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Tarkistus 201
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin yleisempää lähestymistapaa ja 
asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin erilaista, yleisempää ja 
täydentävää lähestymistapaa ja asetettiin 
eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

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

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

Or. en

Tarkistus 202
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin yleisempää lähestymistapaa ja 
asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin avoimuuteen ja kestävyyteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja asetettiin 
eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

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

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

Or. en

Tarkistus 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä5 
sovellettiin yleisempää lähestymistapaa ja 
asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite 
raportoida toimintaperiaatteista, joita ne 
noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, 
sosiaalisiin ja työntekijöihin liittyviin 
seikkoihin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä korruption ja 
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lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin 
soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite 
perustuu ”noudata tai selitä” -
periaatteeseen.

lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, 
due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Tämä velvoite perustuu ”noudata tai selitä” 
-periaatteeseen.

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

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

Or. en

Tarkistus 204
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin 
on johtanut huolellisuusvelvoitetta 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
antamiseen. Alankomaissa annettu laki 
lapsityövoimaan liittyvästä 
huolellisuusvelvoitteesta velvoittaa 
Alankomaiden markkinoilla toimivat 
yritykset tutkimaan, onko olemassa 
perusteltu syy epäillä, että toimitetut 
tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 

Poistetaan.
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edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
sekä ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

Or. en

Tarkistus 205
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät, julkaisevat ja panevat 
täytäntöön 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten, 
alihankkijoiden tai sen toimittajien 
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ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

aiheuttamien ihmisoikeuksiin, terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Ranskan laissa vahvistetaan 
hallinnollinen vastuu 
huolellisuusvelvoitteen noudattamatta 
jättämisestä sekä yritysten 
siviilioikeudellinen vastuu korjata 
aiheutunut vahinko, joka olisi ollut 
vältettävissä huolellisuusvelvoitteen 
asianmukaisella noudattamisella. Monissa 
muissa jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta, ja 
joissakin jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, 
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, 
Tanskassa ja Luxemburgissa, harkitaan 
parhaillaan tällaisen lainsäädännön 
laatimista.

Or. en

Tarkistus 206
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
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laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Lisäksi laki tarjoaa 
oikeudenhaltijoille mahdollisuuden 
turvautua oikeussuojakeinoihin, yritysten 
siviilioikeudellinen ja hallinto-
oikeudellinen vastuu mukaan luettuna. . 
Monissa muissa jäsenvaltioissa käydään 
keskustelua yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

Or. de

Tarkistus 207
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
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edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä 
ympäristöön kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten tunnistamiseksi ja estämiseksi, 
ja säädetään oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen saatavuudesta 
oikeudenhaltijoille. Näihin sisältyy myös 
yritysten siviilioikeudellinen ja 
hallinnollinen vastuu. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

Or. en

Tarkistus 208
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin 
on johtanut huolellisuusvelvoitetta 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
antamiseen. Alankomaissa annettu laki 
lapsityövoimaan liittyvästä 
huolellisuusvelvoitteesta velvoittaa 
Alankomaiden markkinoilla toimivat 
yritykset tutkimaan, onko olemassa 
perusteltu syy epäillä, että toimitetut 
tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 

7. Alankomaissa annettu laki 
lapsityövoimaan liittyvästä 
huolellisuusvelvoitteesta velvoittaa 
Alankomaiden markkinoilla toimivat 
yritykset tutkimaan, onko olemassa 
perusteltu syy epäillä, että toimitetut 
tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
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edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta. 
Tämän vuoksi unionin ei tulisi säätää 
lakeja asioista, joista jäsenvaltiot ovat 
niitä jo säätäneet tai ovat parhaillaan 
säätämässä, ja sen tulisi yksinkertaisesti 
määritellä selkeä ja yhteinen sääntelyn 
ulkopuolinen soveltamiskehys, jotta 
eurooppalaisten yritysten keskinäinen 
kilpailu ja eurooppalaisten ja kolmansien 
maiden yritysten välinen kilpailu ei 
vääristyisi.

