Dimensions of 
the Guiding Principles on Business and 
Human Rights”13,

Schrappen

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

Amendement 9
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de Overeenkomst van Parijs 
die is aangenomen op 12 december 2015 
(de “Overeenkomst van Parijs”),

Schrappen

Or. es

Amendement 10
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) van 2018 over 
de gevolgen van de opwarming van de 
aarde met 1,5 °C1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/ 

Or. en

Amendement 11
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (de 
“Europese klimaatwet”)1 bis,
_________________
1 bis COM(2020)0080.

Or. en

Amendement 12
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 13
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 16

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het EU-actieplan: 
“Duurzame groei financieren”14,

Schrappen

_________________
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14 COM(2018) 97 final.

Or. es

Amendement 14
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de Europese Green Deal15, Schrappen
_________________
15 COM(2019) 640 final.

Or. es

Amendement 15
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien aanbeveling 
CM/Rec(2016)3 van het Comité van 
ministers aan de lidstaten over 
mensenrechten en het bedrijfsleven, 
vastgesteld door het Comité van ministers 
op 2 maart 2016,

Or. en

Amendement 16
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 22
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Verordening (EU) 
2019/2088 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 november 2019 
betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de 
financiëledienstensector20 (de 
“verordening betreffende 
informatieverschaffing”),

Schrappen

_________________
20 PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1.

Or. es

Amendement 17
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 23

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Verordening (EU) 2020/852 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening 
(EU) 2019/208821 (de 
“taxonomieverordening”),

Schrappen

_________________
21 PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.

Or. es

Amendement 18
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 24

Ontwerpresolutie Amendement
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— gezien de richtsnoeren van de 
Commissie inzake niet-financiële 
rapportage (methodologie voor het 
rapporteren van niet-financiële 
informatie)22 en de richtsnoeren van de 
Commissie inzake niet-financiële 
rapportage: Aanvulling betreffende 
klimaatrapportage23,

Schrappen

_________________
22 PB C 215 van 5.7.2017, blz. 1.
23 PB C 209 van 20.6.2019, blz. 1.

Or. es

Amendement 19
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten uit april 2017, getiteld 
“Verbetering van de toegang tot 
rechtsmiddelen op het gebied van het 
bedrijfsleven en de mensenrechten op EU-
niveau”,

Or. en

Amendement 20
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beginselen inzake 
kinderrechten en bedrijven die werden 
ontwikkeld door UNICEF, het “Global 
Compact”-initiatief van de VN en Save 
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the Children1 bis,
_________________
1 bis http://childrenandbusiness.org/

Or. en

Amendement 21
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 32

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de briefings van het 
directoraat-generaal Extern Beleid van de 
Unie van juni 2020 getiteld “EU Human 
Rights Due Diligence Legislation: 
Monitoring, Enforcement and Access to 
Justice for Victims”31 en “Substantive 
Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence”32,

Schrappen

_________________
31 Beleidsondersteunende afdeling 
Externe Betrekkingen EP, PE 603.505 – 
juni 2020.
32 Beleidsondersteunende afdeling 
Externe Betrekkingen EP, PE 603.504 – 
juni 2020.

Or. es

Amendement 22
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Visum 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het actieplan van de 
Commissie voor een kapitaalmarktenunie 
(COM/2020/590),
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Or. en

Amendement 23
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beoordeling van de 
Europese meerwaarde van passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen door de onderzoeksdienst 
van het Europees Parlement,

Or. en

Amendement 24
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de artikelen 16, 24, 34 en 48 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. es

Amendement 25
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité inzake 
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zorgvuldigheidseisen,

Or. en

Amendement 26
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 34 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie in opdracht van de 
beleidsondersteunende afdeling C: 
Corporate social responsibility (CSR) and 
its implementation into EU Company law,

Or. en

Amendement 27
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Visum 34 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de publicatie “Business and 
human rights – access to remedy” van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit in veel 
gevallen heeft geleid tot negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en het goede bestuur van 
landen, en deze negatieve effecten heeft 
versterkt;

A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit in veel 
gevallen heeft geleid tot negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten en het 
milieu, en deze negatieve effecten heeft 
versterkt;

Or. en

Amendement 29
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit in veel 
gevallen heeft geleid tot negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu en het goede bestuur van landen, en 
deze negatieve effecten heeft versterkt;

A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit in veel 
gevallen heeft geleid tot negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu, het verlies van soevereiniteit en het 
goede bestuur van landen, en deze 
negatieve effecten heeft versterkt;

Or. es

Amendement 30
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit in veel 
gevallen heeft geleid tot negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu en het goede bestuur van landen, en 
deze negatieve effecten heeft versterkt;

A. overwegende dat de globalisering 
van de economische activiteit de negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu en het goede bestuur van landen, 
heeft versterkt;
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Or. en

Amendement 31
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten, 
ermee rekening houdend dat het doel is 
om welvaart te creëren;

Or. es

Amendement 32
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

B. overwegende dat bedrijven de 
internationaal erkende mensenrechten en 
het milieu moeten eerbiedigen en in dit 
opzicht geen negatieve effecten mogen 
veroorzaken of mogen bijdragen tot 
negatieve effecten;

Or. en

Amendement 33
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 34
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten en het milieu moeten 
eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten, het milieu en goed bestuur 
moeten eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

B. overwegende dat bedrijven de 
mensenrechten en het milieu moeten 
eerbiedigen en in dit opzicht geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of 
mogen bijdragen tot negatieve effecten;

Or. en
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Amendement 36
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat bedrijven de 
grondrechten moeten eerbiedigen die in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie worden erkend, met name 
de rechten van het kind en het verbod op 
kinderarbeid, zij in geen enkel geval 
garant staan voor de eerbiediging van de 
rechtsstaat of de grondrechten;

Or. es

Amendement 37
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
schaduwzijden van wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten op hun zakelijke activiteiten over 
te hevelen naar andere jurisdicties;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
mankementen in wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten van hun zakelijke activiteiten en 
de bijkomende gevaren over te hevelen 
naar werknemers en lokale 
gemeenschappen in eerdere schakels van 
hun toeleveringsketens, met name 
wanneer die in derde landen zijn 
gevestigd, zonder dat zij aansprakelijk 
worden gehouden voor de daaruit 
voortvloeiende 
mensenrechtenschendingen en 
milieuschade;

Or. en
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Amendement 38
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
schaduwzijden van wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten op hun zakelijke activiteiten over 
te hevelen naar andere jurisdicties;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
schaduwzijden van wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten op hun zakelijke activiteiten over 
te hevelen naar andere jurisdicties, naast 
de kwetsbaarheid die burgers en kleine 
bedrijven ondervinden als gevolg van de 
negatieve effecten van de offshoring van 
de productie naar landen buiten de EU;

Or. es

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
schaduwzijden van wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten op hun zakelijke activiteiten over 
te hevelen naar andere jurisdicties;

C. overwegende dat de COVID-19-
crisis een aantal van de grootste 
schaduwzijden van wereldwijde 
toeleveringsketens heeft blootgelegd en het 
gemak heeft aangetoond waarmee bepaalde 
ondernemingen in staat zijn negatieve 
effecten op hun zakelijke activiteiten zowel 
direct als indirect over te hevelen naar 
andere jurisdicties;

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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er volgens 
statistieken van de IAO wereldwijd 
ongeveer 25 miljoen slachtoffers van 
dwangarbeid en 152 miljoen slachtoffers 
van kinderarbeid zijn, er elk jaar 
2,78 miljoen personen overlijden als 
gevolg van werkgerelateerde 
aandoeningen en er zich 374 miljoen 
gevallen van niet-fataal werkgerelateerd 
letsel voordoen; overwegende dat de IAO 
diverse verdragen heeft ontwikkeld om 
werknemers te beschermen, maar deze 
nog steeds onvoldoende worden 
gehandhaafd, met name wat betreft de 
arbeidsmarkt van ontwikkelingslanden;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er volgens 
statistieken van de IAO wereldwijd 
ongeveer 25 miljoen slachtoffers van 
dwangarbeid en 152 miljoen slachtoffers 
van kinderarbeid zijn, er elk jaar 
2,78 miljoen personen overlijden als 
gevolg van werkgerelateerde aandoeningen 
en er zich 374 miljoen gevallen van niet-
fataal werkgerelateerd letsel voordoen; 
overwegende dat de IAO diverse verdragen 
heeft ontwikkeld om werknemers te 
beschermen, maar deze nog steeds 

D. overwegende dat er volgens 
statistieken van de IAO wereldwijd 
ongeveer 25 miljoen slachtoffers van 
dwangarbeid en 152 miljoen slachtoffers 
van kinderarbeid zijn, waarvan ongeveer 
96 % buiten Europa, er elk jaar 
2,78 miljoen personen overlijden als 
gevolg van werkgerelateerde aandoeningen 
en er zich 374 miljoen gevallen van niet-
fataal werkgerelateerd letsel voordoen; 
overwegende dat de IAO, hoewel zij over 
geen wetgevende bevoegdheden beschikt, 
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onvoldoende worden gehandhaafd, met 
name wat betreft de arbeidsmarkt van 
ontwikkelingslanden;

diverse verdragen heeft ontwikkeld om 
werknemers te beschermen, maar deze nog 
steeds onvoldoende worden gehandhaafd, 
met name wat betreft de arbeidsmarkt van 
ontwikkelingslanden;

Or. es

Amendement 42
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er volgens 
statistieken van de IAO wereldwijd 
ongeveer 25 miljoen slachtoffers van 
dwangarbeid en 152 miljoen slachtoffers 
van kinderarbeid zijn, er elk jaar 
2,78 miljoen personen overlijden als 
gevolg van werkgerelateerde aandoeningen 
en er zich 374 miljoen gevallen van niet-
fataal werkgerelateerd letsel voordoen; 
overwegende dat de IAO diverse verdragen 
heeft ontwikkeld om werknemers te 
beschermen, maar deze nog steeds 
onvoldoende worden gehandhaafd, met 
name wat betreft de arbeidsmarkt van 
ontwikkelingslanden;

D. overwegende dat er volgens 
statistieken van de IAO wereldwijd 
ongeveer 25 miljoen slachtoffers van 
dwangarbeid en 152 miljoen slachtoffers 
van kinderarbeid zijn, er elk jaar 
2,78 miljoen personen overlijden als 
gevolg van werkgerelateerde aandoeningen 
en er zich 374 miljoen gevallen van niet-
fataal werkgerelateerd letsel voordoen; 
overwegende dat de IAO een groot aantal 
internationale verdragen heeft ontwikkeld 
om werknemers en lokale 
gemeenschappen te beschermen, maar 
deze nog steeds onvoldoende worden 
gehandhaafd, met name wat betreft de 
arbeidsmarkt van ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 43
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 

Schrappen
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aangewakkerd over manieren om ervoor 
te zorgen dat bedrijven responsiever zijn 
met betrekking tot de negatieve effecten 
die zijn veroorzaken of waartoe zij 
bijdragen;

Or. es

Amendement 44
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die 
zijn veroorzaken of waartoe zij bijdragen;

