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Ændringsforslag 201
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. En mere generel tilgang blev taget 
med direktivet om ikke-finansiel 
rapportering5, som pålægger visse store 
virksomheder en forpligtelse til at 
indberette deres politikker med hensyn til 
miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs 
anvendelsesområde er imidlertid 
begrænset, og forpligtelsen er baseret på et 
princip om "efterlevelse eller begrundelse".

6. En anden, mere generel og 
supplerende tilgang blev taget med 
direktivet om ikke-finansiel rapportering5, 
som pålægger visse store virksomheder en 
forpligtelse til at indberette deres politikker 
med hensyn til miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs 
anvendelsesområde er imidlertid 
begrænset, og forpligtelsen er baseret på et 
princip om "efterlevelse eller begrundelse".

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 202
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. En mere generel tilgang blev taget 
med direktivet om ikke-finansiel 
rapportering5, som pålægger visse store 
virksomheder en forpligtelse til at 
indberette deres politikker med hensyn til 

6. En tilgang med gennemsigtighed 
og bæredygtighed i fokus blev taget med 
direktivet om ikke-finansiel rapportering5, 
som pålægger visse store virksomheder en 
forpligtelse til at indberette deres politikker 
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miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs 
anvendelsesområde er imidlertid 
begrænset, og forpligtelsen er baseret på et 
princip om "efterlevelse eller begrundelse".

med hensyn til miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs 
anvendelsesområde er imidlertid 
begrænset, og forpligtelsen er baseret på et 
princip om "efterlevelse eller begrundelse".

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. En mere generel tilgang blev taget 
med direktivet om ikke-finansiel 
rapportering5, som pålægger visse store 
virksomheder en forpligtelse til at 
indberette deres politikker med hensyn til 
miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Dette direktivs 
anvendelsesområde er imidlertid 
begrænset, og forpligtelsen er baseret på et 
princip om "efterlevelse eller begrundelse".

6. En mere generel tilgang blev taget 
med direktivet om ikke-finansiel 
rapportering5, som pålægger visse store 
virksomheder en forpligtelse til at 
indberette deres politikker med hensyn til 
miljømæssige, sociale og 
medarbejderrelaterede anliggender, respekt 
for menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder due 
diligence. Denne forpligtelse er baseret på 
et princip om "efterlevelse eller 
begrundelse".

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
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oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 204
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder 
og miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre 
medlemsstater diskuteres det at indføre 
obligatoriske due diligence-krav for 
virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage, offentliggøre og gennemføre en 
plan for due diligence med henblik på at 
afdække og forebygge risici for 
menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed 
og miljø, som forårsages af virksomheden, 
dens datterselskaber, underleverandører 
eller leverandører. I den franske 
lovgivning er der fastsat et administrativt 
ansvar for manglende overholdelse af de 
due diligence-krav, der er fastsat i 
lovgivningen, og et civilretligt 
erstatningsansvar for virksomheden for 
skader, der kunne have været afværget 
ved passende udøvelse af due diligence. I 
mange andre medlemsstater diskuteres det 
at indføre obligatoriske due diligence-krav 
for virksomheder, og visse medlemsstater 
overvejer på nuværende tidspunkt at 
vedtage sådan lovgivning, herunder 
Tyskland, Norge, Sverige, Finland, 
Danmark og Luxembourg.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører, og giver rettighedshaverne 
adgang til retsmidler, herunder 
virksomhedernes civilretlige eller 
administrative ansvar. I mange andre 
medlemsstater diskuteres det at indføre 
obligatoriske due diligence-krav for 
virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 207
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge 
negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed 
og miljø, som forårsages af virksomheden, 
dens datterselskaber eller leverandører, og 
loven indeholder bestemmelser om 
rettighedshaveres adgang til retsmidler, 
herunder civilretligt og administrativt 
ansvar for virksomheder. I mange andre 
medlemsstater diskuteres det at indføre 
obligatoriske due diligence-krav for 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 208
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder 
og miljø- og governancehensyn ført til 

7. I Nederlandene forpligter loven om 
due diligence med hensyn til børnearbejde 
virksomheder, som opererer på det 
nederlandske marked, til at undersøge, om 
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vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

der er begrundet mistanke om, at de 
leverede varer eller tjenester er blevet 
produceret under anvendelse af 
børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder. Unionen 
bør ikke lovgive om sager, som 
medlemsstaterne allerede har lovgivet om 
eller er ved at lovgive om, men blot 
fastsætte en ikkelovgivningsmæssig 
ramme for enkel og fælles anvendelse for 
ikke at fordreje konkurrencen mellem 
europæiske virksomheder indbyrdes og 
over for virksomheder i tredjelande.

Or. es

Ændringsforslag 209
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljø- og governancehensyn ført til 
vedtagelse af national lovgivning om due 
diligence. I Nederlandene forpligter loven 
om due diligence med hensyn til 
børnearbejde virksomheder, som opererer 
på det nederlandske marked, til at 
undersøge, om der er begrundet mistanke 
om, at de leverede varer eller tjenester er 
blevet produceret under anvendelse af 

7. I nogle medlemsstater har behovet 
for at øge virksomhedernes 
opmærksomhed på menneskerettigheder og 
miljøhensyn ført til vedtagelse af national 
lovgivning om due diligence. I 
Nederlandene forpligter loven om due 
diligence med hensyn til børnearbejde 
virksomheder, som opererer på det 
nederlandske marked, til at undersøge, om 
der er begrundet mistanke om, at de 
leverede varer eller tjenester er blevet 
produceret under anvendelse af 
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børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

børnearbejde, og til at vedtage og 
gennemføre en handlingsplan, hvis der er 
begrundet mistanke herom. I Frankrig 
forpligter loven om moderselskabers og 
ordregivende virksomheders pligt til 
årvågenhed visse store virksomheder til at 
vedtage en plan for due diligence med 
henblik på at afdække og forebygge risici 
for menneskerettigheder, sundhed, 
sikkerhed og miljø, som forårsages af 
virksomheden, dens datterselskaber eller 
leverandører. I mange andre medlemsstater 
diskuteres det at indføre obligatoriske due 
diligence-krav for virksomheder.

Or. ro

Ændringsforslag 210
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. Der forekommer stadig udbredte 
krænkelser af menneskerettigheder og 
miljøstandarder i de globale forsynings- 
og værdikæder. Et betydeligt antal 
europæiske virksomheder gennemfører 
ingen eller ikke en tilstrækkelig due 
diligence i deres forsynings- og 
værdikæder. Frivillige foranstaltninger 
har vist sig at være utilstrækkelige. Det er 
vigtigt med obligatoriske foranstaltninger 
og gennemførelsen heraf, herunder civil- 
og strafferetligt ansvar, for at øge 
niveauet af ansvarlig forretningsadfærd 
og styrke tilliden til det indre marked, 
også hos investorer og forbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 211
Bettina Vollath
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. Overtrædelser af 
menneskerettighederne og 
virksomhedernes mulighed for at 
unddrage sig deres ansvar for at 
respektere menneskerettighederne ved at 
forsøge at forebygge og modvirke negative 
indvirkninger på menneskerettighederne, 
som hænger direkte sammen med deres 
virksomhed, også selv om de ikke har 
bidraget til disse indvirkninger, skader det 
indre markeds korrekte funktion. 
Sådanne overtrædelser kan føre til unfair 
konkurrence og dermed skævvride de lige 
vilkår for virksomhederne.

Or. de

Ændringsforslag 212
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7c. Den manglende harmonisering af 
love kan påvirke etableringsretten 
negativt, og det er vigtigt, at lovene 
harmoniseres for at forhindre urimelige 
konkurrencefordele og forbedre de lige 
vilkår. Med henblik på at skabe lige vilkår 
er det vigtigt, at reglerne gælder for alle – 
både virksomheder i og uden for EU – 
som opererer på det europæiske indre 
marked.

Or. de

Ændringsforslag 213
Bettina Vollath
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7d. Virksomheder, der er etableret og 
opererer i forskellige medlemsstater, og 
hvis egne aktiviteter har negative 
indvirkninger på menneskerettighederne 
og miljøet eller bidrager til sådanne 
indvirkninger, og som undlader at 
afhjælpe sådanne indvirkninger, når de 
forekommer, og/eller undlader at 
forhindre eller mindske indvirkninger, 
som via deres forretningsbetingelser har 
direkte forbindelse til deres aktiviteter, 
produkter eller tjenesteydelser, skader 
integriteten, stabiliteten og omdømmet for 
virksomheder eller enheder i EU og truer 
EU's indre marked og den internationale 
udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 214
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 7 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7e. Der er betydelige forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende due diligence, 
herunder det civilretlige ansvar, som 
gælder for EU-virksomheder. Disse 
forskelle forhindrer et velfungerende 
indre marked. Medlemsstaterne regulerer 
stadig, men med åbenlyse risici for en 
skrævvridning af det indre marked. Det er 
nødvendigt at forhindre, at der som følge 
af forskelle i udviklingen af disse 
nationale love opstår handelshindringer i 
fremtiden. Det skal forhindres, at der 
opstår hindringer for den frie 
bevægelighed eller etablering som følge af 
medlemsstaternes vedtagelse af nye love 
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om due diligence, herunder relevante 
bestemmelser vedrørende civilretligt 
ansvar. 

Or. de

Ændringsforslag 215
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår sørger dette 
direktiv for, at alle virksomheder, som 
opererer på det indre marked, er underlagt 
harmoniserede minimumskrav til due 
diligence og ansvarsregler, hvilket vil 
forbedre det indre markeds funktion. I 
øjeblikket er virksomheder, der er 
etableret og opererer i forskellige 
medlemsstater, underlagt forskellige 
materielle regler og procedureregler, som 
i væsentlig grad påvirker, i hvilket omfang 
de kan holdes ansvarlige for skader som 
følge af indvirkningen på 
menneskerettigheder og miljøet. Denne 
ulige håndhævelse af retten til 
kompensation i EU-retten kan ikke alene 
føre til en konkurrencefordel for visse 
virksomheder, som ikke overholder 
forskrifterne, men også afskrække 
virksomheder fra at benytte retten til at 
etablere sig og levere varer og tjenester i 
de medlemsstater, hvor retten til 
kompensation gennemføres mere 
effektivt. Eftersom forskellene i de 
ansvarsregler, der gælder i 
medlemsstaterne, kan påvirke 
konkurrencen og det indre markeds 
funktion negativt, vil dette direktiv 
medføre en harmonisering af 
ansvarsbestemmelserne.

Or. de
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Ændringsforslag 216
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår og 
muliggøre, at virksomhederne som 
forretningsstrategi vælger beskyttelse af 
de grundlæggende rettigheder, bør dette 
direktiv sikre en enkel, harmoniseret og 
simpel due diligence-proces for 
virksomheder, europæiske eller 
ikkeeuropæiske, som opererer på det indre 
marked.

Or. es

Ændringsforslag 217
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt baseret på retsmidler på 
EU-niveau. Ved at koordinere garantierne 
for beskyttelse af menneskerettighederne, 
miljøet og good governance vil dette 
direktiv sikre, at alle virksomheder, som 
opererer på det indre marked, er underlagt 
harmoniserede minimumsforpligtelser for 
due diligence, hvilket vil forhindre 
lovgivningsmæssig fragmentering og 
forbedre det indre markeds funktion.

Or. ro
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Ændringsforslag 218
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence 
baseret på civilretligt, administrativt og 
strafferetligt ansvar, hvilket vil forbedre 
det indre markeds funktion.

Or. en

Ændringsforslag 219
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne og miljøet vil dette 
direktiv sikre, at virksomheder, som 
opererer på det indre marked, er underlagt 
harmoniserede due diligence-forpligtelser, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.
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funktion.

Or. en

Ændringsforslag 220
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
store virksomheder, som opererer på det 
indre marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

Or. en

Ændringsforslag 221
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at store 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
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minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

Or. en

Ændringsforslag 222
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 
virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til et 
effektivt redskab på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne og miljøet vil dette 
direktiv sikre, at virksomheder under 
retsaktens anvendelsesområde er 
underlagt harmoniserede due diligence-
forpligtelser, hvilket vil forbedre det indre 
markeds funktion.