Or. es

Tarkistus 209
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä ja 
hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on 
johtanut huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada 
yritykset reagoimaan paremmin 
ihmisoikeuksiin sekä ympäristöä koskeviin 
huolenaiheisiin on johtanut 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kansallisen lainsäädännön antamiseen. 
Alankomaissa annettu laki lapsityövoimaan 
liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta 
velvoittaa Alankomaiden markkinoilla 
toimivat yritykset tutkimaan, onko 
olemassa perusteltu syy epäillä, että 
toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu 
lapsityövoimaa käyttäen ja, jos tällainen 
perusteltu epäily on olemassa, 
hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu 
laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
edellyttää, että tietyt suuret yritykset 
hyväksyvät 
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huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

huolellisuusvelvoitesuunnitelman 
yrityksen, sen tytäryritysten tai sen 
toimittajien aiheuttamien ihmisoikeuksiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja 
estämiseksi. Monissa muissa 
jäsenvaltioissa käydään keskustelua 
yrityksiin sovellettavien 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

Or. ro

Tarkistus 210
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Ihmisoikeuksien loukkaaminen ja 
ympäristönormien rikkominen on 
edelleen yleistä globaaleissa toimitus- ja 
arvoketjuissa. Lukuisten eurooppalaisten 
yritysten toimitus- ja arvoketjuissa ei ole 
minkäänlaista tai asianmukaista 
huolellisuusvelvoitetta. Vapaaehtoiset 
toimenpiteet ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi. Pakollisen toimenpiteet 
ja niiden täytäntöönpano, siviili- ja 
hallinto-oikeudellinen vastuu mukaan 
luettuna, ovat välttämättömiä, jotta 
voidaan lisätä liiketoiminnan 
vastuullisuutta ja vahvistaa luottamusta 
sisämarkkinoihin, myös sijoittajien ja 
kuluttajien osalta.

Or. de

Tarkistus 211
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. Ihmisoikeusrikkomukset ja 
yritysten mahdollisuus vetäytyä 
ihmisoikeuksien kunnioittamista 
koskevasta vastuustaan yrittämällä estää 
tai lieventää ihmisoikeuksiin kohdistuvia 
haittavaikutuksia, jotka ovat suoraan 
yhteydessä niiden liiketoimintaan, vaikka 
ne eivät olisi itse myötävaikuttaneet 
näihin vaikutuksiin, haittaavat 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Tällaiset rikkomukset voivat johtaa 
epäreiluun kilpailuun ja vääristää siten 
yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Or. de

Tarkistus 212
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. Lakien yhdenmukaistamattomuus 
voi vaikuttaa haitallisesti 
sijoittautumisvapauteen, ja lakien 
yhdenmukaistaminen on välttämätöntä 
epäreilujen kilpailuetujen välttämiseksi ja 
kilpailun tasapuolisuuden lisäämiseksi. 
Tasapuolisten toimintaedellytysten 
aikaansaamiseksi on tärkeää, että säännöt 
koskevat kaikkia unionin 
sisämarkkinoilla toimivia, niin EU:n 
yrityksiä kuin EU:n ulkopuolisia 
yrityksiä.

Or. de

Tarkistus 213
Bettina Vollath
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 d. Eri jäsenvaltioihin sijoittautuneet 
ja niissä toimivat yritykset, jotka omalla 
toiminnallaan aiheuttavat 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön 
kohdistuvia haittavaikutuksia tai 
myötävaikuttavat tällaisiin vaikutuksiin, 
jotka eivät poista tällaisia vaikutuksia 
niiden ilmetessä ja/tai jotka eivät estä tai 
lievennä tällaisia vaikutuksia, jotka ovat 
suoraan yhteydessä niiden toimintaan, 
tuotteisiin tai palveluihin niiden 
liikesuhteiden kautta, vahingoittavat 
yritysten ja yhteisöjen rehellisyyttä, 
vakautta ja mainetta EU:ssa ja uhkaavat 
unionin sisämarkkinoita sekä 
kansainvälistä kehitystä.