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die zij 
veroorzaken of waartoe zij bijdragen, 
waarbij wordt benadrukt dat een 
geharmoniseerde EU-brede aanpak van 
deze kwesties noodzakelijk is;

Or. ro

Amendement 45
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die 
zijn veroorzaken of waartoe zij bijdragen;

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die zij 
veroorzaken, waartoe zij bijdragen of 
waarmee zij rechtstreeks verband houden;

Or. de
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Amendement 46
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor 
te zorgen dat bedrijven responsiever zijn 
met betrekking tot de negatieve effecten 
die zijn veroorzaken of waartoe zij 
bijdragen;

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie duidelijk heeft 
gemaakt hoe dringend het is om ervoor te 
zorgen dat bedrijven verantwoordelijker 
en responsiever worden met betrekking tot 
de negatieve effecten die zij veroorzaken 
of waartoe zij bijdragen, en daar 
verantwoording over afleggen;

Or. en

Amendement 47
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die 
zijn veroorzaken of waartoe zij bijdragen;

E. overwegende dat deze 
zorgwekkende situatie een debat heeft 
aangewakkerd over manieren om ervoor te 
zorgen dat bedrijven responsiever zijn met 
betrekking tot de negatieve effecten die zij 
veroorzaken, waartoe zij bijdragen of waar 
zij rechtstreeks bij betrokken zijn;

Or. en

Amendement 48
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat dit debat onder 
meer heeft geleid tot de vaststelling van 
kaderregelingen en normen van passende 
zorgvuldigheid bij de VN, de OESO en de 
IAO; overwegende dat deze normen 
echter vrijwillig zijn en dat deze derhalve 
slechts beperkt zijn toegepast;

Schrappen

Or. es

Amendement 49
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat dit debat onder 
meer heeft geleid tot de vaststelling van 
kaderregelingen en normen van passende 
zorgvuldigheid bij de VN, de OESO en de 
IAO; overwegende dat deze normen echter 
vrijwillig zijn en dat deze derhalve slechts 
beperkt zijn toegepast;

F. overwegende dat de aanhoudende 
inspanningen om de activiteiten van 
transnationale ondernemingen met 
betrekking tot de mensenrechten en het 
milieu te reguleren onder meer hebben 
geleid tot de vaststelling van 
kaderregelingen en normen van passende 
zorgvuldigheid bij de VN, de IAO, de 
Raad van Europa en de OESO; 
overwegende dat deze normen echter 
vrijwillig zijn voor bedrijven, hebben 
geleid tot ongelijke en onvoldoende 
inspanningen van de kant van bedrijven 
en bijgevolg niet tot significante 
vooruitgang hebben geleid bij de 
bescherming van de mensenrechten en 
het milieu, noch tot verbetering van de 
toegang tot de rechter;

Or. en

Amendement 50
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat dit debat onder 
meer heeft geleid tot de vaststelling van 
kaderregelingen en normen van passende 
zorgvuldigheid bij de VN, de OESO en de 
IAO; overwegende dat deze normen echter 
vrijwillig zijn en dat deze derhalve slechts 
beperkt zijn toegepast;

F. overwegende dat dit debat onder 
meer heeft geleid tot de vaststelling van 
kaderregelingen en normen van passende 
zorgvuldigheid bij de VN en de OESO; 
overwegende dat deze normen echter 
vrijwillig zijn en dat deze derhalve slechts 
beperkt zijn toegepast;

Or. en

Amendement 51
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat bedrijven kunnen 
bijdragen tot de verbetering van 
arbeidsbeschermingssystemen en dat 
binnen de OESO en de IAO vrijwillige en 
daardoor effectievere kaderregelingen en 
normen van passende zorgvuldigheid zijn 
vastgesteld;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat volgens een studie 
van de Commissie slechts 37 % van de 
respondenten momenteel passende 

G. overwegende dat volgens een studie 
van de Commissie slechts 37 % van de 
respondenten momenteel passende 
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zorgvuldigheid hanteert inzake milieu en 
mensenrechten en dat dit percentage in de 
hele toeleveringsketen slechts 16 % 
bedraagt;

zorgvuldigheid hanteert inzake milieu en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 53
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat volgens een studie 
van de Commissie slechts 37 % van de 
respondenten momenteel passende 
zorgvuldigheid hanteert inzake milieu en 
mensenrechten en dat dit percentage in de 
hele toeleveringsketen slechts 16 % 
bedraagt;

G. overwegende dat volgens een studie 
van de Commissie slechts 37 % van de 
respondenten momenteel passende 
zorgvuldigheid hanteert inzake milieu en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 54
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het gebrek aan 
een gezamenlijke EU-brede aanpak van 
deze kwestie kan leiden tot minder 
rechtszekerheid wanneer er sprake is van 
zakelijke prerogatieven en 
concurrentieverstoringen, die op hun 
beurt ondernemingen zouden benadelen 
die proactief zijn op het gebied van sociale 
en milieuaangelegenheden;

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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat sommige 
lidstaten, zoals Frankrijk en Nederland, 
wetgeving hebben aangenomen om de 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen uit te breiden en 
verplichte kaderregelingen op het gebied 
van passende zorgvuldigheid hebben 
ingevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat sommige 
lidstaten, zoals Frankrijk en Nederland, 
wetgeving hebben aangenomen om de 
verantwoordingsplicht van ondernemingen 
uit te breiden en verplichte kaderregelingen 
op het gebied van passende zorgvuldigheid 
hebben ingevoerd;

H. overwegende dat sommige 
lidstaten, zoals Frankrijk, Nederland en 
Oostenrijk, wetgeving hebben aangenomen 
om de verantwoordingsplicht van 
ondernemingen uit te breiden en verplichte 
kaderregelingen op het gebied van 
passende zorgvuldigheid hebben 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 57
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
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Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat andere lidstaten 
momenteel de invoering van dit soort 
wetgeving overwegen, zoals Duitsland, 
Noorwegen, Zweden, Finland, 
Denemarken en Luxemburg; 
overwegende dat een gebrek aan 
Europese harmonisatie van de wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid voor 
bedrijven het gelijke speelveld voor 
bedrijven die actief zijn in de EU in 
gevaar brengt;

Or. en

Amendement 58
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat bedrijven zich 
over het algemeen weinig bewust zijn van 
de enorme invloed die zij hebben op de 
rechten van kinderen met hun activiteiten 
en toeleveringsketens, alsook van de 
ingrijpende gevolgen die deze op het leven 
van kinderen kunnen hebben;

Or. en

Amendement 59
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Unie al I. overwegende dat de Unie al 
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wetgeving op het gebied van passende 
zorgvuldigheid heeft aangenomen, zoals de 
verordening inzake conflictmineralen en de 
houtverordening;

wetgeving op het gebied van passende 
zorgvuldigheid heeft aangenomen in zeer 
specifieke sectoren, zoals de verordening 
inzake conflictmineralen en de 
houtverordening;

Or. es

Amendement 60
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Unie al 
wetgeving op het gebied van passende 
zorgvuldigheid heeft aangenomen, zoals de 
verordening inzake conflictmineralen en de 
houtverordening;

I. overwegende dat de Unie al 
sectorale wetgeving op het gebied van 
passende zorgvuldigheid heeft 
aangenomen, zoals de verordening inzake 
conflictmineralen en de houtverordening;

Or. en

Amendement 61
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat deze volledige 
harmonisatie in de interne markt zou 
bijdragen tot de goede werking ervan en 
de juiste voorwaarden zou scheppen voor 
eerlijke concurrentie en daardoor zou 
leiden tot een aanzienlijke toename van de 
rechtszekerheid;

Or. ro

Amendement 62
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Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de vaststelling 
van een geharmoniseerd EU-breed kader 
op basis van het evenredigheidsbeginsel 
en de voorkoming van bijkomende 
administratieve lasten voor Europese 
ondernemingen, met name kmo’s, leidt tot 
rechtszekerheid, duidelijkheid en concrete 
richtsnoeren voor Europese 
ondernemingen, zodat alle bedreigingen 
van hun concurrentiekracht worden 
vermeden;

Or. ro

Amendement 63
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen 
en dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
niet tot significante vooruitgang in de 
bescherming van de mensenrechten en 
het milieu hebben geleid en dat de Unie 
per ommegaande juridisch bindende 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van potentiële en geconstateerde negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten, het 
milieu en goed bestuur in hun volledige 
waardeketen; is van mening dat dit 
essentieel is voor de bescherming van de 
grondrechten van belanghebbenden, 
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ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

waaronder het recht op toegang tot de 
rechter, alsook voor bedrijven omdat het 
zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven 
omdat het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen en wegnemen van 
mensenrechten- en milieugerelateerde 
risico’s bij alle partijen van hun 
waardeketen waarvan redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat ze onder hun gezag 
staan; benadrukt dat dit de reputatie van 
EU-ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

Or. fr

Amendement 65
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen 
en dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

1. is van mening dat de Unie 
standaardvereisten voor bedrijven zou 
moeten vaststellen met betrekking tot het 
vrijwillig detecteren, voorkomen, 
wegnemen, beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mogelijke risico’s voor de 
grondrechten; is van mening dat dit 
gunstig zou zijn voor alle belanghebbenden 
en voor bedrijven omdat het zou zorgen 
voor harmonisatie, rechtszekerheid en een 
gelijk speelveld; benadrukt dat dit de 
reputatie van EU-ondernemingen zou 
verbeteren;

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
beperkingen met zich meebrengen en dat 
de Unie duidelijke vereisten voor bedrijven 
moet vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, beperken en monitoren van 
mensenrechten- en milieurisico’s in de 
eerste schakel van hun toeleveringsketen 
buiten de EU; is van mening dat dit 
gunstig zou zijn voor alle belanghebbenden 
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van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

en voor bedrijven omdat het zou zorgen 
voor harmonisatie, rechtszekerheid en een 
gelijk speelveld; benadrukt dat dit de 
reputatie van EU-ondernemingen en van de 
Unie als normbepaler zou verbeteren; 
benadrukt dat de toepasselijke kaders 
eerder gebaseerd moeten zijn op 
inspanningsverplichtingen dan op 
resultaatsverplichtingen;

Or. en

Amendement 67
Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande duidelijke 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en herstellen 
van schendingen op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

Or. en

Amendement 68
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Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren; benadrukt dat 
dit de reputatie van EU-ondernemingen en 
van de Unie als normbepaler zou 
verbeteren;

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande verplichte 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren; benadrukt dat 
dit de reputatie van EU-ondernemingen en 
van de Unie als normbepaler zou 
verbeteren;

Or. de

Amendement 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie per ommegaande 
minimumvereisten voor bedrijven moet 
vaststellen met betrekking tot het 