Or. en

Ændringsforslag 223
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance vil dette direktiv sikre, at alle 

8. For at sikre lige vilkår bør 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
menneskerettigheder i henhold til 
internationale standarder omdannes til en 
lovbestemt pligt på EU-niveau. Ved at 
koordinere garantierne for beskyttelse af 
menneskerettighederne og miljøet vil dette 
direktiv sikre, at alle virksomheder, som 
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virksomheder, som opererer på det indre 
marked, er underlagt harmoniserede 
minimumsforpligtelser for due diligence, 
hvilket vil forbedre det indre markeds 
funktion.

opererer på det indre marked, er underlagt 
harmoniserede minimumsforpligtelser for 
due diligence, hvilket vil forbedre det indre 
markeds funktion.

Or. fr

Ændringsforslag 224
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau vil være til 
gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige 
vilkår, og den vil give de virksomheder, 
der er underlagt kravene, en 
konkurrencefordel, eftersom samfundene 
i stigende omfang kræver af 
virksomheder, at de bliver mere etiske og 
bæredygtige. Ved at sætte en europæisk 
standard for due diligence kan dette 
direktiv bidrage til at fremme udviklingen 
af en global standard for ansvarlig 
virksomhedsadfærd.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 225
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau vil være til 
gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, 
og den vil give de virksomheder, der er 

9. Indførelsen af due diligence-krav 
på EU-niveau kan være til gavn for 
virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår. 
Ved at sætte en europæisk standard for due 
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underlagt kravene, en konkurrencefordel, 
eftersom samfundene i stigende omfang 
kræver af virksomheder, at de bliver mere 
etiske og bæredygtige. Ved at sætte en 
europæisk standard for due diligence kan 
dette direktiv bidrage til at fremme 
udviklingen af en global standard for 
ansvarlig virksomhedsadfærd.

diligence kan dette direktiv bidrage til at 
fremme udviklingen af en global standard 
for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Or. en

Ændringsforslag 226
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau vil være til 
gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, 
og den vil give de virksomheder, der er 
underlagt kravene, en konkurrencefordel, 
eftersom samfundene i stigende omfang 
kræver af virksomheder, at de bliver mere 
etiske og bæredygtige. Ved at sætte en 
europæisk standard for due diligence kan 
dette direktiv bidrage til at fremme 
udviklingen af en global standard for 
ansvarlig virksomhedsadfærd.

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau kan være til 
gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, 
og den kan give de virksomheder, der er 
underlagt kravene, en konkurrencefordel i 
EU, eftersom samfundene i stigende 
omfang kræver af virksomheder, at de 
bliver mere etiske og bæredygtige. Ved at 
sætte en europæisk standard for due 
diligence kan dette direktiv bidrage til at 
fremme udviklingen af en global standard 
for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Or. en

Ændringsforslag 227
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau vil være til 

9. Indførelsen af obligatoriske due 
diligence-krav på EU-niveau kan være til 
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gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, 
og den vil give de virksomheder, der er 
underlagt kravene, en konkurrencefordel, 
eftersom samfundene i stigende omfang 
kræver af virksomheder, at de bliver mere 
etiske og bæredygtige. Ved at sætte en 
europæisk standard for due diligence kan 
dette direktiv bidrage til at fremme 
udviklingen af en global standard for 
ansvarlig virksomhedsadfærd.

gavn for virksomhederne med hensyn til 
harmonisering, retssikkerhed og lige vilkår, 
og den kan give de virksomheder, der er 
underlagt kravene, en konkurrencefordel, 
eftersom samfundene i stigende omfang 
kræver af virksomheder, at de bliver mere 
etiske og bæredygtige. Ved at sætte en 
europæisk standard for due diligence kan 
dette direktiv bidrage til at fremme 
udviklingen af en global standard for 
ansvarlig virksomhedsadfærd.

Or. en

Ændringsforslag 228
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til 
ansvar for disse risici, og at enhver, som 
har lidt skade i denne henseende, har 
adgang til effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø samt at 
sikre, at virksomheder er forpligtede til at 
afdække disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 229
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
på første niveau i forsyningskæden uden 
for EU og gennem hele forsyningskæden 
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for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

samt at sikre, at virksomheder kan drages 
til ansvar for disse risici, og at enhver, som 
har lidt skade i denne henseende, har 
adgang til effektive retsmidler.

Or. ro

Ændringsforslag 230
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har ret til en 
retfærdig rettergang og adgang til 
effektive retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 231
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til 
ansvar for disse risici, og at enhver, som 
har lidt skade i denne henseende, har 
adgang til effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø i første led 
af forsyningskæden uden for EU samt at 
sikre, at virksomheder er forpligtede til at 
afdække disse risici.

Or. en
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Ændringsforslag 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
i første led af forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og gøre det muligt for 
enhver, som har lidt skade i denne 
henseende, at få adgang til effektive 
retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 233
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
governance og miljø gennem hele 
forsyningskæden samt at sikre, at 
virksomheder kan drages til ansvar for 
disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

Or. de

Ændringsforslag 234
Karen Melchior

Forslag til beslutning
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Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 
gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og gøre det muligt for 
enhver, som har lidt skade i denne 
henseende, at få adgang til effektive 
retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 235
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og 
miljø gennem hele forsyningskæden samt 
at sikre, at virksomheder kan drages til 
ansvar for disse risici, og at enhver, som 
har lidt skade i denne henseende, har 
adgang til effektive retsmidler.

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger af 
mulige virksomhedshandlinger på de 
grundlæggende rettigheder samt at sikre, 
at virksomheder kan drages til ansvar for 
disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

Or. es

Ændringsforslag 236
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, governance og miljø 

10. Dette direktiv tilsigter at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø gennem hele 
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gennem hele forsyningskæden samt at 
sikre, at virksomheder kan drages til ansvar 
for disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

forsyningskæden samt at sikre, at 
virksomheder kan drages til ansvar for 
disse risici, og at enhver, som har lidt 
skade i denne henseende, har adgang til 
effektive retsmidler.

Or. fr

Ændringsforslag 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217. Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af 
uløselig uforenelighed bør den 
sektorspecifikke lovgivning være 
gældende.

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217. Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af 
uløselig uforenelighed er det den 
lovgivning, der sikrer de højeste 
standarder for beskyttelse af 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance, der finder anvendelse. 
Virksomheder bør først og fremmest sikre, 
at de overholder deres væsentlige due 
diligence-forpligtelse, som er at træffe alle 
rimelige foranstaltninger til at forebygge 
og modvirke negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, miljø og 
governance i deres værdikæder.

_________________ _________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 6 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217. Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde 
af uløselig uforenelighed bør den 
sektorspecifikke lovgivning være 
gældende.

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217.

_________________ _________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 6 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 239
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217. Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af 
uløselig uforenelighed bør den 
sektorspecifikke lovgivning være 
gældende.

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de er i overensstemmelse med 
denne forordnings frivillige karakter, og 
forudsat at de opretholder undtagelsen for 
små og mellemstore virksomheder, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217. Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af 
uløselig uforenelighed bør den 
sektorspecifikke lovgivning være 
gældende.
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_________________ _________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 240
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217 . Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel. I tilfælde af 
uløselig uforenelighed bør den 
sektorspecifikke lovgivning være 
gældende.

11. Dette direktiv bør ikke hindre 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre yderligere generelle eller 
sektorspecifikke due diligence-krav, 
forudsat at de ikke forringer den effektive 
anvendelse af de due diligence-krav, som 
fastsættes i dette direktiv. Dette direktiv 
tilsigter ikke at erstatte allerede gældende 
EU-lovgivning om due diligence eller at 
udelukke indførelse af yderligere 
sektorspecifik EU-lovgivning, og det bør 
derfor gælde, uden at det berører yderligere 
due diligence-krav i sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig forordning (EU) 
nr. 995/20106 og forordning (EU) 
2017/8217 . Med henblik herpå fastsætter 
dette direktiv en lovvalgsregel.
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_________________ _________________
6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12-11-2010, s. 23).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EØS-relevant 
tekst) (EUT L 295 af 12-11-2010, s. 23).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 
om fastlæggelse af due diligence-
forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
(EUT L 130 af 19-05-2017, s. 1).

Or. de

Ændringsforslag 241
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. Gennemførelsen af direktivet bør 
på ingen måde anvendes som begrundelse 
for at sænke det generelle niveau for 
beskyttelse af menneskerettighederne eller 
miljøet. Den bør navnlig ikke berøre andre 
eksisterende rammer for ansvar i 
forbindelse med underleverandører, 
udstationering eller ansvar i 
forsyningskæden. Den omstændighed, at 
en virksomhed har opfyldt sine due 
diligence-forpligtelser i henhold til dette 
direktiv, fritager den ikke fra dens 
forpligtelser i henhold til andre gældende 
ansvarsrammer, og retssager mod 
virksomheden på grundlag af andre 
gældende ansvarsrammer bør derfor ikke 
afvises med henvisning til denne 
omstændighed.

12. Gennemførelsen af direktivet bør 
på ingen måde anvendes som begrundelse 
for at sænke det generelle niveau for 
beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder. Den bør navnlig ikke berøre 
andre eksisterende rammer for ansvar i 
forbindelse med underleverandører, 
udstationering eller ansvar i 
forsyningskæden. Den omstændighed, at 
en virksomhed har opfyldt sin due 
diligence-proces i henhold til dette 
direktiv, fritager den ikke fra dens 
forpligtelser i henhold til andre gældende 
ansvarsrammer, og retssager mod 
virksomheden på grundlag af andre 
gældende ansvarsrammer bør derfor ikke 
afvises med henvisning til denne 
omstændighed.

Or. es
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Ændringsforslag 242
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. Gennemførelsen af direktivet bør 
på ingen måde anvendes som begrundelse 
for at sænke det generelle niveau for 
beskyttelse af menneskerettighederne eller 
miljøet. Den bør navnlig ikke berøre andre 
eksisterende rammer for ansvar i 
forbindelse med underleverandører, 
udstationering eller ansvar i 
forsyningskæden. Den omstændighed, at 
en virksomhed har opfyldt sine due 
diligence-forpligtelser i henhold til dette 
direktiv, fritager den ikke fra dens 
forpligtelser i henhold til andre gældende 
ansvarsrammer, og retssager mod 
virksomheden på grundlag af andre 
gældende ansvarsrammer bør derfor ikke 
afvises med henvisning til denne 
omstændighed.

12. Gennemførelsen af direktivet bør 
på ingen måde anvendes som begrundelse 
for at sænke det generelle niveau for 
beskyttelse af menneskerettighederne eller 
miljøet. Den bør navnlig ikke berøre andre 
eksisterende rammer for ansvar i 
forbindelse med underleverandører, 
udstationering eller ansvar i 
forsyningskæden. Den omstændighed, at 
en virksomhed har opfyldt sine due 
diligence-forpligtelser i henhold til dette 
direktiv, hverken fritager den fra eller 
lemper dens forpligtelser i henhold til 
andre ansvarsrammer, og retssager mod 
virksomheden på grundlag af andre 
ansvarsrammer bør derfor ikke afvises med 
henvisning til denne omstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 243
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres 
størrelse eller sektor, og uanset om de er 
private eller statsejede. Alle økonomiske 
sektorer, herunder den finansielle sektor, er 
omfattet af dette direktiv.

13. Direktivet gælder for alle store 
virksomheder med mere end 5.000 ansatte, 
og som er underlagt en medlemsstats 
lovgivning, etableret på Unionens 
territorium eller i tredjelande, men som 
opererer på det fælles marked, uanset 
deres sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor og 
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onlinehandel, er omfattet af dette direktiv. 
Dette direktiv gælder også for offentlige 
administrationer på EU- og 
medlemsstatsplan og for foreninger, fonde 
og NGO'er, der modtager enhver form for 
støtte, tildeling eller tilskud fra 
europæiske, statslige, regionale eller 
lokale fonde, uanset beløbsstørrelsen.

Or. es

Ændringsforslag 244
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er omfattet 
af dette direktiv.

13. Direktivet gælder for alle store 
virksomheder, som defineret i 
regnskabsdirektivets artikel 3, stk. 4, som 
er underlagt en medlemsstats lovgivning 
eller etableret på Unionens territorium, 
uanset deres størrelse eller sektor, og 
uanset om de er private eller statsejede. 
Alle økonomiske sektorer, herunder den 
finansielle sektor, er omfattet af dette 
direktiv. Kommissionen udpeger 
økonomiske sektorer med 
højrisikoaktiviteter med betydelig 
indvirkning på menneskerettigheder, 
miljø og good governance på en sådan 
måde, at små og mellemstore 
virksomheder i disse sektorer indgår i 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 245
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13



AM\1215355DA.docx 31/121 PE658.902v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres 
størrelse eller sektor, og uanset om de er 
private eller statsejede. Alle økonomiske 
sektorer, herunder den finansielle sektor, er 
omfattet af dette direktiv.