1. is van mening dat vrijwillige 
normen inzake passende zorgvuldigheid 
grote beperkingen met zich meebrengen en 
dat de Unie duidelijke minimumvereisten 
voor bedrijven moet vaststellen met 
betrekking tot het detecteren, voorkomen, 
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detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van mensenrechten-, milieu en 
bestuursgerelateerde risico’s in hun 
volledige waardeketen; is van mening dat 
dit gunstig zou zijn voor alle 
belanghebbenden en voor bedrijven omdat 
het zou zorgen voor harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gelijk speelveld; 
benadrukt dat dit de reputatie van EU-
ondernemingen en van de Unie als 
normbepaler zou verbeteren;

wegnemen, beperken en monitoren van, het 
verschaffen van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van risico’s op schendingen op het gebied 
van mensenrechten, milieu en bestuur in 
hun waardeketen; is van mening dat dit 
gunstig zou zijn voor alle belanghebbenden 
en voor bedrijven omdat het zou zorgen 
voor harmonisatie, rechtszekerheid en een 
gelijk speelveld; benadrukt dat dit de 
reputatie van EU-ondernemingen en van de 
Unie als normbepaler zou verbeteren;

Or. en

Amendement 70
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat dit proces altijd 
het recht op vrijheid van 
ondernemerschap, het vermoeden van 
onschuld, de rechten van het kind en het 
verbod op kinderarbeid moet respecteren 
en verdedigen en de vrije mededinging 
van Europese bedrijven niet mag 
schaden;

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. beklemtoont dat het de 
verantwoordelijkheid van staten en 
regeringen is om de mensenrechten in 
hun land te beschermen en dat deze 
verantwoordelijkheid niet mag worden 
afgewenteld op particuliere actoren; 
herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om deze 
te beperken;

Or. en

Amendement 72
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen; 
beklemtoont in dit verband dat een 
strenge controle van de productieketens 
noodzakelijk is om negatieve effecten 
stroomopwaarts te voorkomen;

Or. fr

Amendement 73
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect op de mensenrechten of het milieu 
veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de nodige 
maatregelen moet treffen;

Or. en

Amendement 74
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen en 
daarvoor ter verantwoording moet worden 
geroepen;

Or. en

Amendement 75
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
zich zoveel mogelijk inspannen om 
risico’s of negatieve effecten te detecteren 
en beleid en maatregelen vast te stellen om 
hier iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, die 
situatie moet corrigeren;

Or. en

Amendement 76
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 77
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief mechanisme is en dat met name 
van bedrijven moet worden geëist dat zij 
risico’s of negatieve effecten detecteren en 
beleid en maatregelen vaststellen om hier 
iets aan te doen; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze een negatief 
effect veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de 
nodige maatregelen moet treffen;

2. herinnert eraan dat passende 
zorgvuldigheid in de eerste plaats een 
preventief en vrijwillig mechanisme is en 
dat het met name voor bedrijven vrijwillig 
van aard moet blijven; benadrukt dat een 
onderneming, wanneer deze door direct 
onder haar gezag vallende oorzaken een 
negatief effect veroorzaakt of ertoe 
bijdraagt, de nodige maatregelen moet 
treffen;

Or. es

Amendement 78
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en 
schendingen van sociale en milieunormen 
kunnen voortvloeien uit de eigen 
activiteiten van een bedrijf of uit die van 
zijn zakelijke relaties; onderstreept 
derhalve dat passende zorgvuldigheid 
betrekking moet hebben op de volledige 
waardeketen;

3. benadrukt dat negatieve gevolgen 
voor de mensenrechten en het milieu 
kunnen voortvloeien uit de eigen 
activiteiten van een onderneming of uit de 
activiteiten van zijn zakelijke relaties in de 
waardeketen waarvan de onderneming 
uiteindelijk profiteert; onderstreept 
derhalve dat passende zorgvuldigheid 
betrekking moet hebben op de volledige 
waardeketen en dat wanneer zich 
negatieve gevolgen voor de 
mensenrechten of het milieu voordoen, de 
onderneming aansprakelijk moet worden 
gesteld voor de veroorzaakte schade, tenzij 
de onderneming kan aantonen dat zij met 
passende zorgvuldigheid heeft gehandeld 
en alle redelijke maatregelen heeft 
getroffen om de schade te voorkomen;

Or. en
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Amendement 79
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat 
passende zorgvuldigheid betrekking moet 
hebben op de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
alle partijen van de waardeketen waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze 
onder hun gezag staan;

Or. fr

Amendement 81
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van milieunormen kunnen voortvloeien uit 
de eigen activiteiten van een bedrijf of uit 
die van zijn zakelijke relaties; onderstreept 
derhalve dat passende zorgvuldigheid 
betrekking moet hebben op directe 
leveranciers in de eerste schakel van de 
toeleveringsketen buiten de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van milieunormen kunnen voortvloeien uit 
de eigen activiteiten van een bedrijf of uit 
die van zijn zakelijke relaties; onderstreept 
derhalve dat passende zorgvuldigheid 
betrekking moet hebben op directe 
leveranciers in de eerste schakel van de 
toeleveringsketen buiten de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 83
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen, milieuschade 
en schendingen van sociale en 
milieunormen en normen voor goed 
bestuur kunnen voortvloeien uit de eigen 
activiteiten van een bedrijf of uit die van 
zijn zakelijke relaties; onderstreept 
derhalve dat passende zorgvuldigheid 
betrekking moet hebben op de volledige 
waardeketen;

Or. en

Amendement 84
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
de volledige waardeketen;

3. benadrukt dat 
mensenrechtenschendingen en schendingen 
van sociale en milieunormen kunnen 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
een bedrijf of uit die van zijn zakelijke 
relaties; onderstreept derhalve dat passende 
zorgvuldigheid betrekking moet hebben op 
directe leveranciers in hun waardeketen;

Or. en

Amendement 85
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat ondernemingen 
controle uitoefenen over de activiteiten 
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van leveranciers met wie zij een 
rechtstreekse, contractuele relatie hebben; 
is van mening dat ondernemingen in 
specifieke sectoren of omstandigheden 
zelfs een zeker mate van controle hebben 
over leveranciers met wie zij een indirecte 
relatie hebben; spoort de Commissie aan 
een beoordeling uit te voeren van de vraag 
of ondernemingen in bepaalde sectoren of 
omstandigheden inderdaad in staat zijn 
om controle uit te oefenen over de 
activiteiten van die indirecte leveranciers 
in hun waardeketen, wat een grond zou 
kunnen vormen om de 
verantwoordelijkheid voor tweede- en 
derdelijnsleveranciers te verhogen;

Or. en

Amendement 86
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op de aantoonbare voordelen 
voor bedrijven van de doeltreffende 
toepassing van een verantwoorde 
bedrijfsvoering, zoals een beter 
risicobeheer, lagere kapitaalkosten, betere 
algemene financiële prestaties en een 
sterker concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 87
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat;

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
vrijwillige kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU eenvoudig en 
duidelijk moet zijn en zowel 
ondernemingen moet omvatten waarvoor 
de wet van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
als alle ondernemingen die hun diensten 
en/of producten in Europa verhandelen of 
verkopen, ook al zijn ze in derde landen 
gevestigd; benadrukt dat het van vitaal 
belang is dat vrijwillige passende 
zorgvuldigheid ook ondernemingen omvat 
waarvan de bedrijfsactiviteiten 
voornamelijk online zijn, evenals 
ondernemingen die financiële producten 
en diensten aanbieden, ongeacht hun 
omvang, de sector waar ze actief zijn en of 
ze eigendom zijn of onder zeggenschap 
staan van overheidsinstanties uit Europese 
of derde landen, met inbegrip van 
nationale en communautaire 
overheidsdiensten;

Or. es

Amendement 88
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat; is 
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of onder zeggenschap staan van de staat; van mening dat deze kaderregeling ook 
betrekking moet hebben op bedrijven die 
buiten de EU zijn gevestigd wanneer zij 
actief zijn op de interne markt met de 
verkoop van producten of de verlening 
van diensten;

Or. en

Amendement 89
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de 
sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

4. is van mening dat een toekomstige 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU alle grote 
ondernemingen moet omvatten waarvoor 
de wet van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie;

Or. en

Amendement 90
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
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en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat;

en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat; 
herinnert eraan dat deze kaderregeling 
ook betrekking moet hebben op bedrijven 
die buiten de EU zijn gevestigd maar 
actief zijn op de interne markt;

Or. en

Amendement 91
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de 
sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

4. is van mening dat de toekomstige 
kaderregeling van passende zorgvuldigheid 
van de EU ondernemingen met meer dan 
5 000 werknemers moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de 
sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

4. is van mening dat een toekomstige 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU ondernemingen 
met meer dan 5 000 werknemers moet 
omvatten waarvoor de wet van een lidstaat 
geldt of die zijn gevestigd op het 
grondgebied van de Unie;

Or. en

Amendement 93
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de 
sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstige 
gezamenlijke kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU gericht moet 
zijn op risicobeperking op het eerste 
niveau van de toeleveringsketens buiten 
de EU en alle ondernemingen moet 
omvatten met meer dan 5 000 
werknemers, met uitzondering van degene 
die financiële producten en diensten 
aanbieden;

Or. ro

Amendement 94
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Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat;

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt, die 
zijn gevestigd op het grondgebied van de 
Unie of die goederen en diensten 
aanbieden op de Europese interne markt, 
met inbegrip van degene die financiële 
producten en diensten aanbieden, ongeacht 
hun omvang, de sector waar ze actief zijn 
en of ze eigendom zijn of onder 
zeggenschap staan van de staat;

Or. de

Amendement 95
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat;

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie of die actief willen zijn op de 
interne markt, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de sector 
waar ze actief zijn en of ze eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat;

Or. fr
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Amendement 96
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen moet omvatten 
waarvoor de wet van een lidstaat geldt of 
die zijn gevestigd op het grondgebied van 
de Unie, met inbegrip van degene die 
financiële producten en diensten 
aanbieden, ongeacht hun omvang, de 
sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

4. is van mening dat het 
toepassingsgebied van een toekomstig 
verplichte kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid van de EU breed moet zijn 
en alle ondernemingen met meer dan 350 
werknemers moet omvatten waarvoor de 
wet van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
met inbegrip van degene die financiële 
producten en diensten aanbieden, ongeacht 
de sector waar ze actief zijn en of ze 
eigendom zijn of onder zeggenschap staan 
van de staat;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector 
waar de onderneming actief is, de omvang 
van de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 

Schrappen
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haar producten en diensten;

Or. en

Amendement 98
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector 
waar de onderneming actief is, de omvang 
van de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

5. onderstreept dat processen van 
passende zorgvuldigheid een onnodige 
belasting vormen voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen, zodat zij moeten 
uitgesloten van de werkingssfeer van de 
toekomstige wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid;

Or. en

Amendement 99
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector waar 
de onderneming actief is, de omvang van 
de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector waar 
de onderneming actief is, de omvang van 
de onderneming, de ernst en de 
waarschijnlijkheid van de risico’s voor de 
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positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

mensenrechten, goed bestuur en het 
milieu die inherent zijn aan haar 
bedrijfsactiviteiten, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

Or. en

Amendement 100
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector waar 
de onderneming actief is, de omvang van 
de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