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder med over 350 ansatte, som 
er underlagt en medlemsstats lovgivning 
eller etableret på Unionens territorium, 
eller som importerer til Unionen, uanset 
deres sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede, med henblik på at undgå 
konkurrenceforvridning. Alle økonomiske 
sektorer, herunder den finansielle sektor, er 
omfattet af dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 246
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres 
størrelse eller sektor, og uanset om de er 
private eller statsejede. Alle økonomiske 
sektorer, herunder den finansielle sektor, 
er omfattet af dette direktiv.

13. Dette direktiv gælder for 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, med over 
5 000 ansatte.

Or. en

Ændringsforslag 247
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, der opererer på det indre 
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medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er omfattet 
af dette direktiv.

marked, og alle virksomheder, som er 
underlagt en medlemsstats lovgivning eller 
etableret på Unionens territorium, uanset 
deres størrelse eller sektor, og uanset om 
de er private eller statsejede. Alle 
økonomiske sektorer, herunder den 
finansielle sektor, er omfattet af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 248
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er 
omfattet af dette direktiv.

13. Direktivet gælder for store 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede.

Or. en

Ændringsforslag 249
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er omfattet 

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning, er etableret på 
Unionens territorium eller opererer på det 
europæiske indre marked, uanset deres 
størrelse eller sektor, og uanset om de er 
private eller statsejede. Alle økonomiske 
sektorer, herunder den finansielle sektor, er 
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af dette direktiv. omfattet af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 250
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er omfattet 
af dette direktiv.

13. Direktivet gælder for alle 
virksomheder, som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning eller etableret på 
Unionens territorium, eller som opererer 
på det indre marked, uanset deres størrelse 
eller sektor, og uanset om de er private 
eller statsejede. Alle økonomiske sektorer, 
herunder den finansielle sektor, er omfattet 
af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. 
En virksomhed, som efter at have 
gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle 

udgår
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omstændigheder bør revideres, hvis der 
sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den 
opererer i. Mikrovirksomheder i de fleste 
sektorer er oftest udsat for lave risici i 
deres forretningsforbindelser, og det 
anses derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

Or. en

Ændringsforslag 252
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. 
En virksomhed, som efter at have 
gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle 
omstændigheder bør revideres, hvis der 
sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den 
opererer i. Mikrovirksomheder i de fleste 
sektorer er oftest udsat for lave risici i 
deres forretningsforbindelser, og det 
anses derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

14. Den obligatoriske due diligence-
procedure bør stå i rimeligt forhold til de 
risici, en virksomhed er udsat for. Små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder er derfor ikke 
underlagt formaliserede due diligence-
procedurer. De opfordres dog til at 
gennemføre dem, hvis det er muligt.

Or. en



AM\1215355DA.docx 35/121 PE658.902v01-00

DA

Ændringsforslag 253
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, 
hvis der sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den opererer 
i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer 
er oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses 
derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

14. Forholdsmæssighed skal være en 
integreret del af due diligence-proceduren, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder er ikke underlagt 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som bør 
revideres, hvis der sker ændringer i 
virksomhedens operationer eller den 
kontekst, den opererer i.

Or. en

Ændringsforslag 254
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 



PE658.902v01-00 36/121AM\1215355DA.doc

DA

eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. 
En virksomhed, som efter at have 
gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle 
omstændigheder bør revideres, hvis der 
sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den 
opererer i. Mikrovirksomheder i de fleste 
sektorer er oftest udsat for lave risici i 
deres forretningsforbindelser, og det anses 
derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

eftersom denne proces er betinget af 
omfanget af og sandsynligheden for de 
negative virkninger, en virksomhed er 
udsat for. Dette indebærer, at mange små 
og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder kan have brug for 
mindre omfattende og formaliserede due 
diligence-procedurer. Visse sektorer er dog 
forbundet med iboende, alvorlige og 
specifikke risici, og det anses derfor for 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne 
indfører skærpede due diligence-krav til 
disse sektorer, herunder for små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 255
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, 
hvis der sker ændringer i virksomhedens 

14. Nærhedsprincippet og 
forholdsmæssighed skal være en 
integreret del af due diligence-proceduren, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder bør derfor ikke være 
underlagt krav om formaliserede due 
diligence-procedurer. En virksomhed, som 
efter at have gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som bør revideres, hvis der sker 
væsentlige ændringer i virksomhedens 
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operationer eller den kontekst, den opererer 
i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer 
er oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses 
derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

operationer eller den kontekst, den opererer 
i.

Or. en

Ændringsforslag 256
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, 
hvis der sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den opererer 
i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for, sektoren, 
virksomhedens størrelse, konteksten for 
dens aktiviteter, dens forretningsmodel, 
dens position i værdikæden og arten af 
dens produkter og tjenester. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, sammen 
med dens risikovurdering, som under alle 
omstændigheder bør revideres, hvis der 
sker ændringer i virksomhedens 
operationer, forretningsforbindelser eller 
den kontekst, den opererer i. 
Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
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anvendelsen af dette direktivs krav.

Or. en

Ændringsforslag 257
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. 
En virksomhed, som efter at have 
gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle omstændigheder 
bør revideres, hvis der sker ændringer i 
virksomhedens operationer eller den 
kontekst, den opererer i. 
Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses 
derfor for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

14. Due diligence-proceduren, som 
fastsættes i dette direktiv, gælder i intet 
som helst tilfælde for selvstændige, små 
og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. En virksomhed, som 
efter at have gennemført en risikovurdering 
desuden konkluderer, at den ikke afdækker 
nogen risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle omstændigheder 
bør revideres, hvis der sker væsentlige 
ændringer i virksomhedens operationer 
eller den kontekst, den opererer i. 
Medlemsstaterne kan under ingen 
omstændigheder forpligte små og 
mellemstore virksomheder, 
mikrovirksomheder eller selvstændige til 
at gennemføre obligatoriske due 
diligence-processer. Det tillades, at 
medlemsstaterne afgør, om andre 
virksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

Or. es

Ændringsforslag 258
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14



AM\1215355DA.docx 39/121 PE658.902v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 
en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, 
hvis der sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den opererer 
i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af 
omfanget af og sandsynligheden for de 
negative indvirkninger, en virksomhed 
kan forårsage, bidrage til eller knyttes til. 
Dette indebærer, at mange små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder kan have brug for 
mindre omfattende og formaliserede due 
diligence-procedurer. En virksomhed, som 
efter at have gennemført en risikovurdering 
konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle omstændigheder 
bør revideres, hvis der sker ændringer i 
virksomhedens operationer eller den 
kontekst, den opererer i. 
Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

Or. en

Ændringsforslag 259
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder kan 
have brug for mindre omfattende og 
formaliserede due diligence-procedurer. En 
virksomhed, som efter at have gennemført 

14. Due diligence-proceduren 
indeholder en vis forholdsmæssighed, 
eftersom denne proces er betinget af de 
risici, en virksomhed er udsat for. Dette 
indebærer, at mange små og mellemstore 
virksomheder kan have brug for mindre 
omfattende og formaliserede due diligence-
procedurer. En virksomhed, som efter at 
have gennemført en risikovurdering 
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en risikovurdering konkluderer, at den ikke 
afdækker nogen risici i sine 
forretningsforbindelser, behøver blot at 
udfylde og indgive en erklæring, som 
under alle omstændigheder bør revideres, 
hvis der sker ændringer i virksomhedens 
operationer eller den kontekst, den opererer 
i. Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at lade 
medlemsstaterne afgøre, om 
mikrovirksomheder bør være undtaget fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

konkluderer, at den ikke afdækker nogen 
risici i sine forretningsforbindelser, 
behøver blot at udfylde og indgive en 
erklæring, som under alle omstændigheder 
bør revideres, hvis der sker ændringer i 
virksomhedens operationer eller den 
kontekst, den opererer i. 
Mikrovirksomheder i de fleste sektorer er 
oftest udsat for lave risici i deres 
forretningsforbindelser, og det anses derfor 
for hensigtsmæssigt at fritage dem fra 
anvendelsen af dette direktivs krav.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. For virksomheder, som ejes eller 
kontrolleres af staten, bør opfyldelsen af 
deres due diligence-forpligtelser 
indebære, at de indkøber tjenester fra 
virksomheder, som har opfyldt due 
diligence-forpligtelser. Medlemsstaterne 
opfordres til ikke at yde ekstraordinær 
statsstøtte til virksomheder, som ikke 
opfylder målene for dette direktiv.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 261
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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15. For virksomheder, som ejes eller 
kontrolleres af staten, bør opfyldelsen af 
deres due diligence-forpligtelser 
indebære, at de indkøber tjenester fra 
virksomheder, som har opfyldt due 
diligence-forpligtelser. Medlemsstaterne 
opfordres til ikke at yde ekstraordinær 
statsstøtte til virksomheder, som ikke 
opfylder målene for dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 262
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. For virksomheder, som ejes eller 
kontrolleres af staten, bør opfyldelsen af 
deres due diligence-forpligtelser indebære, 
at de indkøber tjenester fra virksomheder, 
som har opfyldt due diligence-forpligtelser. 
Medlemsstaterne opfordres til ikke at yde 
ekstraordinær statsstøtte til virksomheder, 
som ikke opfylder målene for dette 
direktiv.

15. For virksomheder, som ejes eller 
kontrolleres af staten, bør opfyldelsen af 
deres due diligence-forpligtelser indebære, 
at de indkøber tjenester fra virksomheder, 
som har opfyldt due diligence-forpligtelser. 
Medlemsstaterne opfordres til ikke at yde 
statsstøtte, herunder via egentlig 
statsstøtte, offentlige indkøb, 
eksportkreditagenturer eller statslån, til 
virksomheder, som ikke opfylder målene 
for dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 

16. Due diligence-forpligtelsen 
defineres i dette direktiv som 
virksomheders forpligtelse til at træffe alle 
rimelige foranstaltninger til at forebygge 
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overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

negative indvirkninger på 
menneskerettigheder og miljø i deres 
værdikæder og modvirke sådanne 
indvirkninger, når de forekommer. I 
praksis forstås ved due diligence den 
proces, som en virksomhed indfører med 
henblik på at afdække, vurdere, forebygge, 
indstille, modvirke, overvåge, spore, 
oplyse om, registrere, håndtere og afhjælpe 
de potentielle eller faktiske negative 
indvirkninger på menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
bidraget til klimaforandringer, og 
governance, i såvel virksomhedens egne 
aktiviteter som i værdikæden og andre 
forretningsforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 264
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Hildegard Bentele, Daniel Buda, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, modvirke og overvåge risici for 
menneskerettigheder og miljøet, som følge 
af såvel virksomhedens egne som dens 
direkte kontraktlige 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 265
Heidi Hautala
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, spore, registrere, 
håndtere og afhjælpe potentielle eller 
faktiske negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, herunder sociale 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder, 
miljøet, herunder klimaforandringer, og 
governance, som følge af såvel 
virksomhedens egne som dens 
forretningsforbindelsers aktiviteter i hele 
værdikæden.

Or. en

Ændringsforslag 266
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge og indstille risici for 
menneskerettigheder, herunder sociale 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder og 
miljøet, herunder klimaforandringer, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 267
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Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for Unionens 
grundlæggende rettigheder anerkendt i 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, især børns rettigheder og 
forbud mod børnearbejde, som følge af 
såvel virksomhedens egne som dens 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 268
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder 
og miljøet, herunder klimaforandringer, i 
virksomhedens direkte kontraktlige 
forretningsforbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
herunder sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder, miljøet, herunder 
klimaforandringer, og governance, som 
følge af såvel virksomhedens egne som 
dens forretningsforbindelsers aktiviteter.

16. Due diligence defineres i dette 
direktiv som den proces, som en 
virksomhed indfører med henblik på at 
afdække, forebygge, indstille, modvirke, 
overvåge, oplyse om, registrere, håndtere 
og afhjælpe risici for menneskerettigheder, 
miljøet og governance, som følge af såvel 
virksomhedens egne aktiviteter som 
direkte, kontraktlige forbindelser med 
leverandører.

Or. en

Ændringsforslag 270
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder 
bør overveje, når de vurderer deres 
potentielle risici. Listen er ikke 
udtømmende, og virksomheder opfordres 
stærkt til at overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 
henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

17. Menneskerettigheder bør som 
minimum forstås som de rettigheder, der 
er udtrykt i de internationale 
grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter, FN's 
menneskerettighedsinstrumenter 
vedrørende rettigheder for personer 
tilhørende særligt sårbare grupper eller 
samfund, og principperne om 
grundlæggende rettigheder i ILO-
erklæringen om grundlæggende 
principper og rettigheder på 
arbejdspladsen samt rettighederne i ILO's 
konvention om foreningsfrihed og effektiv 
anerkendelse af retten til kollektive 
forhandlinger, ILO's konvention om 
afskaffelse af alle former for 
tvangsarbejde, ILO's konvention om 
effektiv afskaffelse af børnearbejde og 
ILO's konvention om afskaffelse af 
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diskrimination med hensyn til ansættelse 
og beskæftigelse. De omfatter endvidere, 
men er ikke begrænset til, negative 
indvirkninger i forhold til andre 
rettigheder, som er anerkendt i en række 
ILO-konventioner, herunder 
foreningsfrihed, mindstealder, sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen og ligeløn, 
samt de rettigheder, der er anerkendt i 
konventionen om barnets rettigheder, det 
afrikanske charter om menneskers og 
folks rettigheder, den amerikanske 
menneskerettighedskonvention, den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, den 
europæiske socialpagt, Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder samt nationale forfatninger og 
love om anerkendelse eller gennemførelse 
af menneskerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 271
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder bør 
overveje, når de vurderer deres potentielle 
risici. Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 
henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder bør 
overveje, når de vurderer deres potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger. 
Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure, 
herunder de instrumenter, der er mest 
relevante for de risici, der er forbundet 
med deres aktiviteter, med henblik på at 
forebygge enhver negativ indvirkning på 
menneskerettighederne.
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Or. en

Ændringsforslag 272
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder bør 
overveje, når de vurderer deres potentielle 
risici. Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 
henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

17. Med hensyn til grundlæggende 
rettigheder oplister direktivet en række 
instrumenter, som virksomheder kan 
anvende, når de vurderer deres potentielle 
risici. Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre instrumenter i forbindelse 
med de grundlæggende rettigheder, især 
dem, der omfatter børn, som vil sætte dem 
i stand til at gennemføre en fuldstændig 
due diligence-procedure med henblik på at 
forebygge enhver risiko for de 
grundlæggende rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 273
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder 
bør overveje, når de vurderer deres 
potentielle risici. Listen er ikke 
udtømmende, og virksomheder opfordres 
stærkt til at overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 
henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

17. Direktivet indeholder en 
udtømmende liste over risici for 
krænkelser af menneskerettighederne og 
for miljøet og good governance i bilag I. 
Listen er baseret på gældende 
internationale og europæiske forpligtelser 
inden for menneskerettigheder, miljø og 
good governance. Den danner grundlag 
for fælles retningslinjer for virksomheder, 
som skal udarbejdes af Kommissionen, 
for hvordan due diligence-proceduren 
skal etableres og tilrettelægges, herunder 
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parametre til måling af fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 274
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder bør 
overveje, når de vurderer deres potentielle 
risici. Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 
henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister bilag I til 
direktivet de instrumenter, som 
virksomheder bør overveje, når de vurderer 
deres potentielle risici. Listen er 
udtømmende og kan, om nødvendigt, 
revideres af Kommissionen ved hjælp af 
en delegeret retsakt med henblik på 
inddragelse af 
menneskerettighedsinstrumenter, som 
måtte blive vedtaget i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 275
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister direktivet en 
række instrumenter, som virksomheder bør 
overveje, når de vurderer deres potentielle 
risici. Listen er ikke udtømmende, og 
virksomheder opfordres stærkt til at 
overveje andre 
menneskerettighedsinstrumenter, som vil 
sætte dem i stand til at gennemføre en 
fuldstændig due diligence-procedure med 

17. Med hensyn til 
menneskerettigheder oplister bilag I til 
direktivet de instrumenter, som 
virksomheder bør overveje, når de vurderer 
deres potentielle risici. Listen er 
udtømmende og kan, om nødvendigt, 
revideres af Kommissionen ved hjælp af 
en delegeret retsakt med henblik på 
inddragelse af internationale juridisk 
bindende menneskerettighedsinstrumenter, 
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henblik på at forebygge enhver risiko for 
menneskerettighederne.

som måtte blive vedtaget i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 276
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő 
Győri, József Szájer

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. Miljømæssige risici er ofte tæt 
knyttet til risici for 
menneskerettighederne. FN's særlige 
rapportør om menneskerettigheder og 
miljø har udtalt, at retten til liv, sundhed, 
fødevarer, vand og udvikling og retten til 
et sikkert, rent, sundt og bæredygtigt miljø 
er nødvendige forudsætninger for at 
kunne udøve menneskerettighederne fuldt 
ud; desuden anerkendte FN's 
Generalforsamling i sin resolution 64/292 
retten til sikkert og rent drikkevand og 
sanitet som en menneskeret. Covid-19-
pandemien har ikke blot understreget 
betydningen af et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, men også vigtigheden af, at 
virksomheder sikrer, at de ikke forårsager 
eller bidrager til sundhedsrisici i deres 
værdikæder. Disse rettigheder bør derfor 
være omfattet af lovgivningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 277
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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18. Miljømæssige risici er ofte tæt 
knyttet til risici for menneskerettighederne. 
FN's særlige rapportør om 
menneskerettigheder og miljø har udtalt, at 
retten til liv, sundhed, fødevarer, vand og 
udvikling og retten til et sikkert, rent, 
sundt og bæredygtigt miljø er nødvendige 
forudsætninger for at kunne udøve 
menneskerettighederne fuldt ud; desuden 
anerkendte FN's Generalforsamling i sin 
resolution 64/292 retten til sikkert og rent 
drikkevand og sanitet som en 
menneskeret. Covid-19-pandemien har 
ikke blot understreget betydningen af et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø, men også 
vigtigheden af, at virksomheder sikrer, at 
de ikke forårsager eller bidrager til 
sundhedsrisici i deres værdikæder. Disse 
rettigheder bør derfor være omfattet af 
lovgivningen.

18. Miljømæssige risici er ofte tæt 
knyttet til risici for menneskerettighederne. 
FN's særlige rapportør om 
menneskerettigheder og miljø har udtalt, at 
retten til liv, sundhed, fødevarer, vand og 
udvikling er nødvendige forudsætninger 
for at kunne udøve menneskerettighederne 
fuldt ud; desuden. Disse rettigheder bør 
derfor være omfattet af lovgivningen.

Or. es

Ændringsforslag 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. Miljøskader kan også forekomme, 
uden at de udgør en klar krænkelse af 
menneskerettighederne og uden at 
indebære direkte skadevirkninger for 
mennesker. Virksomheders due diligence-
forpligtelse bør omfatte alle potentielle 
eller faktiske negative miljøpåvirkninger, 
herunder dem, der ikke direkte påvirker 
mennesker eller menneskerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 279
Jorge Buxadé Villalba



AM\1215355DA.docx 51/121 PE658.902v01-00

DA

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. Direktivet opstiller en ikke-
udtømmende liste over miljørisici. For at 
bidrage til intern sammenhæng i EU-
lovgivningen og skabe retssikkerhed er 
denne liste baseret på forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer, 
hvori virksomheder kan finde vejledning i 
at vurdere deres risici.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 280
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. Direktivet opstiller en ikke-
udtømmende liste over miljørisici. For at 
bidrage til intern sammenhæng i EU-
lovgivningen og skabe retssikkerhed er 
denne liste baseret på forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer, 
hvori virksomheder kan finde vejledning i 
at vurdere deres risici.

19. Direktivet opstiller en udtømmende 
liste over miljørisici ved henvisning til en 
liste over relevante EU-retsakter i bilag II 
til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 281
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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19. Direktivet opstiller en ikke-
udtømmende liste over miljørisici. For at 
bidrage til intern sammenhæng i EU-
lovgivningen og skabe retssikkerhed er 
denne liste baseret på forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer, hvori 
virksomheder kan finde vejledning i at 
vurdere deres risici.

19. Direktivet opstiller en ikke-
udtømmende liste over miljørisici. For at 
bidrage til intern sammenhæng i EU-
lovgivningen og skabe retssikkerhed er 
denne liste baseret på forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer, hvori 
virksomheder kan finde vejledning i at 
vurdere deres potentielle eller faktiske 
negative virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. Direktivet opstiller en ikke-
udtømmende liste over miljørisici. For at 
bidrage til intern sammenhæng i EU-
lovgivningen og skabe retssikkerhed er 
denne liste baseret på forordning (EU) 
2020/852 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer, hvori 
virksomheder kan finde vejledning i at 
vurdere deres risici.

19. For at bidrage til intern 
sammenhæng i EU-lovgivningen og skabe 
retssikkerhed er listen over miljørisici 
baseret på forordning (EU) 2020/852 om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer, hvori 
virksomheder kan finde vejledning i at 
vurdere deres risici.

Or. en

Ændringsforslag 283
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. Dette direktiv forpligter også 
virksomheder til at gennemføre due 
diligence med henblik på at forebygge en 
eventuel negativ indvirkning på good 
governance i de lande, regioner og 

udgår
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territorier, hvor de udfører deres 
erhvervsaktiviteter. Virksomhederne bør 
navnlig efterleve OECD's konvention til 
bekæmpelse af bestikkelse og træffe 
foranstaltninger til at forhindre, at der 
øves uretmæssig indflydelse på offentligt 
ansatte med henblik på at opnå privilegier 
eller unfair særbehandling i strid med 
loven. Virksomheder bør også afstå fra 
upassende påvirkning af lokale politiske 
aktiviteter og bør nøje overholde den 
gældende skattelovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 284
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. Dette direktiv forpligter også 
virksomheder til at gennemføre due 
diligence med henblik på at forebygge en 
eventuel negativ indvirkning på good 
governance i de lande, regioner og 
territorier, hvor de udfører deres 
erhvervsaktiviteter. Virksomhederne bør 
navnlig efterleve OECD's konvention til 
bekæmpelse af bestikkelse og træffe 
foranstaltninger til at forhindre, at der 
øves uretmæssig indflydelse på offentligt 
ansatte med henblik på at opnå privilegier 
eller unfair særbehandling i strid med 
loven. Virksomheder bør også afstå fra 
upassende påvirkning af lokale politiske 
aktiviteter og bør nøje overholde den 
gældende skattelovgivning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 285
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, 
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Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. Dette direktiv forpligter også 
virksomheder til at gennemføre due 
diligence med henblik på at forebygge en 
eventuel negativ indvirkning på good 
governance i de lande, regioner og 
territorier, hvor de udfører deres 
erhvervsaktiviteter. Virksomhederne bør 
navnlig efterleve OECD's konvention til 
bekæmpelse af bestikkelse og træffe 
foranstaltninger til at forhindre, at der 
øves uretmæssig indflydelse på offentligt 
ansatte med henblik på at opnå privilegier 
eller unfair særbehandling i strid med 
loven. Virksomheder bør også afstå fra 
upassende påvirkning af lokale politiske 
aktiviteter og bør nøje overholde den 
gældende skattelovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. Dette direktiv forpligter også 
virksomheder til at gennemføre due 
diligence med henblik på at forebygge en 
eventuel negativ indvirkning på good 
governance i de lande, regioner og 
territorier, hvor de udfører deres 
erhvervsaktiviteter. Virksomhederne bør 
navnlig efterleve OECD's konvention til 
bekæmpelse af bestikkelse og træffe 
foranstaltninger til at forhindre, at der øves 
uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte 
med henblik på at opnå privilegier eller 
unfair særbehandling i strid med loven. 

20. Dette direktiv forpligter også 
virksomheder til at gennemføre due 
diligence med henblik på at forebygge en 
eventuel negativ indvirkning på good 
governance i de lande, regioner og 
territorier, hvor de udfører deres 
erhvervsaktiviteter. Risici for good 
governance omfatter, men er ikke 
begrænset til, manglende overholdelse af 
OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder, kapitel VII om bekæmpelse 
af bestikkelse, opfordring til bestikkelse 
og afpresning og principperne i OECD's 
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Virksomheder bør også afstå fra upassende 
påvirkning af lokale politiske aktiviteter og 
bør nøje overholde den gældende 
skattelovgivning.

konvention om bekæmpelse af bestikkelse 
af udenlandske embedsmænd i 
internationale forretningstransaktioner 
samt tilfælde af korruption og bestikkelse, 
hvor en virksomhed udøver upassende 
indflydelse på eller kanaliserer upassende 
økonomiske fordele til embedsmænd med 
henblik på at opnå fordele eller unfair 
særbehandling i strid med loven, 
herunder situationer, hvor en virksomhed 
bliver upassende involveret i lokale 
politiske aktiviteter, yder ulovlige 
kampagnebidrag, krænker 
whistlebloweres beskyttelsesrettigheder 
eller ikke overholder de gældende 
skatteregler. Virksomhederne bør træffe 
foranstaltninger til at forhindre, at der øves 
uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte 
med henblik på at opnå privilegier eller 
unfair særbehandling i strid med loven. 
Virksomheder bør også afstå fra upassende 
påvirkning af lokale politiske aktiviteter og 
bør nøje overholde den gældende 
skattelovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. Disse lister over risici for 
menneskerettigheder, miljø og 
governance, som betragtes som ikke-
udtømmende, bør danne grundlag for de 
retningslinjer, Kommissionen udarbejder.