5. is van mening dat bij een 
evenredige aanpak onder meer rekening 
kan worden gehouden met elementen als 
de sector waar de onderneming actief is, de 
omvang van de onderneming, het kader 
van haar activiteiten, haar bedrijfsmodel, 
haar positie in de waardeketens en de aard 
van haar producten en diensten;

Or. en

Amendement 101
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 

5. is van mening dat bij kleine en 
middelgrote ondernemingen, micro-
ondernemingen en zelfstandigen in geen 
geval processen van passende 
zorgvuldigheid zullen worden toegepast; 
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aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector 
waar de onderneming actief is, de omvang 
van de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

benadrukt dat in de huidige situatie de 
overgrote meerderheid van deze 
ondernemingen zich in een kritieke 
situatie bevindt en dat het economische 
herstel lang kan duren; vreest dat een 
dure procedure van passende 
zorgvuldigheid zal leiden tot een 
vroegtijdige sluiting;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
processen van passende zorgvuldigheid 
nodig hebben en dat bij een evenredige 
aanpak onder meer rekening kan worden 
gehouden met elementen als de sector waar 
de onderneming actief is, de omvang van 
de onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

5. is van mening dat kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
minder uitgebreide en formele processen 
van passende zorgvuldigheid nodig hebben 
en dat bij een evenredige aanpak onder 
meer rekening kan worden gehouden met 
elementen als de sector waar de 
onderneming actief is, de omvang van de 
onderneming, het kader van haar 
activiteiten, haar bedrijfsmodel, haar 
positie in de waardeketens en de aard van 
haar producten en diensten;

Or. fr

Amendement 103
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. acht het van essentieel belang dat 
processen van passende zorgvuldigheid 
niet worden uitgevoerd voordat er een 
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stabiel, constant en wezenlijk economisch 
herstel is, en in ieder geval totdat 
economische indicatoren zijn bereikt die 
vergelijkbaar zijn met die van vóór de 
pandemie veroorzaakt door het virus uit 
Wuhan, vooral op het gebied van 
werkgelegenheid, bruto binnenlands 
product en binnenlands verbruik van elke 
lidstaat;

Or. es

Amendement 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid; verzoekt de 
Commissie om de bestaande verplichte 
internationale en communautaire 
rechtsinstrumenten en de vrijwillige 
kaderregelingen inzake passende 
zorgvuldigheid te consolideren om een 
samenhangende reeks richtsnoeren 
inzake passende zorgvuldigheid te 
creëren, met inbegrip van duidelijke 
indicatoren om de vooruitgang op het 
gebied van de mensenrechten, het milieu 
en goed bestuur te kunnen meten;

Or. en

Amendement 105
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid, alsook in het 
bijzonder op de Overeenkomst van Parijs 
en de doelstellingen daarvan, teneinde de 
gemiddelde wereldwijde 
temperatuurstijging te beperken tot 
hooguit 2 ºC boven het pre-industriële 
niveau en ernaar te streven de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 ºC 
boven het pre-industriële niveau;

Or. en

Amendement 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid; is van 
mening dat de eerbiediging van de 
fundamentele waarden van de Unie van 
rechtswege moet worden opgenomen in de 
handelsvoorschriften;

Or. fr
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Amendement 107
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid, waaronder de 
verplichting om emissies tegen 2030 met 
ten minste 55 % te verlagen;

Or. en

Amendement 108
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën niet mogen 
worden geleid door partijdige of, met 
name, ideologische agenda’s, aangezien 
de geloofwaardigheid van de EU als 
wetgever en de toekomst van duizenden 
bedrijven en kmo’s op het spel staan;

Or. es

Amendement 109
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu;

Or. fr

Amendement 110
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

6. onderstreept dat 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal, de 
Overeenkomst van Parijs en het 
internationale EU-beleid;

Or. en

Amendement 111
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat 6. onderstreept dat 
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zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

zorgvuldigheidsstrategieën moeten 
aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied 
van mensenrechten, sociale 
rechtvaardigheid en het milieu, met 
inbegrip van de Europese Green Deal en 
het internationale EU-beleid;

Or. en

Amendement 112
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat de verplichtingen 
van de Overeenkomst van Parijs 
betekenen dat alle sectoren van de 
Europese economie uiterlijk in 2050 
broeikasgasneutraal moeten zijn en dat 
bedrijven derhalve hun activiteiten 
moeten aanpassen om koolstofneutraal te 
worden;

Or. en

Amendement 113
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande en 

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande en 
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potentiële negatieve effecten, maar dat in 
het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet 
worden gehouden met de ernst van elk 
risico;

potentiële negatieve effecten op de 
mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur, maar dat wel rekening moet 
worden gehouden met de ernst en de 
waarschijnlijkheid van elk risico om 
gepaste prioriteiten te stellen bij 
uitoefening van de zorgvuldigheid; 
onderstreept dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor schade die voortvloeit uit de 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en goed bestuur ongeacht de 
opvallendheid van het risico dat zich heeft 
gemanifesteerd, tenzij de onderneming 
kan aantonen dat zij met passende 
zorgvuldigheid heeft gehandeld en alle 
redelijke maatregelen heeft getroffen om 
die schade te voorkomen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande 
en potentiële negatieve effecten, maar dat 
in het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico;

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op de bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar dat in 
het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico; eist 
dat er, voordat er een initiatief wordt 
voorgesteld, een robuuste 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd van de 
administratieve lasten die dit meebrengt 
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voor bedrijven, de toegevoegde waarde 
van EU-bedrijven, de werkgelegenheid 
gecreëerd door EU-bedrijven en de 
betrokkenheid van EU-bedrijven op 
internationale markten;

Or. en

Amendement 115
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande 
en potentiële negatieve effecten, maar dat 
in het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet 
worden gehouden met de ernst van elk 
risico;

7. benadrukt dat de 
zorgvuldigheidsverplichtingen een goede 
invulling moeten krijgen om te 
voorkomen dat het uitdraait op het 
afvinken van een lijstje; is van mening dat 
om de administratieve belasting van 
bedrijven te voorkomen, het belangrijk is 
om de bestaande instrumenten en kaders 
zoveel mogelijk elkaar af te stemmen; 
benadrukt de noodzaak om een 
effectbeoordeling uit te voeren, teneinde 
een balans te vinden tussen de 
economische meerwaarde en de 
administratieve lasten voor 
ondernemingen, alsook om de effecten te 
onderzoeken die de toepassing van 
passende zorgvuldigheid heeft op de 
Europese en internationale 
concurrentieverhoudingen;

Or. en

Amendement 116
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar dat in 
het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico;

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen en 
moeten voldoen aan het 
evenredigheidsbeginsel; is van mening dat 
in dergelijke strategieën moet worden 
ingegaan op alle bestaande en potentiële 
negatieve effecten, maar dat in het kader 
van een beleid inzake prioriteitstelling wel 
rekening moet worden gehouden met de 
ernst van elk risico;

Or. ro

Amendement 117
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar dat in 
het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico;

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen en 
gebaseerd moeten zijn op een doorlopend 
en dynamisch proces dat regelmatig wordt 
herzien; is van mening dat in dergelijke 
strategieën moet worden ingegaan op alle 
bestaande en potentiële negatieve effecten, 
maar dat bij de prioriteitstelling wel 
rekening moet worden gehouden met de 
ernst en waarschijnlijkheid van elk risico;

Or. en

Amendement 118
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid niet mag gaan om het 
afvinken van een lijstje en dat 
zorgvuldigheidsstrategieën de dynamische 
aard van risico’s moeten weerspiegelen; is 
van mening dat in dergelijke strategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande 
en potentiële negatieve effecten, maar dat 
in het kader van een beleid inzake 
prioriteitstelling wel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico;

7. benadrukt dat het bij passende 
zorgvuldigheid moet gaan om het 
gemakkelijk, eenvoudig, kosteneffectief en 
ongecompliceerd afvinken van een lijstje 
voor ondernemingen, hoewel het de 
veranderende economische situatie moet 
weerspiegelen; acht het positief dat in 
dergelijke strategieën wordt ingegaan op 
alle mogelijke bestaande en potentiële 
negatieve effecten, maar dat in het kader 
van een beleid inzake prioriteitstelling en 
evenredigheid altijd rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico;

Or. es

Amendement 119
Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat om de 
administratieve belasting van bedrijven te 
voorkomen, het belangrijk is om de 
bestaande instrumenten en kaders zoveel 
mogelijk elkaar af te stemmen; benadrukt 
de noodzaak om een effectbeoordeling uit 
te voeren, teneinde een balans te vinden 
tussen de economische meerwaarde en de 
administratieve lasten voor 
ondernemingen, alsook om de effecten te 
onderzoeken die de toepassing van 
passende zorgvuldigheid heeft op de 
Europese en internationale 
concurrentieverhoudingen;

Or. en
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Amendement 120
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle mogelijk 
getroffen belanghebbenden, waaronder 
werknemers en lokale gemeenschappen, 
op doeltreffende en zinvolle wijze moeten 
worden betrokken en geraadpleegd; 
benadrukt dat een EU-kaderregeling voor 
passende zorgvuldigheid de volledige 
betrokkenheid bij het gehele 
zorgvuldigheidsproces moet waarborgen 
van vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers op 
nationaal, Europees en mondiaal niveau;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid samenwerking 
tussen de lidstaten nodig is en alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

Or. fr

Amendement 122
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid de relevante 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

Or. en

Amendement 123
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid belanghebbenden 
op doeltreffende en zinvolle wijze moeten 
worden betrokken en geraadpleegd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid alle 
belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze moeten worden betrokken 
en geraadpleegd;

8. onderstreept dat voor gedegen 
passende zorgvuldigheid belanghebbenden 
op doeltreffende en zinvolle wijze moeten 
worden betrokken en geraadpleegd;

Or. en
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Amendement 125
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat coördinatie op 
sectorniveau de consistentie en 
doeltreffendheid van inspanningen voor 
passende zorgvuldigheid zou kunnen 
verbeteren;

9. merkt op dat coördinatie op 
sectorniveau de consistentie en 
doeltreffendheid van inspanningen voor 
passende zorgvuldigheid zou kunnen 
verbeteren, de uitwisseling van beste 
praktijken mogelijk maakt en bijdraagt 
aan de totstandkoming van een gelijk 
speelveld;

Or. en

Amendement 126
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat niet mag 
worden vergeten vertegenwoordigers van 
ondernemingen te raadplegen, aangezien 
zij een objectief en evenredig beeld 
kunnen geven van de voordelen en 
risico’s van de processen van passende 
zorgvuldigheid;

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, teneinde passende 
zorgvuldigheid af te dwingen, daarbij 
rekening houdend met de ernst en de 
frequentie van de inbreuken; is van 
mening dat de Commissie een Europees 
netwerk voor passende zorgvuldigheid 
moet opzetten om de coördinatie en 
convergentie van praktijken op het gebied 
van regelgeving en toezicht te bevorderen 
en het functioneren van nationale 
bevoegde autoriteiten te monitoren;

Or. en

Amendement 128
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen; 
beklemtoont dat douanerechten zouden 
kunnen worden gebruikt als dwangmiddel 
ten opzichte van buitenlandse 
ondernemingen teneinde de volledige 
toepassing van dit kader te garanderen;

Or. fr

Amendement 129
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
onafhankelijke nationale autoriteiten 
moeten oprichten of aanwijzen die de 
zorgvuldigheidspraktijken van bedrijven 
monitoren en onderzoeken, alsook 
sancties opleggen voor niet-naleving van 
hun zorgvuldigheidsverplichtingen, 
teneinde passende zorgvuldigheid af te 
dwingen;

Or. en

Amendement 130
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen 
die beste praktijken delen, toezicht houden 
en sancties opleggen, waaronder in 
ernstige gevallen strafrechtelijke sancties, 
teneinde passende zorgvuldigheid af te 
dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale vertegenwoordigers kunnen 
aanwijzen die beste praktijken, strategieën 
en advies delen en de instrumenten 
verstrekken zodat ondernemingen die dat 
wensen hun doelstelling kunnen behalen, 
teneinde passende zorgvuldigheid af te 
dwingen; ;

Or. es

Amendement 131
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement
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10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen civiele en strafrechtelijke sancties, 
teneinde passende zorgvuldigheid af te 
dwingen;

Or. de

Amendement 132
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen en de naleving van 
deze richtlijn handhaven, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

Or. en

Amendement 133
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
sancties opleggen, waaronder in ernstige 
gevallen strafrechtelijke sancties, teneinde 
passende zorgvuldigheid af te dwingen;

10. is van mening dat lidstaten 
nationale autoriteiten moeten aanwijzen die 
beste praktijken delen, toezicht houden en 
waar gepast wettelijke sancties opleggen, 
teneinde passende zorgvuldigheid af te 
dwingen;

Or. en
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Amendement 134
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat die autoriteiten 
ook voorlichting aan bedrijven moeten 
bieden, met name aan kmo’s, met 
betrekking tot de toepassing van de 
zorgvuldigheidseisen, alsook beste 
praktijken moeten verspreiden, alle 
verslagen en informatie over passende 
zorgvuldigheid moeten verzamelen, 
verslagen over de toepassing van passende 
zorgvuldigheid moeten publiceren, 
evenals alle informatie die mogelijke 
slachtoffers nodig hebben om hun recht te 
halen;

Or. en

Amendement 135
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de Commissie 
een Europees netwerk voor passende 
zorgvuldigheid moet opzetten om de 
coördinatie en convergentie van 
praktijken op het gebied van regelgeving 
en toezicht te bevorderen, informatie te 
delen en de activiteiten van nationale 
bevoegde autoriteiten te volgen;

Or. en

Amendement 136
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat die 
onafhankelijke nationale autoriteiten de 
beschikking moeten krijgen over 
voldoende middelen en bevoegdheden om 
hun missie uit te voeren;

Or. en

Amendement 137
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. is van mening dat de 
lidstaten, om ondernemingen 
aansprakelijk te houden voor negatieve 
effecten op de mensenrechten en het 
milieu en slachtoffers toegang tot de 
rechter te bieden, geschikte burgerlijke en 
strafrechtelijke rechterlijke instanties 
moeten aanwijzen;

Or. en

Amendement 138
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 

11. wijst erop dat staten 
eerstverantwoordelijk zijn voor de 
bescherming van de mensenrechten en 
het milieu; is van mening dat 
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legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn; is van mening 
dat dergelijke particuliere mechanismen 
door overheidsinstanties moeten worden 
gecertificeerd en goed moeten aansluiten 
op rechterlijke procedures om een 
optimale bescherming van grondrechten 
te waarborgen, waaronder het recht op 
een eerlijk proces; benadrukt dat 
dergelijke mechanismen nooit ten koste 
mogen gaan van het recht van 
slachtoffers om een klacht in te dienen bij 
de bevoegde autoriteiten en hun zaak 
aanhangig te maken bij een rechtbank;

Or. en

Amendement 139
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn en bescherming 
bieden tegen represailles; wijst erop dat 
niet-gerechtelijke openbare 
klachtenmechanismen, zoals de nationale 
contactpunten voor verantwoord zakelijk 
gedrag, ook een rol kunnen spelen bij het 
waarborgen van verhaalsmogelijkheden;

Or. en
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Amendement 140
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op operationeel 
niveau in een vroeg stadium een 
doeltreffend hulpmiddel kunnen vormen, 
mits zij legitiem, toegankelijk, 
voorspelbaar, rechtvaardig, transparant en 
verenigbaar met de mensenrechten zijn, 
alsook een bron van permanent leren 
gebaseerd op betrokkenheid en dialoog;

Or. en

Amendement 141
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op sectorniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium een doeltreffend 
hulpmiddel kunnen vormen, mits zij 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
rechtvaardig, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

11. is van mening dat 
klachtenmechanismen op bedrijfsniveau in 
een vroeg stadium doeltreffende 
hulpmiddelen kunnen vormen, mits zij 
toegankelijk, transparant en verenigbaar 
met de mensenrechten zijn;

Or. fr

Amendement 143
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag 
staan hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag 
staan hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

12. is verder van mening dat, teneinde 
slachtoffers te kunnen vergoeden, 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld zolang kan worden 
aangetoond dat de onderneming de schade 
die ondernemingen die onder haar gezag 
staan hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, effectief en exclusief 
had kunnen kennen evenals kunnen 
voorkomen, indien de ondernemingen 
onder haar gezag in het kader van de 
zakelijke relatie met deze ondernemingen 
internationaal erkende mensenrechten 
hebben geschonden of milieuschade 
hebben aangericht, altijd met 
inachtneming van de beginselen van het 
vermoeden van onschuld en zonder 
omkering van de bewijslast;

Or. es
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Amendement 146
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag 
staan hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

12. is verder van mening dat 
ondernemingen voor schade die door de 
nodige zorgvuldigheid had kunnen 
worden voorkomen, civielrechtelijk 
aansprakelijk moeten worden gesteld, 
waarbij dit zowel geldt voor schade door 
de onderneming zelf als op het gebied van 
zakelijke relaties;

Or. de

Amendement 147
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag 
(daarbij inbegrepen economische 
zeggenschap) staan hebben veroorzaakt of 
waartoe deze hebben bijgedragen, indien 
de ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
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schadeloosstelling te krijgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt, indien zij op de 
hoogte waren gebracht van en niet 
hebben gereageerd op het feit dat de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

Or. fr

Amendement 149
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor schade voortvloeiend 
uit negatieve effecten op de 
mensenrechten, het milieu of goed 
bestuur die ondernemingen die onder hun 
gezag staan, waarop zij controle kunnen 
uitoefenen of waarmee zij een zakelijke 
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ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

relatie onderhouden, hebben veroorzaakt 
of waartoe deze hebben bijgedragen door 
handelen of nalaten;

Or. en

Amendement 150
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verder van mening dat 
ondernemingen aansprakelijk moeten 
worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen internationaal erkende 
mensenrechten hebben geschonden of 
milieuschade hebben aangericht, teneinde 
slachtoffers in staat te stellen 
schadeloosstelling te krijgen;

12. is verder van mening dat 
ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk 
moeten worden gesteld voor de schade die 
ondernemingen die onder hun gezag staan 
hebben veroorzaakt of waartoe deze 
hebben bijgedragen, indien de 
ondernemingen onder hun gezag in het 
kader van de zakelijke relatie met deze 
ondernemingen mensenrechten hebben 
geschonden of milieuschade hebben 
aangericht, teneinde slachtoffers in staat te 
stellen schadeloosstelling te krijgen;

Or. en

Amendement 151
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat om een 
doeltreffende voorziening in rechte, 
toegang tot de rechter en herstel mogelijk 
en makkelijker te maken, aan het milieu 
zelf een juridische status zou moeten 
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worden toegekend op grond waarvan 
vertegenwoordigers namens het milieu 
rechtszaken kunnen aanspannen; is van 
mening dat deze rechtszaken zouden 
kunnen worden aangespannen door 
gekwalificeerde entiteiten die a) een 
legitiem belang hebben bij de naleving 
van de desbetreffende bepalingen van het 
milieurecht, en b) hiertoe eerder door de 
lidstaten of de Commissie zijn 
aangewezen, op permanente basis of ad 
hoc voor een specifieke rechtszaak;

Or. en

Amendement 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. meent verder dat ondernemingen 
aansprakelijk moeten worden gesteld voor 
schade die voortvloeit uit de negatieve 
effecten op de mensenrechten, het milieu 
en goed bestuur die deelnemers aan hun 
waardeketen hebben veroorzaakt of 
waartoe deze hebben bijgedragen, tenzij 
de onderneming kan aantonen dat zij met 
passende zorgvuldigheid heeft gehandeld 
en alle redelijke maatregelen heeft 
getroffen om die schade te voorkomen;

Or. en

Amendement 153
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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12 bis. merkt op dat het moeilijk kan zijn 
om deze ondernemingen te traceren; 
verzoekt de Commissie om hulpmiddelen 
voor te stellen en te evalueren om 
ondernemingen te helpen met de 
traceerbaarheid van hun waardeketens;

Or. en

Amendement 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst erop dat digitale 
technologieën bedrijven van dienst 
kunnen zijn bij de toepassing van 
passende zorgvuldigheid in hun 
waardeketen en de verlaging van de 
kosten; is van mening dat de 
innovatiedoelstelling van de Europese 
Unie in het kader van de nieuwe 
zorgvuldigheidsvoorschriften gekoppeld 
moet worden aan de bevordering van de 
mensenrechten en duurzaam bestuur;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat bedrijven die 
passende zorgvuldigheid toepassen, niet 
mogen worden ontheven van hun 
aansprakelijkheid voor de schade die zij 

Schrappen
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hebben berokkend of waartoe zij hebben 
bijgedragen; is echter voorts van mening 
dat een robuust zogvuldigheidsproces 
ondernemingen kan helpen voorkomen 
dat ze schade berokkenen;

Or. en

Amendement 156
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat bedrijven die 
passende zorgvuldigheid toepassen, niet 
mogen worden ontheven van hun 
aansprakelijkheid voor de schade die zij 
hebben berokkend of waartoe zij hebben 
bijgedragen; is echter voorts van mening 
dat een robuust zogvuldigheidsproces 
ondernemingen kan helpen voorkomen dat 
ze schade berokkenen;

13. is van mening dat het nemen van 
bepaalde, wellicht zelfs uitgebreide 
zorgvuldigheidsmaatregelen bedrijven 
echter niet automatisch mag ontheffen 
van hun aansprakelijkheid voor de schade 
die zij hebben berokkend of waartoe zij 
hebben bijgedragen; is echter voorts van 
mening dat een robuust en gepast 
zorgvuldigheidsproces ondernemingen kan 
helpen om de schade te voorkomen;

Or. en

Amendement 157
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat bedrijven die 
passende zorgvuldigheid toepassen, niet 
mogen worden ontheven van hun 
aansprakelijkheid voor de schade die zij 
hebben berokkend of waartoe zij hebben 
bijgedragen; is echter voorts van mening 
dat een robuust zogvuldigheidsproces 
ondernemingen kan helpen voorkomen dat 