Or. en

Ændringsforslag 288
Jorge Buxadé Villalba
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. Risici for miljø, governance og 
menneskerettigheder er ikke 
kønsneutrale. Virksomhederne bør 
tilskyndes til at integrere kønsperspektivet 
i deres due diligence-procedurer. De kan 
finde vejledning i FN's pjece om 
kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 289
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. Risici for miljø, governance og 
menneskerettigheder er ikke 
kønsneutrale. Virksomhederne bør 
tilskyndes til at integrere kønsperspektivet 
i deres due diligence-procedurer. De kan 
finde vejledning i FN's pjece om 
kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. Risici for miljø, governance og 21. Virksomhederne bør tilskyndes til 
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menneskerettigheder er ikke 
kønsneutrale. Virksomhederne bør 
tilskyndes til at integrere kønsperspektivet 
i deres due diligence-procedurer. De kan 
finde vejledning i FN's pjece om 
kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

at integrere perspektivet om lighed mellem 
mænd og kvinder i deres due diligence-
procedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 291
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. Risici for miljø, governance og 
menneskerettigheder er ikke kønsneutrale. 
Virksomhederne bør tilskyndes til at 
integrere kønsperspektivet i deres due 
diligence-procedurer. De kan finde 
vejledning i FN's pjece om 
kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

21. Negative indvirkninger på miljø, 
governance og menneskerettigheder er ikke 
kønsneutrale. Virksomhederne bør 
tilskyndes til at integrere kønsperspektivet i 
deres due diligence-procedurer. De kan 
finde vejledning i FN's pjece om 
kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 292
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. Risici for miljø, governance og 
menneskerettigheder er ikke kønsneutrale. 
Virksomhederne bør tilskyndes til at 
integrere kønsperspektivet i deres due 
diligence-procedurer. De kan finde 
vejledning i FN's pjece om 

21. Risici for miljø og 
menneskerettigheder er ikke kønsneutrale. 
Virksomhederne bør tilskyndes til at 
integrere kønsperspektivet i deres due 
diligence-procedurer. De kan finde 
vejledning i FN's pjece om 
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kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

kønsdimensioner af de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. Erhvervslivet påvirker det fulde 
spektrum af rettigheder, der er defineret i 
FN's konvention om barnets rettigheder 
og andre relevante internationale 
standarder. Barndommen er en unik tid 
med fysisk, følelsesmæssig og åndelig 
udvikling, og krænkelser af barnets 
rettigheder, såsom vold eller misbrug, 
børnearbejde, upassende markedsføring 
og usikre produkter eller miljørisici, kan 
have livsvarige og uoprettelige 
konsekvenser, endog på tværs af 
generationer. Mekanismer for 
virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar, som udformes uden 
hensyntagen til overvejelser om børn, 
risikerer ikke at beskytte deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. Potentielle eller faktiske negative 
indvirkninger på menneskerettigheder, 
miljø og governance kan være specifikke 
for og mere udtalte i konfliktramte 
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områder. I denne henseende bør 
virksomheder, der opererer i 
konfliktramte områder, gennemføre 
skærpede due diligence-procedurer inden 
for menneskerettigheder, miljø og 
governance, overholde deres humanitære 
folkeretlige forpligtelser og overholde 
gældende internationale standarder og 
retningslinjer, herunder 
Genèvekonventionen og 
tillægsprotokollerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 295
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 21 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21b. Medlemsstaterne opfordres til at 
overvåge, hvilke virksomheder i deres 
område der opererer i konfliktramte 
områder, udstikke specifikke 
retningslinjer til disse og kræve, at de 
gennemfører skærpede due diligence-
procedurer i den sammenhæng. Eftersom 
domstolsadgang er særlig vanskelig i 
konfliktramte områder, bør 
medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre 
domstolsadgang og adgang til retsmidler i 
en sådan sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 296
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en 
følge af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, 
navnlig leverandører, underleverandører 
og investeringsmodtagende virksomheder. 
For at være effektiv bør virksomheders 
due diligence omfatte hele værdikæden.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 297
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden. 
Medlemsstaterne bør indføre yderligere 
lovgivning for at sikre, at virksomhederne 
kan drages til ansvar for de skader, som 
virksomheder under deres kontrol har 
forvoldt i forbindelse med deres 
erhvervsaktivitet, hvor sidstnævnte har 
begået overtrædelser af 
menneskerettigheder eller har forårsaget 
skade på miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 298
Manon Aubry
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

Medlemsstaterne bør indføre yderligere 
lovgivning for at sikre, at virksomhederne 
kan drages til ansvar for skader forvoldt 
af virksomheder under deres kontrol i 
tilfælde, hvor de i forbindelse med deres 
erhvervsaktivitet har forårsaget eller 
bidraget til negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, miljø og 
governance.

Or. en

Ændringsforslag 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør store virksomheders 
due diligence omfatte hele værdikæden. 
Det kan dog være vanskeligt at spore alle 
virksomheder i værdikæden. 



PE658.902v01-00 62/121AM\1215355DA.doc

DA

Kommissionen bør evaluere og foreslå 
redskaber til at hjælpe virksomheder med 
at sikre sporbarhed i deres værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, 
navnlig leverandører, underleverandører 
og investeringsmodtagende virksomheder. 
For at være effektiv bør virksomheders 
due diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres direkte 
leverandørers aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 301
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være retfærdig bør virksomheders due 
diligence ikke kun omfatte de dele af deres 
værdikæde, som de har en vis grad af 
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kontrol over.

Or. fr

Ændringsforslag 302
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard 
Bentele, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. 
For at være effektiv bør virksomheders 
due diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og miljømæssige 
standarder kan være en følge af deres egne 
eller deres direkte kontraktlige 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale og 
miljømæssige standarder kan være en følge 
af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.

22. Virksomheders negative 
indvirkning på eller overtrædelse af 
menneskerettigheder og sociale, 
miljømæssige og klimamæssige standarder 
kan være en følge af deres egne eller deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter, navnlig 
leverandører, underleverandører og 
investeringsmodtagende virksomheder. For 
at være effektiv bør virksomheders due 
diligence omfatte hele værdikæden.
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Or. en

Ændringsforslag 304
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til, efter at 
have hørt og inddraget alle relevante 
interessenter, at udarbejde et dokument, 
hvori de offentliggør deres due diligence-
strategi med henvisning til hvert enkelt af 
disse trin. Denne due diligence-strategi bør 
være behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi. Den bør 
revideres og fornys årligt med samme 
krav om høring og inddragelse af 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 305
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
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at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og 
afhjælpe dem, samt til at redegøre for, 
hvordan de håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

at forebygge eller indstille dem. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

Or. fr

Ændringsforslag 306
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og 
afhjælpe dem, samt til at redegøre for, 
hvordan de håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

23. Due diligence er en forebyggende 
mekanisme, som forpligter virksomheder 
til at afdække potentielle eller faktiske 
negative indvirkninger og til at vedtage 
politikker og foranstaltninger til at 
modvirke dem og overvåge, hvordan de 
håndterer dem. Virksomhederne kan 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi. Eventuelle 
due diligence-rammer bør være baseret på 
en forpligtelse baseret på midler snarere 
end en forpligtelse baseret på resultater.

Or. en

Ændringsforslag 307
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse 
indvirkninger. Virksomhederne vil 
udarbejde et standarddokument, hvori de 
kan forklare deres due diligence-strategi 
med henvisning til hvert enkelt af disse 
trin.

Or. es

Ændringsforslag 308
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og 
afhjælpe dem, samt til at redegøre for, 
hvordan de håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

23. Due diligence er en forebyggende 
mekanisme, som forpligter virksomheder 
til at afdække potentielle eller faktiske 
negative indvirkninger og til at vedtage 
politikker og foranstaltninger til at 
modvirke dem og overvåge, hvordan de 
håndterer dem. Virksomhederne kan 
forpligtes til at udarbejde et dokument, 
hvori de forklarer deres due diligence-
strategi. Eventuelle due diligence-rammer 
bør være baseret på en forpligtelse baseret 
på midler snarere end en forpligtelse 
baseret på resultater.
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Or. en

Ændringsforslag 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og 
afhjælpe dem, samt til at redegøre for, 
hvordan de håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at gøre deres bedste for at 
afdække potentielle eller faktiske negative 
indvirkninger og til at vedtage politikker 
og foranstaltninger til at indstille, 
forebygge, modvirke, overvåge, oplyse om 
og adressere dem, samt til at redegøre for, 
hvordan de håndterer disse indvirkninger. 
Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 310
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse indvirkninger. 

23. Due diligence er primært en 
forebyggende mekanisme, som forpligter 
virksomheder til at afdække potentielle 
eller faktiske negative indvirkninger og til 
at vedtage politikker og foranstaltninger til 
at indstille, forebygge, modvirke, 
overvåge, oplyse om, adressere og afhjælpe 
dem, samt til at redegøre for, hvordan de 
håndterer disse indvirkninger. 
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Virksomhederne bør forpligtes til at 
udarbejde et dokument, hvori de forklarer 
deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

Virksomhederne bør forpligtes til at 
offentliggøre et dokument, hvori de 
forklarer deres due diligence-strategi med 
henvisning til hvert enkelt af disse trin. 
Denne due diligence-strategi bør være 
behørigt integreret i virksomhedens 
generelle virksomhedsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 311
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af 
en løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv 
om der bør tages hensyn til risikoens 
alvor, hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 312
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af 
en løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 

24. Disse due diligence-strategier bør 
dække enhver faktisk eller potentiel 
negativ indvirkning, selv om risikoens 
alvor bør afvejes, hvis det er nødvendigt at 



AM\1215355DA.docx 69/121 PE658.902v01-00

DA

nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

indføre en specifik politik.

Or. es

Ændringsforslag 313
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik. Virksomheder skal 
drages til ansvar for negative 
indvirkninger på menneskerettigheder 
eller miljø, uanset den materialiserede 
risikos omfang, medmindre virksomheden 
kan dokumentere, at den handlede med 
due diligence og traf alle rimelige 
foranstaltninger til at forhindre skaden.

Or. en

Ændringsforslag 314
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv 
om der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men kan bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser. 
Virksomhederne bør derfor løbende 
overvåge deres due diligence-strategier og 
tilpasse dem efter behov. Disse strategier 
bør dække faktiske eller potentielle 
negative indvirkninger, selv om der skal 
tages hensyn til risikoens alvor.

Or. en

Ændringsforslag 315
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende proces og vurdering af risiciene og 
indvirkningerne, som er dynamiske og kan 
ændre sig som følge af nye 
forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til de negative 
indvirkningers alvor og sandsynligheden 
for, at de forekommer, hvis det er 
nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 316
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene, som er 
dynamiske og kan ændre sig som følge af 
nye forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor, 
hvis det er nødvendigt at indføre en 
prioriteringspolitik.

24. Due diligence bør ikke være en 
afkrydsningsmanøvre, men bør bestå af en 
løbende vurdering af risiciene og 
indvirkningerne, som er dynamiske og kan 
ændre sig som følge af nye 
forretningsforbindelser eller ændrede 
forhold. Virksomhederne bør derfor 
løbende overvåge deres due diligence-
strategier og tilpasse dem efter behov. 
Disse strategier bør dække enhver faktisk 
eller potentiel negativ indvirkning, selv om 
der bør tages hensyn til risikoens alvor og 
sandsynlighed, hvis det er nødvendigt at 
indføre en prioriteringspolitik.

Or. de

Ændringsforslag 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. En virksomhed, som kan øve 
indflydelse for at forebygge eller modvirke 
denne risiko, bør gøre det. En virksomhed, 
som mangler indflydelse, kan forsøge at 
øge sin indflydelse ved f.eks. at tilbyde 
kapacitetsopbygning eller andre 
incitamenter til den relaterede enhed eller 
samarbejde med andre aktører. Hvis en 
risiko ikke kan forebygges eller 
modvirkes, og indflydelsen ikke kan øges, 
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bør virksomheden afslutte 
forretningsforbindelsen på en ansvarlig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør forsøge at 
adressere og løse en potentiel eller faktisk 
risiko i samarbejde med interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 319
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter.
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Or. es

Ændringsforslag 320
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem i 
overensstemmelse med OECD's 
vejledning om due diligence.

Or. de

Ændringsforslag 321
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse potentielle eller 
faktiske negative indvirkninger på 
menneskerettigheder, miljø og 
governance i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.
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Or. en

Ændringsforslag 322
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, og det bliver en mulighed, at 
virksomheden ansvarligt må forlade 
samarbejdet, bør virksomheden også 
overveje de potentielle negative virkninger 
af denne beslutning og træffe passende 
foranstaltninger til at håndtere dem.

25. Virksomhederne bør først forsøge 
at adressere og løse en potentiel eller 
faktisk risiko i samarbejde med 
interessenter. Hvis dette forsøg ikke 
lykkes, kan en beslutning om at forlade 
samarbejdet med en leverandør eller en 
anden forretningsforbindelse være en 
sidste udvej. I forbindelse med enhver 
beslutning af denne art bør virksomheden 
også overveje de potentielle negative 
virkninger af denne beslutning og træffe 
passende foranstaltninger til at håndtere 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 323
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og 
inddragelse af interessenter kan hjælpe 
virksomhederne med at afdække risici 
mere præcist og med at opstille en mere 
effektiv due diligence-strategi. Dette 
direktiv kræver derfor høring og 
inddragelse af interessenter på alle trin af 
due diligence-proceduren. Desuden kan 
høringen og inddragelsen af dem bidrage 

26. Sund due diligence kræver, at 
relevante interessenter kan høres effektivt 
og meningsfuldt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.
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til at modstå pres fra finansielle markeder 
og kortsigtede investorer og give en 
stemme til dem, der har en stærk interesse 
i virksomhedens bæredygtighed på lang 
sigt. Inddragelse af interessenter kan 
bidrage til at forbedre virksomhedernes 
resultater og rentabilitet på lang sigt, idet 
deres øgede bæredygtighed ville have 
positive samlede økonomiske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 324
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse 
af interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv muliggør derfor 
høring og inddragelse af interessenter i due 
diligence-proceduren. 

Or. es

Ændringsforslag 325
Liesje Schreinemacher
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

26. Sund due diligence kræver, at alle 
primære interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt. Høring og inddragelse af 
interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Inddragelse af interessenter kan bidrage til 
at forbedre virksomhedernes resultater og 
rentabilitet på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 326
Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 

26. Sund due diligence kræver, at alle 
primære interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
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Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Inddragelse af interessenter kan bidrage til 
at forbedre virksomhedernes resultater og 
rentabilitet på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 327
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

26. Sund due diligence kræver, at 
interessenter kan høres effektivt og 
meningsfuldt. Høring og inddragelse af 
interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Desuden kan høringen og 
inddragelsen af dem bidrage til at modstå 
pres fra finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Or. en
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Ændringsforslag 328
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, herunder lokalsamfund, 
arbejdstagere, civilsamfundet og 
kvindeorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
oprindelige folk og fagforeninger. Høring 
og inddragelse af interessenter kan hjælpe 
virksomhederne med at afdække 
potentielle og faktiske negative 
indvirkninger mere præcist og med at 
opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 329
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 

26. Sund due diligence kræver, at alle 
interessenter høres effektivt og 
meningsfuldt, og at navnlig fagforeninger 
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inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

inddrages behørigt. Høring og inddragelse 
af interessenter kan hjælpe virksomhederne 
med at afdække risici mere præcist og med 
at opstille en mere effektiv due diligence-
strategi. Dette direktiv kræver derfor 
høring og inddragelse af interessenter på 
alle trin af due diligence-proceduren og 
ikke kun i forbindelse med udformningen 
af den oprindelige due diligence-strategi. 
Desuden kan høringen og inddragelsen af 
dem bidrage til at modstå pres fra 
finansielle markeder og kortsigtede 
investorer og give en stemme til dem, der 
har en stærk interesse i virksomhedens 
bæredygtighed på lang sigt. Inddragelse af 
interessenter kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og rentabilitet 
på lang sigt, idet deres øgede 
bæredygtighed ville have positive samlede 
økonomiske effekter.

Or. en

Ændringsforslag 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør 
fortolkes bredt og omfatte alle personer, 
hvis rettigheder og interesser kan blive 
påvirket af virksomhedens beslutninger; 
dette inkluderer, men er ikke begrænset 
til, arbejdstagere, lokalsamfund, 
oprindelige folk, borgersammenslutninger 
og aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale 
rettigheder, miljøstandarder og good 
governance-standarder bliver respekteret, 
herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 331
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør 
fortolkes bredt og omfatte alle personer, 
hvis rettigheder og interesser kan blive 
påvirket af virksomhedens beslutninger; 
dette inkluderer, men er ikke begrænset 
til, arbejdstagere, lokalsamfund, 
oprindelige folk, borgersammenslutninger 
og aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale 
rettigheder, miljøstandarder og good 
governance-standarder bliver respekteret, 
herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 332
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige 
folk, borgersammenslutninger og 
aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale 
rettigheder, miljøstandarder og good 
governance-standarder bliver respekteret, 

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
præcist og kun omfatte personer, hvis 
rettigheder og interesser bliver direkte 
påvirket af virksomhedens beslutninger; 
dette inkluderer hovedsageligt 
fagforeninger for arbejdstagere og 
aktionærer. 
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herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer. 

Or. fr

Ændringsforslag 333
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige 
folk, borgersammenslutninger og 
aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale 
rettigheder, miljøstandarder og good 
governance-standarder bliver respekteret, 
herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
som de personer og/eller grupper af 
personer, hvis rettigheder eller legitime 
interesser kan blive direkte påvirket af 
risici for de grundlæggende rettigheder, 
som en virksomhed eller dens 
forretningsrelationer skaber, 
undtagelsesvis herunder også faglige 
organisationer.

Or. es

Ændringsforslag 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige 
folk, borgersammenslutninger og 
aktionærer og organisationer, hvis 

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, børn, 
oprindelige folk, borgersammenslutninger 
og aktionærer og organisationer, hvis 
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vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale rettigheder, 
miljøstandarder og good governance-
standarder bliver respekteret, herunder 
fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale rettigheder, 
miljøstandarder og good governance-
standarder bliver respekteret, herunder 
fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige 
folk, borgersammenslutninger og 
aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale rettigheder, 
miljøstandarder og good governance-
standarder bliver respekteret, herunder 
fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

27. Begrebet "interessent" bør fortolkes 
bredt og omfatte alle personer, hvis 
rettigheder og interesser kan blive påvirket 
af virksomhedens beslutninger; dette 
inkluderer, men er ikke begrænset til, 
arbejdstagere, lokalsamfund, oprindelige 
folk, borgersammenslutninger og 
aktionærer og organisationer, hvis 
vedtægtsmæssige formål er at sikre, at 
menneskerettigheder og sociale rettigheder, 
klimastandarder, miljøstandarder og good 
governance-standarder bliver respekteret, 
herunder fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 336
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. For at undgå risikoen for, at 
kritiske interessenters stemmer ikke bliver 
hørt eller bliver marginaliseret i due 

udgår
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diligence-proceduren, giver direktivet 
interessenter en ret til sikker og 
meningsfuld høring med hensyn til 
virksomhedens due diligence-strategi og 
sikrer behørig inddragelse af 
fagforeninger.

Or. en

Ændringsforslag 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. For at undgå risikoen for, at kritiske 
interessenters stemmer ikke bliver hørt 
eller bliver marginaliseret i due diligence-
proceduren, giver direktivet interessenter 
en ret til sikker og meningsfuld høring med 
hensyn til virksomhedens due diligence-
strategi og sikrer behørig inddragelse af 
fagforeninger.

28. For at undgå risikoen for, at kritiske 
interessenters stemmer ikke bliver hørt 
eller bliver marginaliseret i due diligence-
proceduren, giver direktivet interessenter 
en ret til sikker og meningsfuld høring med 
hensyn til virksomhedens due diligence-
strategi og sikrer behørig inddragelse af 
fagforeninger, arbejdstagerrepræsentanter 
eller arbejdstagerne selv.

Or. en

Ændringsforslag 338
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. For at undgå risikoen for, at kritiske 
interessenters stemmer ikke bliver hørt 
eller bliver marginaliseret i due diligence-
proceduren, giver direktivet interessenter 
en ret til sikker og meningsfuld høring med 
hensyn til virksomhedens due diligence-
strategi og sikrer behørig inddragelse af 
fagforeninger.

28. For at undgå risikoen for, at kritiske 
interessenters stemmer ikke bliver hørt 
eller bliver marginaliseret i due diligence-
proceduren, giver direktivet primære 
interessenter en ret til sikker og 
meningsfuld høring med hensyn til 
virksomhedens due diligence-strategi.
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Or. en

Ændringsforslag 339
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. Klageprocedurerne bør sikre, at 
whistlebloweres anonymitet, sikkerhed og 
fysiske og juridiske integritet beskyttes, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

29. Klageprocedurerne bør sikre, at alle 
klageres anonymitet, sikkerhed og fysiske 
og juridiske integritet beskyttes. 
Procedurerne skal navnlig beskytte 
whistleblowere i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1937 og 
menneskerettighedsforkæmpere.

Or. en

Ændringsforslag 340
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. Klageprocedurerne bør sikre, at 
whistlebloweres anonymitet, sikkerhed og 
fysiske og juridiske integritet beskyttes, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

29. Klageprocedurerne skal være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

Or. en

Ændringsforslag 341
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 29
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. Klageprocedurerne bør sikre, at 
whistlebloweres anonymitet, sikkerhed og 
fysiske og juridiske integritet beskyttes, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

29. Klageprocedurerne skal være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

Or. en

Ændringsforslag 342
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. Klageprocedurerne bør sikre, at 
whistlebloweres anonymitet, sikkerhed og 
fysiske og juridiske integritet beskyttes, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937.

29. Klageprocedurerne skal være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1937 og enhver anden relevant 
gældende lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 343
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led 
nedad og opad i forsyningskæden, men 
bør omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 

udgår
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virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

Or. es

Ændringsforslag 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led 
nedad og opad i forsyningskæden, men 
bør omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at identificere 
virksomhedens direkte leverandører. Dette 
direktiv anerkender, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.
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forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 345
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere 
virksomhedens leverandører i det nærmeste 
led i forsyningskæden uden for EU. Dette 
direktiv anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, idet der 
tages højde for overtrædelsernes alvor og 
gentagne karakter, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre den nødvendige indsats i denne 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 346
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere 
virksomhedens leverandører i det nærmeste 
led i forsyningskæden uden for EU. Dette 
direktiv anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed, nærhed og proportionalitet, 
idet der tages højde for overtrædelsernes 
alvor og gentagne karakter, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre den nødvendige indsats i denne 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 347
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører og 
offentliggøre oplysningerne. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
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anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 348
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner. Der bør derfor fastsættes 
tilpassede regler for små og mellemstore 
virksomheder, hvilket virksomhederne 
under ingen omstændigheder bør fortolke 
som et påskud for ikke at opfylde deres 
pligt til at gøre enhver nødvendig indsats i 
denne forbindelse.
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Or. de

Ændringsforslag 349
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner til at identificere alle deres 
leverandører, og det gør derfor denne 
forpligtelse afhængig af principperne om 
rimelighed og proportionalitet, hvilket 
virksomhederne under ingen 
omstændigheder bør fortolke som et 
påskud for ikke at opfylde deres pligt til at 
gøre enhver nødvendig indsats i denne 
forbindelse.

30. Dette direktiv forpligter 
virksomhederne til at gøre enhver 
nødvendig indsats for at identificere alle 
virksomhedens leverandører. For at være 
fuldt ud effektiv bør due diligence ikke 
være begrænset til det nærmeste led nedad 
og opad i forsyningskæden, men bør 
omfatte alle leverandører og 
underleverandører, navnlig dem, som 
virksomheden under due diligence-
proceduren eventuelt har udpeget som 
særligt risikofyldte. Dette direktiv 
anerkender imidlertid, at ikke alle 
virksomheder har de samme ressourcer 
eller evner. Der bør derfor fastsættes 
tilpassede regler for små og mellemstore 
virksomheder, hvilket virksomhederne 
under ingen omstændigheder bør fortolke 
som et påskud for ikke at opfylde deres 
pligt til at gøre enhver nødvendig indsats i 
denne forbindelse.