13. is van mening dat bedrijven die 
passende zorgvuldigheid toepassen, niet 
mogen worden ontheven van hun 
aansprakelijkheid voor de schade die zij 
hebben berokkend of waartoe zij hebben 
bijgedragen, op voorwaarde dat die schade 
bekend had kunnen zijn en vermeden had 
kunnen worden door een andere 
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ze schade berokkenen; economisch duurzame actie dan de 
uitgevoerde; is voorts van mening dat een 
robuust en effectief zorgvuldigheidsproces 
ondernemingen kan helpen voorkomen dat 
ze schade berokkenen;

Or. es

Amendement 158
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat bedrijven die 
passende zorgvuldigheid toepassen, niet 
mogen worden ontheven van hun 
aansprakelijkheid voor de schade die zij 
hebben berokkend of waartoe zij hebben 
bijgedragen; is echter voorts van mening 
dat een robuust zogvuldigheidsproces 
ondernemingen kan helpen voorkomen dat 
ze schade berokkenen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 159
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de EU-
kaderregeling geen afbreuk mag doen aan 
andere kaderregelingen betreffende 
aansprakelijkheid voor onderaannemers 
en toeleveringsketens die zijn vastgesteld 
op nationaal, Europees en internationaal 
niveau, waaronder hoofdelijke 
aansprakelijkheid in 
onderaannemingsketens;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot 
de rechter te garanderen in gevallen 
waarin deze toegang mogelijk zal worden 
ontzegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 

Schrappen



AM\1215352NL.docx 81/107 PE658.901v01-00

NL

het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot 
de rechter te garanderen in gevallen 
waarin deze toegang mogelijk zal worden 
ontzegd;

Or. en

Amendement 162
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot 
de rechter te garanderen in gevallen 
waarin deze toegang mogelijk zal worden 
ontzegd;

14. is van mening dat de rechterlijke 
instanties van de lidstaten bij wijze van 
uitzondering kennis kunnen nemen van 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen 
Europese ondernemingen voor 
gebeurtenissen die in het buitenland 
hebben plaatsgevonden, mits aan twee 
voorwaarden is voldaan: ten eerste dat de 
benadeelde duidelijk bewijst dat hij geen 
toegang heeft gehad tot de rechter en, ten 
tweede, dat er voldoende binding is met de 
betreffende Europese staat;

Or. es
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Amendement 163
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot de 
rechter te garanderen in gevallen waarin 
deze toegang mogelijk zal worden ontzegd;

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy” en de VN-
richtsnoeren voor economie en 
mensenrechten, moet worden uitgebreid 
zodat zij kunnen worden aangezocht bij 
burgerrechtelijke vorderingen tegen EU-
ondernemingen wegens schade die deze 
hebben berokkend in hun waardeketen als 
gevolg van mensenrechtenschendingen of 
milieuschade; is voorts van mening dat het 
noodzakelijk is in de EU-wetgeving een 
forum necessitatis in te voeren teneinde 
slachtoffers toegang tot de rechter te 
garanderen in gevallen waarin deze 
toegang mogelijk zal worden ontzegd;

Or. de

Amendement 164
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
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wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot de 
rechter te garanderen in gevallen waarin 
deze toegang mogelijk zal worden ontzegd;

wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen in de vorm van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot de 
rechter te garanderen in gevallen waarin 
deze toegang mogelijk zal worden ontzegd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van EU-rechtbanken, in overeenstemming 
met de overwegingen inzake de rechten 
van slachtoffers op schadeloosstelling in 
het kader van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy”, moet worden 
uitgebreid zodat zij kunnen worden 
aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; is voorts van 
mening dat het noodzakelijk is in de EU-
wetgeving een forum necessitatis in te 
voeren teneinde slachtoffers toegang tot de 
rechter te garanderen in gevallen waarin 
deze toegang mogelijk zal worden ontzegd;

14. is van mening dat de rechtsmacht 
van rechtbanken van EU-lidstaten, in 
overeenstemming met de overwegingen 
inzake de rechten van slachtoffers op 
schadeloosstelling in het kader van het 
VN-kader “Protect, Respect and Remedy”, 
moet worden uitgebreid zodat zij kunnen 
worden aangezocht bij burgerrechtelijke 
vorderingen tegen EU-ondernemingen 
wegens schade die deze hebben berokkend 
in hun waardeketen als gevolg van 
mensenrechtenschendingen; vraagt voorts 
dat wordt overwogen in de EU-wetgeving 
een forum necessitatis in te voeren 
teneinde slachtoffers toegang tot de rechter 
te garanderen in gevallen waarin deze 
toegang mogelijk zal worden ontzegd;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



PE658.901v01-00 84/107 AM\1215352NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden 
met bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

Schrappen

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden 
met bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

Schrappen

Or. en
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Amendement 168
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
slachtoffers of belanghebbenden die 
benadeeld zijn door schendingen van de 
mensenrechten, milieunormen of normen 
van goed bestuur waarmee 
ondernemingen inbreuk hebben gemaakt 
op de EU-wetgeving in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de plaats waar de 
schade is opgetreden (lex loci damni), de 
plaats waar de handelingen hebben 
plaatsgevonden die de schade hebben 
veroorzaakt (lex loci delicti commissi) of 
de locatie waar de aangeklaagde 
onderneming haar maatschappelijke zetel 
heeft, of indien de onderneming niet in 
een lidstaat gevestigd is, de plaats waar zij 
actief is;

Or. en

Amendement 169
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven wellicht niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 



PE658.901v01-00 86/107 AM\1215352NL.docx

NL

de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

de schade is berokkend; is van mening dat 
de aanpassing van het internationaal 
privaatrecht in dit opzicht een oplossing 
zou kunnen bieden, maar deze moet altijd 
voorafgegaan worden door een 
zorgvuldige juridische analyse en een 
grondige effectbeoordeling; is van mening 
dat een dergelijke aanpassing het 
bevoegde rechtsforum de mogelijkheid 
kan bieden het recht toe te passen van de 
lidstaat waar de aangeklaagde 
onderneming haar maatschappelijke zetel 
heeft;

Or. en

Amendement 170
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend, vooral wanneer 
die landen buiten de grenzen van de Unie 
liggen;

Or. es

Amendement 171
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door EU-
ondernemingen in dit opzicht in staat 
moeten worden gesteld de wetgeving te 
kiezen van een juridisch stelsel met hoge 
mensenrechtennormen; dit kan de 
wetgeving zijn van de locatie waar de 
aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

15. onderstreept dat slachtoffers van 
negatieve effecten die verband houden met 
bedrijven vaak niet voldoende worden 
beschermd door de wet van het land waar 
de schade is berokkend; is van mening dat 
de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen door in de EU 
opererende ondernemingen in dit opzicht 
in staat moeten worden gesteld de 
wetgeving te kiezen van een juridisch 
stelsel met hoge mensenrechtennormen; dit 
kan de wetgeving zijn van de locatie waar 
de aangeklaagde onderneming haar 
maatschappelijke zetel heeft;

Or. en

Amendement 172
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat om de gelijkheid 
van de slachtoffers en de ondernemingen 
als procespartijen te waarborgen, de 
bewijslast eerlijk moet worden verdeeld, 
aangezien de ondernemingen vaak 
multinationals zijn; benadrukt dat de 
ondernemingen met name zouden moeten 
aantonen dat zij hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen niet 
hebben verzuimd; benadrukt dat 
ondernemingen om zichzelf te vrijwaren 
van aansprakelijkheid verder moeten 
aantonen dat er geen causaal verband 
bestond tussen de opgetreden schade en 
het verzuim van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen;

Or. en
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Amendement 173
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de noodzaak om 
gendergevoelige zorgvuldigheidsanalyses 
uit te voeren en er met name op te letten 
dat vrouwen in de hele waardeketen in 
hun rechten worden beschermd en 
voldoende worden ondersteund bij het 
doen gelden van hun rechten.

Or. de

Amendement 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraph 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is van mening dat de extra 
belemmeringen voor slachtoffers bij de 
toegang tot de rechter kunnen worden 
gecompenseerd door gepaste regels 
betreffende de verjaringstermijnen vast te 
stellen, die ten minste vijf jaar moeten 
bedragen, waarbij gelijktijdig rechtszaken 
moeten kunnen worden aangespannen 
tegen een onderneming en haar zakelijke 
relaties, en waarbij gerechtelijke 
vorderingen tegen een onderneming niet 
niet-ontvankelijk mogen worden 
verklaard op grond van een eerdere 
uitspraak over de aansprakelijkheid van 
een zakelijke relatie voor dezelfde schade;

Or. en
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Amendement 175
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst erop dat naast vrouwen 
vooral inheemse volkeren bijzonder zwaar 
worden getroffen door milieuschade en 
mensenrechtenschendingen en dat hier 
daarom specifieke maatregelen nodig zijn 
om de inheemse volkeren en hun 
omgeving in het bijzonder te beschermen.

Or. de

Amendement 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraph 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de Commissie om 
een voorstel in te dienen voor een 
onderhandelingsmandaat voor de 
Europese Unie, op grond waarvan zij 
constructieve besprekingen kan aangaan 
over een internationaal bindend 
rechtsinstrument van de VN dat de 
activiteiten van transnationale 
ondernemingen en andere bedrijven 
reguleert in het kader van het 
internationaal recht inzake de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 177
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
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Paragraph 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verzoekt de Commissie om 
verschillende voorstellen te doen 
betreffende de herziening van de richtlijn 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie, alsook 
wetgeving in te voeren betreffende 
verplichte passende zorgvuldigheid van 
bedrijven, de verplichtingen van 
bestuurders en duurzaam bestuur;

Or. en

Amendement 178
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie per 
ommegaande een wetgevingsvoorstel in te 
dienen inzake een verplicht 
zorgvuldigheidsonderzoek in de 
toeleveringsketen, op basis van de 
aanbevelingen die hiertoe in de bijlage 
zijn opgenomen; is van mening dat de 
artikelen 50, 83, lid 2, en artikel 114 
VWEU moeten worden gekozen als 
rechtsgrond voor het voorstel, 
onverminderd de details van het 
toekomstige wetgevingsvoorstel;

16. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen inzake vrijwillig 
zorgvuldigheidsonderzoek;

Or. es

Amendement 179
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie per 
ommegaande een wetgevingsvoorstel in te 
dienen inzake een verplicht 
zorgvuldigheidsonderzoek in de 
toeleveringsketen, op basis van de 
aanbevelingen die hiertoe in de bijlage zijn 
opgenomen; is van mening dat de artikelen 
50, 83, lid 2, en artikel 114 VWEU moeten 
worden gekozen als rechtsgrond voor het 
voorstel, onverminderd de details van het 
toekomstige wetgevingsvoorstel;

16. verzoekt de Commissie per 
ommegaande een wetgevingsvoorstel in te 
dienen inzake een 
zorgvuldigheidsonderzoek, op basis van de 
aanbevelingen die hiertoe in de bijlage zijn 
opgenomen; is van mening dat de artikelen 
50, 83, lid 2, en artikel 114 VWEU moeten 
worden gekozen als rechtsgrond voor het 
voorstel, onverminderd de details van het 
toekomstige wetgevingsvoorstel;

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie per 
ommegaande een wetgevingsvoorstel in te 
dienen inzake een verplicht 
zorgvuldigheidsonderzoek in de 
toeleveringsketen, op basis van de 
aanbevelingen die hiertoe in de bijlage zijn 
opgenomen; is van mening dat de 
artikelen 50, 83, lid 2, en artikel 114 
VWEU moeten worden gekozen als 
rechtsgrond voor het voorstel, 
onverminderd de details van het 
toekomstige wetgevingsvoorstel;

16. verzoekt de Commissie per 
ommegaande een wetgevingsvoorstel in te 
dienen inzake een verplicht 
zorgvuldigheidsonderzoek in de 
toeleveringsketen, op basis van de 
aanbevelingen die hiertoe in de bijlage zijn 
opgenomen; is van mening dat de 
artikelen 50, 83, lid 2, 114, 153, lid 1, 
onder e), en 191 VWEU moeten worden 
gekozen als rechtsgrond voor het voorstel, 
onverminderd de details van het 
toekomstige wetgevingsvoorstel;

Or. en

Amendement 181
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft 
voor de begroting van de Unie;

17. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft 
voor de begroting van de Unie, hoewel het 
schadelijk kan zijn voor de lidstaten en/of 
de betrokken ondernemingen;

Or. es

Amendement 182
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie, 
voorafgaand aan de wettelijke 
goedkeuring, een risico-effectonderzoek 
uit te voeren, een onderzoek naar de 
economische impact, het financiële effect 
en een studie naar het effect dat deze 
regelgeving kan hebben op de 
concurrentie van Europese 
ondernemingen ten opzichte van 
ondernemingen uit derde landen die niet 
onder deze regelgeving vallen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 50, artikel 83, lid 2, en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
50, artikel 83, lid 2, artikel 114, artikel 
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153, lid 1, onder e), en artikel 191,

Or. en

Amendement 184
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  

-1. Sinds de jaren ’70 zijn er op 
internationaal niveau diverse pogingen op 
hoog niveau ondernomen om de 
transnationale activiteiten van 
ondernemingen te reguleren met het oog 
op een goede toewijzing van de juridische 
aansprakelijkheid voor de negatieve 
gevolgen van het verzuim van 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten, goed bestuur en het 
milieu in complexe waardeketens.

Or. en

Amendement 185
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Het debat over de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 
betrekking tot mensenrechten werd 
prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers in wereldwijde 
waardeketens te maken hadden. 
Tegelijkertijd werden veel olie-, gas-, en 

1. Het debat over de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 
betrekking tot grondrechten werd 
prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers te maken 
hadden, waaronder kinderen.
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mijnbouwbedrijven actief in steeds verder 
afgelegen gebieden, waarbij inheemse 
bevolkingen vaak werden verdreven 
zonder enige vorm van adequate 
raadpleging of compensatie.

Or. es

Amendement 186
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Het debat over de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 
betrekking tot mensenrechten werd 
prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers in wereldwijde 
waardeketens te maken hadden. 
Tegelijkertijd werden veel olie-, gas-, en 
mijnbouwbedrijven actief in steeds verder 
afgelegen gebieden, waarbij inheemse 
bevolkingen vaak werden verdreven 
zonder enige vorm van adequate 
raadpleging of compensatie.

1. Het bewustzijn van de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 
betrekking tot de negatieve effecten van 
hun waardeketens op de mensenrechten 
werd prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers in wereldwijde 
waardeketens te maken hadden. 
Tegelijkertijd werden veel olie-, gas-, en 
mijnbouwbedrijven actief in steeds verder 
afgelegen gebieden, waarbij inheemse 
bevolkingen vaak werden verdreven 
zonder enige vorm van adequate 
raadpleging of compensatie.

Or. en

Amendement 187
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Het debat over de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 

1. Het debat over de 
verantwoordelijkheden van bedrijven met 
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betrekking tot mensenrechten werd 
prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers in wereldwijde 
waardeketens te maken hadden. 
Tegelijkertijd werden veel olie-, gas-, en 
mijnbouwbedrijven actief in steeds verder 
afgelegen gebieden, waarbij inheemse 
bevolkingen vaak werden verdreven 
zonder enige vorm van adequate 
raadpleging of compensatie.

betrekking tot mensenrechten werd 
prominent in de jaren 90, toen nieuwe 
offshoringpraktijken bij de productie van 
kleding en schoeisel de aandacht vestigden 
op de slechte arbeidsomstandigheden 
waarmee veel werknemers in wereldwijde 
waardeketens te maken hadden. 
Tegelijkertijd werden veel olie-, gas-, en 
mijnbouwbedrijven, alsook 
levensmiddelenbedrijven actief in steeds 
verder afgelegen gebieden, waarbij 
inheemse bevolkingen vaak werden 
verdreven zonder enige vorm van adequate 
raadpleging of compensatie.

Or. en

Amendement 188
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen, 
met name wanneer zij actief zijn in landen 
met zwakke rechtssystemen en een 
gebrekkige handhaving, en hen 
verantwoordelijk te houden voor de 
schade die zij berokkenen of waartoe zij 
bijdragen, steeds nijpender. In dit licht 
verwelkomde de Raad voor de 
mensenrechten van de VN in 2008 
unaniem het kader “Protect, Respect and 
Remedy”. Dit raamwerk is gebaseerd op 
drie pilaren: de plicht van de staat om 
bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen, 
met name wanneer zij actief zijn in landen 
buiten de EU met zwakke rechtssystemen 
en een gebrekkige handhaving, steeds 
nijpender. In dit licht verwelkomde de 
Raad voor de mensenrechten van de VN in 
2008 unaniem het kader “Protect, Respect 
and Remedy”. Dit raamwerk is gebaseerd 
op drie pilaren: de plicht van de staat om 
bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 
eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
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eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
anderen schenden en de negatieve effecten 
die zij teweegbrengen moeten corrigeren, 
en betere toegang van slachtoffers tot 
doeltreffende – al dan niet gerechtelijke – 
schadeloosstelling.

anderen schenden en de negatieve effecten 
die zij teweegbrengen moeten corrigeren.

Or. en

Amendement 189
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen, 
met name wanneer zij actief zijn in landen 
met zwakke rechtssystemen en een 
gebrekkige handhaving, en hen 
verantwoordelijk te houden voor de schade 
die zij berokkenen of waartoe zij bijdragen, 
steeds nijpender. In dit licht verwelkomde 
de Raad voor de mensenrechten van de VN 
in 2008 unaniem het kader “Protect, 
Respect and Remedy”. Dit raamwerk is 
gebaseerd op drie pilaren: de plicht van de 
staat om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 
eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
anderen schenden en de negatieve effecten 
die zij teweegbrengen moeten corrigeren, 
en betere toegang van slachtoffers tot 
doeltreffende – al dan niet gerechtelijke – 

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen en 
slachtoffers toegang tot de rechter 
krijgen, met name wanneer de 
waardeketens van bepaalde bedrijven zich 
uitstrekken tot landen met zwakke 
rechtssystemen en een gebrekkige 
handhaving, en hen verantwoordelijk te 
houden voor de schade die zij berokkenen 
of waartoe zij bijdragen, steeds nijpender. 
In dit licht verwelkomde de Raad voor de 
mensenrechten van de VN in 2008 
unaniem het kader “Protect, Respect and 
Remedy”. Dit raamwerk is gebaseerd op 
drie pilaren: de plicht van de staat om 
bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 
eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
anderen schenden en de negatieve effecten 
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schadeloosstelling. die zij teweegbrengen moeten corrigeren, 
en betere toegang van slachtoffers tot 
doeltreffende – al dan niet gerechtelijke – 
schadeloosstelling.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen, 
met name wanneer zij actief zijn in landen 
met zwakke rechtssystemen en een 
gebrekkige handhaving, en hen 
verantwoordelijk te houden voor de schade 
die zij berokkenen of waartoe zij bijdragen, 
steeds nijpender. In dit licht verwelkomde 
de Raad voor de mensenrechten van de VN 
in 2008 unaniem het kader “Protect, 
Respect and Remedy”. Dit raamwerk is 
gebaseerd op drie pilaren: de plicht van de 
staat om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 
eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
anderen schenden en de negatieve effecten 
die zij teweegbrengen moeten corrigeren, 
en betere toegang van slachtoffers tot 
doeltreffende – al dan niet gerechtelijke – 
schadeloosstelling.

2. Omdat er steeds meer 
mensenrechtenschendingen en gevallen 
van milieuaantasting aan het licht kwamen, 
werd de behoefte om te garanderen dat 
bedrijven de mensenrechten eerbiedigen, 
met name wanneer zij actief zijn in landen 
met zwakke rechtssystemen en een 
gebrekkige handhaving, en hen 
verantwoordelijk te houden voor de schade 
die zij berokkenen of waartoe zij bijdragen, 
steeds nijpender. In dit licht verwelkomde 
de Raad voor de mensenrechten van de VN 
in 2008 unaniem het kader “Protect, 
Respect and Remedy”. Dit raamwerk is 
gebaseerd op drie pilaren: de plicht van de 
staat om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder bedrijven, door middel van 
passende beleidsmaatregelen, regelgeving 
en berechting; de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te 
eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij 
passende zorgvuldigheid moeten toepassen 
om te voorkomen dat zij de rechten van 
anderen schenden en de negatieve effecten 
die zij teweegbrengen moeten corrigeren.