Or. de

Ændringsforslag 350
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. Der bør tilskyndes til udvikling af 
innovative informationsteknologier (f.eks. 
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blockchain-teknologi), som gør det muligt 
at spore alle data, for at begrænse de 
administrative omkostninger og undgå 
redundans for virksomheder, der 
gennemfører due diligence-procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 351
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den 
fornødne viden, uddannelse og erfaring i 
due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv 
kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

31. Direktivet kræver, at store 
virksomheder skal have et rådgivende 
udvalg, hvis ekspertise i due diligence-
anliggender bør komme virksomheden til 
gavn.

Or. es

Ændringsforslag 352
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
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medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den 
fornødne viden, uddannelse og erfaring i 
due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv 
kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer følger due 
diligence-strategien, hvis virksomheden 
har vedtaget en sådan.

Or. en

Ændringsforslag 353
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Christian 
Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den 
fornødne viden, uddannelse og erfaring i 
due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv 
kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 354
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Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den 
fornødne viden, uddannelse og erfaring i 
due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv 
kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre due diligence-
strategien. Bestyrelsen bør have den 
fornødne viden, uddannelse og erfaring i 
due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
virksomheden til gavn. Dette direktiv 

31. For at sikre, at due diligence bliver 
indlejret i en virksomheds kultur og 
struktur, er det nødvendigt, at 
medlemmerne af virksomhedens 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer har ansvaret for at 
vedtage og gennemføre 
bæredygtighedsstrategien og due 
diligence-strategien. Bestyrelsen bør have 
den fornødne viden, uddannelse og erfaring 
i due diligence-anliggender. Direktivet 
kræver, at store virksomheder skal have et 
rådgivende udvalg, hvis ekspertise i due 
diligence-anliggender bør komme 
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kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

virksomheden til gavn. Dette direktiv 
kræver også, at lønpolitikker bringes i 
overensstemmelse med dette direktivs mål.

Or. en

Ændringsforslag 356
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. Tredjepartscertificeringsordninger 
kan supplere due diligence-ordninger, 
forudsat at de har det rette 
anvendelsesområde og et passende niveau 
af gennemsigtighed, upartiskhed, 
tilgængelighed og pålidelighed. 
Tredjepartscertificering bør dog ikke på 
nogen måde tjene som begrundelse for en 
fritagelse for de forpligtelser, der er 
fastsat i denne retsakt, eller påvirke en 
virksomheds eventuelle ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 357
Bettina Vollath

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at der kan tilskyndes 
til vedtagelse af handlingsplaner for due 
diligence på sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 
interessenter skal være med til at definere 



AM\1215355DA.docx 95/121 PE658.902v01-00

DA

interessenter skal være med til at definere 
disse planer.

disse planer. Udviklingen af sådanne 
kollektive foranstaltninger bør på ingen 
måde fritage virksomheden fra dens 
individuelle ansvar for at gennemføre en 
due diligence-undersøgelse og blive stillet 
til ansvar for skader, som den forvolder 
eller bidrager til.

Or. de

Ændringsforslag 358
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 
interessenter skal være med til at definere 
disse planer.

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats og frivillige 
samarbejde på sektorniveau eller på tværs 
af sektorer kan gøre deres due diligence-
strategier mere konsistente og effektive. Til 
dette formål fastsætter direktivet, at 
medlemsstaterne kan tilskynde til 
vedtagelse af handlingsplaner for due 
diligence på sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 
interessenter skal være med til at definere 
disse planer.

Or. en

Ændringsforslag 359
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
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konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 
interessenter skal være med til at definere 
disse planer.

konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. Interessenter tilskyndes til at 
være med til at definere disse planer

Or. en

Ændringsforslag 360
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
indeholder direktivet et krav om, at 
interessenter skal være med til at definere 
disse planer.

32. Koordinering af virksomhedernes 
due diligence-indsats på sektorniveau kan 
gøre deres due diligence-strategier mere 
konsistente og effektive. Til dette formål 
fastsætter direktivet, at medlemsstaterne 
kan tilskynde til vedtagelse af 
handlingsplaner for due diligence på 
sektorniveau. For at undgå, at 
interessenters holdninger bliver ignoreret, 
foreslår direktivet, at interessenter skal 
være med til at definere disse planer.

Or. es

Ændringsforslag 361
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte 
klagemekanismer på virksomheds- eller 

udgår
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sektorniveau, og for at sikre, at disse 
mekanismer er effektive, bør det sikres, at 
interessenter bliver inddraget. . Disse 
mekanismer bør give interessenter 
mulighed for at give udtryk for 
bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om 
risici på et tidligt tidspunkt. 
Klagemekanismer bør give de berørte 
mulighed for at stille forslag om, hvordan 
virksomheden kan håndtere risici. De bør 
også være berettigede til at foreslå en 
passende afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

Or. es

Ændringsforslag 362
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

33. For at være effektiv kan en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, hvis 
effektivitet bør sikres ved at tilskynde 
interessenter til at deltage. Disse 
mekanismer kan give interessenter 
mulighed for at give udtryk for 
bekymringer og kan fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt.

Or. en



PE658.902v01-00 98/121AM\1215355DA.doc

DA

Ændringsforslag 363
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

33. For at være effektiv kan en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, hvis 
effektivitet bør sikres ved at tilskynde 
relevante interessenter til at deltage. Disse 
mekanismer kan give interessenter 
mulighed for at give udtryk for 
bekymringer og kan fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 364
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
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håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

håndtere potentielle og faktiske negative 
indvirkninger. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade. 
Afhjælpningen bør være legitim, 
tilgængelig, forudsigelig, retfærdig, 
gennemsigtig, forenelig med rettigheder, 
en kilde til fortsat læring og baseret på 
engagement og dialog.

Or. en

Ændringsforslag 365
Lara Wolters

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade. De bør 
omfatte et tilsagn om samarbejde i god tro 
med relevante udenretslige 
klagemekanismer, såsom nationale 
kontaktpunkter for ansvarlig 
forretningsskik.

Or. en
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Ændringsforslag 366
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

33. For at være effektiv bør EU's due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på sektor- og virksomhedsniveau for at 
sikre, at primære og sekundære 
interessenter bliver inddraget. Disse 
mekanismer bør give interessenter 
mulighed for at give udtryk for 
bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 367
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. For at være effektiv bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
forslag om, hvordan virksomheden kan 

33. For at være relevant og indgå i en 
ansvarlig virksomhedskultur bør en due 
diligence-ramme omfatte klagemekanismer 
på virksomheds- eller sektorniveau, og for 
at sikre, at disse mekanismer er effektive, 
bør det sikres, at interessenter bliver 
inddraget. . Disse mekanismer bør give 
interessenter mulighed for at give udtryk 
for bekymringer og bør fungere som 
advarselssystemer, der kan oplyse om risici 
på et tidligt tidspunkt. Klagemekanismer 
bør give de berørte mulighed for at stille 
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håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

forslag om, hvordan virksomheden kan 
håndtere risici. De bør også være 
berettigede til at foreslå en passende 
afhjælpning, når de bliver gjort 
opmærksom på, at virksomheden har 
forårsaget eller bidraget til skade.

Or. en

Ændringsforslag 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. Disse mekanismer må dog ikke 
fritage medlemsstaterne for deres 
primære pligt til at beskytte 
menneskerettighederne og give adgang til 
domstolsprøvelse og retsmidler. 
Klagemekanismer på operationelt plan 
kan sikre hurtig afhjælpning af mindre 
skader, men medlemsstaterne skal 
garantere ofres ret til en retfærdig 
rettergang og retsmidler, især ved 
alvorlige skader. Klagemekanismer på 
operationelt plan skal kontrolleres nøje og 
overvåges af de offentlige myndigheder, 
og ofrene skal have adgang til 
domstolsprøvelse til enhver tid, herunder 
under proceduren ved en klagemekanisme 
på operationelt plan eller efter dennes 
afgørelse i en sag.

Or. en

Ændringsforslag 369
Liesje Schreinemacher

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 
bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. På EU-plan bør Kommissionen 
oprette klagesystemer på sektorplan.

Or. en

Ændringsforslag 370
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 
bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne anvender og 
gennemfører dette direktiv korrekt. Disse 
nationale myndigheder bør være berettiget 
til at udføre passende kontroller, enten på 
eget initiativ eller på grundlag af 
begrundede klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder det fastsatte i lovgivningen;

Or. es

Ændringsforslag 371
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 
bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter, og til 
at pålægge passende sanktioner, alt efter 
overtrædelsernes alvor og gentagne 
karakter, med henblik på at sikre, at 
virksomhederne opfylder lovgivningens 
krav; på EU-plan bør Kommissionen 
oprette et due diligence-netværk bestående 
af kompetente myndigheder for at sikre 
samarbejdet med de nationale kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 372
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at 
overvåge, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være uafhængige og have de fornødne 
beføjelser og ressourcer til at udføre deres 
opgaver. De bør være berettiget til at 
udføre passende kontroller, enten på eget 
initiativ eller på grundlag af klager fra 
interessenter og tredjeparter, og til at 
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bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

pålægge administrative og strafferetlige 
sanktioner med henblik på at sikre, at 
virksomhederne opfylder lovgivningens 
krav; på EU-plan bør Kommissionen 
oprette et europæisk udvalg bestående af 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 373
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 
bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

34. Medlemsstaterne bør udpege en 
eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter, og til 
at pålægge passende sanktioner, alt efter 
overtrædelsernes alvor og gentagne 
karakter, med henblik på at sikre, at 
virksomhederne opfylder lovgivningens 
krav; på EU-plan bør Kommissionen 
oprette et due diligence-netværk sammen 
med de nationale kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 374
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. Medlemsstaterne bør udpege en 34. Medlemsstaterne bør udpege en 
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eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav; på EU-plan 
bør Kommissionen oprette et europæisk 
udvalg bestående af kompetente 
myndigheder.

eller flere nationale myndigheder til at føre 
tilsyn med, at virksomhederne gennemfører 
deres due diligence-forpligtelser korrekt, 
samt sikre at dette direktiv gennemføres 
korrekt. Disse nationale myndigheder bør 
være berettiget til at udføre passende 
kontroller, enten på eget initiativ eller på 
grundlag af klager fra interessenter og 
tredjeparter, og til at pålægge bøder med 
henblik på at sikre, at virksomhederne 
opfylder lovgivningens krav;

Or. fr

Ændringsforslag 375
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. Hvis en virksomhed gentagne 
gange bevidst eller ved grov uagtsomhed 
overtræder de nationale bestemmelser, 
som vedtages i overensstemmelse med 
dette direktiv, bør dette udgøre en strafbar 
handling.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. Hvis en virksomhed gentagne 
gange bevidst eller ved grov uagtsomhed 
overtræder de nationale bestemmelser, 
som vedtages i overensstemmelse med 

udgår
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dette direktiv, bør dette udgøre en strafbar 
handling.

Or. en

Ændringsforslag 377
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. Hvis en virksomhed gentagne 
gange bevidst eller ved grov uagtsomhed 
overtræder de nationale bestemmelser, 
som vedtages i overensstemmelse med 
dette direktiv, bør dette udgøre en strafbar 
handling.

35. Hvis en virksomhed, især bevidst 
eller ved grov uagtsomhed, gør sig skyldig 
i en alvorlig overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, som vedtages i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
dette udgøre en strafbar handling.

Or. en

Ændringsforslag 378
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 35 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35a. I tilfælde af en negativ indvirkning 
på menneskerettigheder eller miljø i en 
virksomheds værdikæde, skal 
medlemsstaterne sørge for, at 
virksomheden holdes ansvarlig for 
afhjælpningen af skaden, medmindre 
virksomheden kan bevise, at den handlede 
med due diligence og traf alle rimelige 
foranstaltninger til at forhindre skaden.

Or. en

Ændringsforslag 379
Bettina Vollath
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. De nationale myndigheder 
opfordres til at samarbejde og dele 
information med OECD's nationale 
kontaktpunkter i deres lande.

36. De nationale myndigheder 
opfordres til at samarbejde og dele 
information med OECD's nationale 
kontaktpunkter og de nationale 
menneskerettighedsinstitutioner i deres 
lande.