Or. en
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Amendement 191
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Dit kader werd gevolgd door de 
“leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten”, die in 
2011 door de Raad voor de mensenrechten 
van de VN werden aangenomen. De 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten vormden 
de eerste wereldwijde norm voor passende 
zorgvuldigheid en stelden bedrijven in staat 
hun verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de eerbiediging van de mensenrechten 
in de praktijk te brengen. Hierna 
ontwikkelden andere internationale 
organisaties normen voor passende 
zorgvuldigheid die op deze leidende 
beginselen werden gebaseerd. In de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de OESO uit 2011 
wordt uitgebreid verwezen naar passende 
zorgvuldigheid en de OESO heeft ook 
richtsnoeren ontwikkeld om 
ondernemingen in specifieke sectoren en 
toeleveringsketens te helpen passende 
zorgvuldigheideisen toe te passen. In 2018 
keurde de OESO de algemene richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoord zakelijk gedrag goed. Evenzo 
keurde de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in 2017 de 
tripartiete beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid goed, waarin ondernemingen 
worden aangemoedigd 
zorgvuldigheidsmechanismen in te voeren 
voor het detecteren, voorkomen en 
beperken van bestaande en potentiële 
negatieve effecten met betrekking tot 
internationaal erkende mensenrechten, en 
voor het verantwoorden van de aanpak van 

3. Dit kader werd gevolgd door de 
“leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten”, die in 
2011 door de Raad voor de mensenrechten 
van de VN werden aangenomen. De 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten vormden 
de eerste wereldwijde norm voor passende 
zorgvuldigheid en stelden bedrijven in staat 
hun verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de eerbiediging van de mensenrechten 
in de praktijk te brengen. Hierna 
ontwikkelden andere internationale 
organisaties normen voor passende 
zorgvuldigheid die op deze leidende 
beginselen werden gebaseerd. In de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de OESO uit 2011 
wordt uitgebreid verwezen naar passende 
zorgvuldigheid en de OESO heeft ook 
richtsnoeren ontwikkeld om 
ondernemingen in specifieke sectoren en 
toeleveringsketens te helpen passende 
zorgvuldigheideisen toe te passen. In 2018 
keurde de OESO de algemene richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoord zakelijk gedrag goed. Evenzo 
keurde de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in 2017 de 
tripartiete beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid goed, waarin ondernemingen 
worden aangemoedigd 
zorgvuldigheidsmechanismen in te voeren 
voor het detecteren, voorkomen en 
beperken van bestaande en potentiële 
negatieve effecten met betrekking tot 
internationaal erkende mensenrechten, en 
voor het verantwoorden van de aanpak van 
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deze effecten. deze effecten. De beginselen inzake 
kinderrechten en bedrijven die in 2012 
werden ontwikkeld door het “Global 
Compact”-initiatief van de VN, Save the 
Children en UNICEF omvatten 
belangrijke overwegingen betreffende de 
negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten, 
en UNICEF heeft een reeks richtlijnen 
ontwikkeld betreffende de passende 
zorgvuldigheid van bedrijven met 
betrekking tot kinderen. In 2013 heeft het 
VN-comité voor de Rechten van het Kind 
in algemene opmerking nr. 16 een 
uitgebreide reeks verplichtingen van 
staten vastgesteld met betrekking tot de 
effecten van het bedrijfsleven op de 
rechten van kinderen, waaronder de 
verplichting om bedrijven te verplichten 
om passende zorgvuldigheid betreffende 
kinderrechten te betrachten.

Or. en

Amendement 192
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Dit kader werd gevolgd door de 
“leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten”, die in 
2011 door de Raad voor de mensenrechten 
van de VN werden aangenomen. De 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten vormden 
de eerste wereldwijde norm voor passende 
zorgvuldigheid en stelden bedrijven in staat 
hun verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de eerbiediging van de mensenrechten 
in de praktijk te brengen. Hierna 
ontwikkelden andere internationale 
organisaties normen voor passende 
zorgvuldigheid die op deze leidende 
beginselen werden gebaseerd. In de 

3. Dit kader werd gevolgd door de 
“leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten”, die in 
2011 door de Raad voor de mensenrechten 
van de VN werden aangenomen. De 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten vormden 
de eerste wereldwijde norm voor passende 
zorgvuldigheid en stelden bedrijven in staat 
hun verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de eerbiediging van de mensenrechten 
in de praktijk te brengen. Hierna 
ontwikkelden andere internationale 
organisaties normen voor passende 
zorgvuldigheid die op deze leidende 
beginselen werden gebaseerd. In de 
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richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de OESO uit 2011 
wordt uitgebreid verwezen naar passende 
zorgvuldigheid en de OESO heeft ook 
richtsnoeren ontwikkeld om 
ondernemingen in specifieke sectoren en 
toeleveringsketens te helpen passende 
zorgvuldigheideisen toe te passen. In 2018 
keurde de OESO de algemene richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoord zakelijk gedrag goed. Evenzo 
keurde de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in 2017 de 
tripartiete beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid goed, waarin ondernemingen 
worden aangemoedigd 
zorgvuldigheidsmechanismen in te voeren 
voor het detecteren, voorkomen en 
beperken van bestaande en potentiële 
negatieve effecten met betrekking tot 
internationaal erkende mensenrechten, en 
voor het verantwoorden van de aanpak van 
deze effecten.

richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de OESO uit 2011 
wordt uitgebreid verwezen naar passende 
zorgvuldigheid en de OESO heeft ook 
richtsnoeren ontwikkeld om 
ondernemingen in specifieke sectoren en 
toeleveringsketens te helpen passende 
zorgvuldigheideisen toe te passen. In 2016 
stelde het Comité van ministers een 
aanbeveling aan de lidstaten vast 
betreffende mensenrechten en het 
bedrijfsleven, waarin de lidstaten van de 
Raad van Europa werden opgeroepen 
wetgeving en andere maatregelen vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen voor de Europese rechter 
burgerlijk, administratief en 
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor 
mensenrechtenschendingen in hun 
waardeketen. In 2018 keurde de OESO de 
algemene richtsnoeren inzake de 
zorgvuldigheidseisen voor verantwoord 
zakelijk gedrag goed. Evenzo keurde de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
2017 de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid goed, waarin 
ondernemingen worden aangemoedigd 
zorgvuldigheidsmechanismen in te voeren 
voor het detecteren, voorkomen en 
beperken van bestaande en potentiële 
negatieve effecten met betrekking tot 
internationaal erkende mensenrechten, en 
voor het verantwoorden van de aanpak van 
deze effecten.

Or. en

Amendement 193
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Eerbiediging 
van de mensenrechten blijft een marginale 
rol spelen in het beleid en de strategieën 
van bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

Or. es

Amendement 194
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun zorgplichten serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten kan hun doeltreffendheid 
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instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

belemmeren: slechts een beperkt aantal 
bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties.

Or. en

Amendement 195
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun zorgplichten serieus 
nemen, maar hun doeltreffendheid moet 
worden verbeterd, zodat er ook andere soft 
law-maatregelen worden ontwikkeld om 
bedrijven te stimuleren om vrijwillig 
passende zorgvuldigheid toe te passen met 
betrekking tot de effecten op de 
mensenrechten van hun activiteiten en die 
van hun zakelijke relaties.
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door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

Or. en

Amendement 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten kan hun doeltreffendheid 
belemmeren en hun effect is wisselvallig 
gebleken: slechts een beperkt aantal 
bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties.

Or. en

Amendement 197
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn.

4. Bedrijven beschikken momenteel 
derhalve over een aanzienlijk aantal 
internationale zorgvuldigheidsinstrumenten 
die hen kunnen helpen hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
mensenrechten na te komen. Deze 
instrumenten zijn van groot belang voor 
bedrijven die hun plicht om de 
mensenrechten te beschermen serieus 
nemen, maar de vrijwillige aard van de 
instrumenten belemmert hun 
doeltreffendheid en hun effect is dan ook 
beperkt gebleken: slechts een beperkt 
aantal bedrijven past vrijwillig passende 
zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
effecten op de mensenrechten van hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties. Eerbiediging van de 
mensenrechten blijft een marginale rol 
spelen in het beleid en de strategieën van 
bedrijven. Dit wordt nog eens versterkt 
door de buitensporige nadruk die veel 
ondernemingen leggen op het 
maximaliseren van de winst op korte 
termijn, onder meer vanwege de druk van 
aandeelhouders om de waarde van de 
aandelen te maximaliseren.

Or. en

Amendement 198
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. De bestaande internationale 
instrumenten inzake passende 
zorgvuldigheid zijn er niet in geslaagd de 
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slachtoffers van de negatieve gevolgen 
voor de mensenrechten en het milieu 
toegang tot de rechter en 
verhaalsmogelijkheden te bieden vanwege 
hun buitengerechtelijke en vrijwillige 
aard. Staten zijn eerstverantwoordelijk 
voor de bescherming van de 
mensenrechten en het bieden van toegang 
tot de rechter, en het gebrek aan 
rechterlijke mechanismen om bedrijven 
aansprakelijk te stellen voor schade die 
wordt veroorzaakt in hun waardeketen 
mag en kan niet naar behoren worden 
gecompenseerd door de ontwikkeling van 
particuliere klachtenmechanismen. 
Hoewel dergelijke mechanismen nuttig 
zijn om noodhulp en snelle compensatie 
voor beperkte schade te bieden, moeten zij 
strikt worden gereguleerd door 
overheidsinstanties en geen afbreuk doen 
aan het recht van slachtoffers op toegang 
tot de rechter en het recht op een eerlijk 
en openbaar proces voor een 
onafhankelijke rechtbank.

Or. en

Amendement 199
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. In het licht van de beperkingen 
van vrijwillig zorgvuldigheidsonderzoek 
heeft de Unie op specifieke terreinen 
verplichte kaderregelingen van passende 
zorgvuldigheid aangenomen teneinde de 
financiering van terrorisme en ontbossing 
te bestrijden. In 2010 heeft de Unie de 
houtverordening vastgesteld, op grond 
waarvan alle marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de interne markt 
brengen, worden onderworpen aan 
zorgvuldigheidseisen3, en handelaren in de 

5. De Unie heeft op zeer specifieke 
terreinen verplichte kaderregelingen van 
passende zorgvuldigheid aangenomen 
teneinde terreinen te bestrijden die de 
belangen van de Unie of haar lidstaten 
schaden, zoals de financiering van 
terrorisme of ontbossing. In 2010 heeft de 
Unie de houtverordening vastgesteld, op 
grond waarvan alle marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de interne markt 
brengen, worden onderworpen aan 
zorgvuldigheidseisen3, en handelaren in de 
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distributieketen worden verplicht 
basisinformatie te verstrekken over de 
leverancier en de koper zodat het traceren 
van hout en de houtproducten kan worden 
verbeterd. Bij de verordening inzake 
conflictmineralen uit 20174 wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
teneinde gewapende groepen en 
veiligheidstroepen zo weinig mogelijk 
kansen te geven handel te drijven in tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud.

distributieketen worden verplicht 
basisinformatie te verstrekken over de 
leverancier en de koper zodat het traceren 
van hout en de houtproducten kan worden 
verbeterd. Bij de verordening inzake 
conflictmineralen uit 20174 wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
teneinde gewapende groepen, 
terroristische groeperingen en/of 
veiligheidstroepen zo weinig mogelijk 
kansen te geven handel te drijven in tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud.

_________________ _________________
3 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

3 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, 
blz. 23).

4 Verordening (EU) nr. 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 19.5.2017, blz. 1).

4 Verordening (EU) nr. 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 19.5.2017, blz. 1).

Or. es

Amendement 200
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. In de richtlijn met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie5 wordt een algemenere 
benadering toegepast, op grond waarvan 

6. In de richtlijn met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie5 wordt een algemenere 
benadering toegepast, op grond waarvan 
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sommige grote ondernemingen worden 
verplicht informatie bekend te maken over 
het beleid dat zij toepassen met betrekking 
tot milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping, met 
inbegrip van passende zorgvuldigheid. Het 
toepassingsgebied van die richtlijn is 
echter beperkt en de verplichting is 
gebaseerd op een “pas toe of leg uit”-
principe.

sommige grote ondernemingen worden 
verplicht informatie bekend te maken over 
het beleid dat zij toepassen met betrekking 
tot milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, de 
eerbiediging van mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping, met 
inbegrip van passende zorgvuldigheid.

_________________ _________________
5 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

5 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. es