Or. de

Ændringsforslag 380
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. I overensstemmelse med FN's 
vejledende principper bør gennemførelse 
af due diligence med hensyn til 
menneskerettigheder ikke i sig selv fritage 
virksomheder for deres ansvar for at 
forårsage eller bidrage til overtrædelser af 
menneskerettighederne eller skader på 
miljøet. En robust due diligence-
procedure kan imidlertid hjælpe 
virksomhederne med at undgå at 
forårsage eller bidrage til at gøre skade.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 381
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. I overensstemmelse med FN's 37. I overensstemmelse med FN's 
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vejledende principper bør gennemførelse af 
due diligence med hensyn til 
menneskerettigheder ikke i sig selv fritage 
virksomheder for deres ansvar for at 
forårsage eller bidrage til overtrædelser af 
menneskerettighederne eller skader på 
miljøet. En robust due diligence-procedure 
kan imidlertid hjælpe virksomhederne med 
at undgå at forårsage eller bidrage til at 
gøre skade.

vejledende principper bør gennemførelse af 
due diligence med hensyn til 
menneskerettigheder ikke i sig selv fritage 
virksomheder for deres ansvar for at 
forårsage eller bidrage til overtrædelser af 
menneskerettighederne eller skader på 
miljøet. En robust og hensigtsmæssig due 
diligence-procedure kan imidlertid hjælpe 
virksomhederne med at forhindre skaden i 
at opstå.

Or. en

Ændringsforslag 382
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. Retten til effektive retsmidler er en 
internationalt anerkendt 
menneskerettighed, der er fastsat i artikel 
8 i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og i artikel 2, stk. 3, 
i den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, og den 
er også blandt EU's grundlæggende 
rettigheder (chartrets artikel 47). Staterne 
har pligt til gennem retslige, 
administrative, lovgivningsmæssige eller 
andre passende foranstaltninger at sikre, 
at de personer, der er berørt af 
virksomhedsrelaterede 
menneskerettighedskrænkelser, har 
adgang til effektive retsmidler, hvilket der 
også mindes om i FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne. I dette direktiv 
henvises der derfor specifikt til denne 
forpligtelse i overensstemmelse med FN's 
grundlæggende principper og 
retningslinjer for retten til oprejsning og 
erstatning til ofre for grove krænkelser af 
den internationale 
menneskerettighedslovgivning og 

udgår
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alvorlige krænkelser af den humanitære 
folkeret.

Or. en

Ændringsforslag 383
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath, Maria Arena

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 38 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38a. Når Kommissionen forelægger 
lovgivning om overordnet og obligatorisk 
due diligence, bør den sørge for, at 
fragmentering som følge af forskellige 
regler om civilretligt ansvar i 
medlemsstaterne undgås.

Or. en

Ændringsforslag 384
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet 
har begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør 
dog ikke drages til ansvar, hvis de kan 
bevise, at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 

udgår
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ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet 
om, at omkostninger betales af den 
tabende part.

Or. en

Ændringsforslag 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet 
har begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør 
dog ikke drages til ansvar, hvis de kan 
bevise, at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 
ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet 
om, at omkostninger betales af den 
tabende part.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 386
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet 
har begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør 
dog ikke drages til ansvar, hvis de kan 
bevise, at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 
ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet 
om, at omkostninger betales af den 
tabende part.

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader som følge af indvirkninger på 
menneskerettigheder, miljø og governance, 
eller som enheder, de kontrollerer eller 
kan kontrollere, eller en 
forretningsforbindelse, har forårsaget 
eller bidraget til ved handlinger eller 
undladelser, medmindre virksomheden 
kan bevise, at den har truffet rimelige 
foranstaltninger for at forhindre sådanne 
skader. Ved indførelsen af ansvarsregler 
bør medlemsstaterne overveje at vedtage 
passende forældelsesfrister.

Or. en

Ændringsforslag 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet har 
begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør dog 
ikke drages til ansvar, hvis de kan bevise, 
at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 

39. Medlemsstaterne bør anvende 
gældende ansvarsregler eller, om 
nødvendigt, indføre yderligere lovgivning 
for at sikre, at virksomhederne kan drages 
til ansvar for skader forvoldt af 
virksomheder under deres kontrol i 
tilfælde, hvor de i forbindelse med deres 
erhvervsaktivitet har begået overtrædelser 
af internationalt anerkendte 
menneskerettigheder eller internationale 
miljøstandarder. De bør dog ikke drages til 
ansvar, hvis de kan bevise, at de har truffet 
alle rimelige foranstaltninger for at undgå 
tabet eller skaden, eller at skaden ville 
være indtrådt, selv hvis alle rimelige 



PE658.902v01-00 112/121AM\1215355DA.doc

DA

ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet om, 
at omkostninger betales af den tabende 
part.

foranstaltninger var blevet truffet. Ved 
indførelsen af disse ansvarsregler bør 
medlemsstaterne overveje at vedtage 
passende forældelsesfrister og indføre 
princippet om, at omkostninger betales af 
den tabende part.

Or. en

Ændringsforslag 388
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet har 
begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør dog 
ikke drages til ansvar, hvis de kan bevise, 
at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 
ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet om, 
at omkostninger betales af den tabende 
part.

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder i deres 
værdikæder i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet har 
begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør dog 
ikke drages til ansvar, hvis de kan bevise, 
at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden. Ved indførelsen af ansvarsregler 
bør medlemsstaterne overveje at vedtage 
passende forældelsesfrister og indføre 
princippet om, at omkostninger betales af 
den tabende part.

Or. en

Ændringsforslag 389
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 39
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. Medlemsstaterne bør indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet har 
begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder eller 
internationale miljøstandarder. De bør dog 
ikke drages til ansvar, hvis de kan bevise, 
at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 
ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet om, 
at omkostninger betales af den tabende 
part.

39. Medlemsstaterne kan indføre 
yderligere lovgivning for at sikre, at 
virksomhederne kan drages til ansvar for 
skader forvoldt af virksomheder under 
deres kontrol i tilfælde, hvor de i 
forbindelse med deres erhvervsaktivitet har 
begået overtrædelser af internationalt 
anerkendte grundlæggende rettigheder 
eller internationale miljøstandarder. De bør 
dog ikke drages til ansvar, hvis de kan 
bevise, at de har truffet alle rimelige 
foranstaltninger for at undgå tabet eller 
skaden, eller at skaden ville være indtrådt, 
selv hvis alle rimelige foranstaltninger var 
blevet truffet. Ved indførelsen af 
ansvarsregler bør medlemsstaterne 
overveje at vedtage passende 
forældelsesfrister og indføre princippet om, 
at omkostninger betales af den tabende 
part.

Or. es

Ændringsforslag 390
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som 
reference, når den udvikler retningslinjer 
i henhold til dette direktiv specifikt for 
EU-virksomheder. Som supplement til 

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Som 
supplement til generelle retningslinjer, som 
kan vejlede SMV'er i anvendelsen af due 
diligence i deres operationer, bør 
Kommissionen udarbejde sektorspecifikke 
retningslinjer og udgive en liste over 
landespecifikke faktablade, som opdateres 
regelmæssigt, med henblik på at hjælpe 
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generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

virksomhederne med at vurdere risikoen 
for deres erhvervsaktiviteter i et givet 
område. Disse faktablade bør navnlig 
oplyse, hvilke af de lister over 
konventioner og traktater, der er opført i 
direktivets artikel 3, et givet land har 
tiltrådt.

Or. es

Ændringsforslag 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis 
pålægger dette direktiv Kommissionen at 
udarbejde retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Kommissionen bør 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.
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faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

Or. en

Ændringsforslag 392
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis 
pålægger dette direktiv Kommissionen at 
udarbejde en udtømmende liste over 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Direktivet bør sigte mod 
fuld harmonisering af standarder mellem 
medlemsstaterne. Ud over generelle 
retningslinjer, som bør vejlede alle 
relevante virksomheder i anvendelsen af 
due diligence i deres operationer, bør 
Kommissionen udarbejde sektorspecifikke 
retningslinjer og udgive en liste over 
landespecifikke faktablade, som opdateres 
regelmæssigt, med henblik på at hjælpe 
virksomhederne med at vurdere risikoen 
for deres erhvervsaktiviteter i et givet 
område. Disse faktablade bør navnlig 
oplyse, hvilke af de lister over 
konventioner og traktater, der er opført i 
bilag I til direktivet, et givet land har 
tiltrådt.
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Or. en

Ændringsforslag 393
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen og det europæiske 
udvalg af nationale kompetente 
myndigheder at udarbejde retningslinjer i 
samarbejde med medlemsstaterne og 
OECD og med bistand fra en række 
specialiserede agenturer. Der findes 
allerede en række retningslinjer om due 
diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

Or. en

Ændringsforslag 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis 
pålægger dette direktiv Kommissionen at 
udarbejde retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer som 
supplement til listen over risici i bilag I. 
Der findes allerede en række retningslinjer 
om due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

Or. en

Ændringsforslag 395
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
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direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere de potentielle og faktiske 
negative indvirkninger af deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

Or. en

Ændringsforslag 396
József Szájer, Enikő Győri

Forslag til beslutning
Bilag I – del 1 – stk. 9 – punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
og mikrovirksomheder, pålægger dette 
direktiv Kommissionen at udarbejde 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 

40. For at skabe klarhed og sikkerhed 
og konsistens i virksomhedernes praksis 
pålægger dette direktiv Kommissionen at 
udarbejde en udtømmende liste over 
retningslinjer i samarbejde med 
medlemsstaterne og OECD og med bistand 
fra en række specialiserede agenturer. Der 
findes allerede en række retningslinjer om 
due diligence, som er udarbejdet af 
internationale organisationer, og som 
Kommissionen kan anvende som reference, 
når den udvikler retningslinjer i henhold til 
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når den udvikler retningslinjer i henhold til 
dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Som supplement til 
generelle retningslinjer, som kan vejlede 
SMV'er i anvendelsen af due diligence i 
deres operationer, bør Kommissionen 
udarbejde sektorspecifikke retningslinjer 
og udgive en liste over landespecifikke 
faktablade, som opdateres regelmæssigt, 
med henblik på at hjælpe virksomhederne 
med at vurdere risikoen for deres 
erhvervsaktiviteter i et givet område. Disse 
faktablade bør navnlig oplyse, hvilke af de 
lister over konventioner og traktater, der er 
opført i direktivets artikel 3, et givet land 
har tiltrådt.

dette direktiv specifikt for EU-
virksomheder. Ud over generelle 
retningslinjer, som bør vejlede alle 
relevante virksomheder i anvendelsen af 
due diligence i deres operationer, bør 
Kommissionen udarbejde sektorspecifikke 
retningslinjer og udgive en liste over 
landespecifikke faktablade, som opdateres 
regelmæssigt, med henblik på at hjælpe 
virksomhederne med at vurdere risikoen 
for deres erhvervsaktiviteter i et givet 
område. Disse faktablade bør navnlig 
oplyse, hvilke af de lister over 
konventioner og traktater, der er opført i 
direktivets artikel 3, et givet land har 
tiltrådt.

Or. en

Ændringsforslag 397
Heidi Hautala

Forslag til beslutning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egen og deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance, ikke forårsager eller 
bidrager til potentielle og faktiske negative 
indvirkninger på menneskerettighederne, 
miljøet og good governance i deres egne, 
deres datterselskabers og deres direkte 
forretningsforbindelsers aktiviteter og 
forebygger og modvirker disse potentielle 
og faktiske negative indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 398
Lara Wolters

Forslag til beslutning
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Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egen og deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne, herunder 
fagforenings- og arbejdstagerrettigheder, 
miljøet og good governance i deres 
aktiviteter og forebygger og modvirker 
negative indvirkninger som direkte følge 
af forretningsforbindelsers aktiviteter, 
produkter eller tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 399
Manon Aubry

Forslag til beslutning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egen og deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til potentielle og faktiske 
negative indvirkninger på 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egne, deres 
værdikæders og deres øvrige 
forretningsforbindelsers aktiviteter og 
forebygger og modvirker disse potentielle 
og faktiske negative indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 400
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Forslag til beslutning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, opfylder deres forpligtelse til at 
respektere menneskerettighederne, miljøet 
og good governance og ikke forårsager 
eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne, miljøet og good 
governance i deres egen og deres 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

1. Dette direktiv har til formål at sikre, 
at virksomheder, som opererer på det indre 
marked, ved at anvende rimelige due 
diligence-politikker og -procedurer, 
opfylder deres forpligtelse til at respektere 
menneskerettighederne og miljøet og ikke 
forårsager eller bidrager til risici for 
menneskerettighederne og miljøet i deres 
egne og deres direkte kontraktlige 
forretningsforbindelsers aktiviteter.

Or. en