Or. de

Tarkistus 214
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 7 e alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 e. EU:n yrityksiin sovellettavissa, 
huolellisuusvelvoitetta, 
siviilioikeudellinen vastuu mukaan 
luettuna, koskevissa jäsenvaltioiden 
laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa 
määräyksissä on huomattavia eroja. 
Tällaiset erot estävät sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan. Jäsenvaltiot 
sääntelevät edelleen niin, että 
sisämarkkinoiden vääristymisen riskit 
ovat ilmeisiä. On välttämätöntä estää 
näiden kansallisten lakien erilaisesta 
kehityksestä johtuvien kaupan esteiden 
syntyminen tulevaisuudessa. On estettävä 
vapaan liikkuvuuden tai sijoittautumisen 
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esteiden syntyminen sen seurauksena, että 
jäsenvaltiot hyväksyvät uusia 
huolellisuusvelvoitetta säänteleviä lakeja, 
siviilioikeudellista vastuuta koskevat 
vastaavat säännökset mukaan luettuina.

Or. de

Tarkistus 215
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia 
kansainvälisten normien mukaisesti olisi 
tehtävä unionin tasolla lakisääteinen 
velvollisuus. Koordinoimalla takeita 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelemiseksi tällä 
direktiivillä varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä 
parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
takaamiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta ja vastuusääntöjä 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäisvaatimuksia, mikä parantaa 
näiden markkinoiden toimintaa. Eri 
jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin ja niissä 
toimiviin yrityksiin sovelletaan nyt 
erilaisia aineellisoikeudellisia ja 
menettelyllisiä säännöksiä, jotka 
vaikuttavat huomattavasti siihen, kuinka 
laajasti ne voidaan saattaa vastuuseen 
ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista 
johtuvista vahingoista. Tämä 
korvausoikeuden epätasainen 
täytäntöönpano unionin oikeudessa voi 
paitsi tuoda kilpailuetua joillekin 
yrityksille, jotka eivät noudata 
säännöksiä, myös saada luopumaan 
sijoittautumisoikeudesta ja oikeudesta 
toimittaa tavaroita ja palveluja 
jäsenvaltioissa, joissa korvausoikeus 
pannaan tehokkaammin täytäntöön. 
Koska jäsenvaltioissa sovellettavien 
vastuusäännösten erilaisuus voi vaikuttaa 
kielteisesti kilpailuun ja sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan, tällä 
direktiivillä yhdenmukaistetaan 
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vastuusäännöksiä.

Or. de

Tarkistus 216
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia 
kansainvälisten normien mukaisesti olisi 
tehtävä unionin tasolla lakisääteinen 
velvollisuus. Koordinoimalla takeita 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelemiseksi tällä 
direktiivillä varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä 
parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi ja jotta yritykset voisivat 
ottaa perusoikeuksien suojelemisen 
liiketoimintastrategiansa osaksi, tällä 
direktiivillä tulee varmistaa kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville 
eurooppalaisille ja muille yrityksille 
yksinkertainen, yhtenäinen ja selkeä 
huolellisuusvelvoiteprosessi.

Or. es

Tarkistus 217
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla keinoihin perustuva lakisääteinen 
velvollisuus. Koordinoimalla takeita 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelemiseksi tällä 
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varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

direktiivillä varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä estää 
sääntelyn hajanaisuutta ja parantaa 
näiden markkinoiden toimintaa.

Or. ro

Tarkistus 218
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, jotka perustuvat 
siviilioikeudelliseen, hallinnolliseen ja 
rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikä 
parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä 
parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien ja 
ympäristön suojelemiseksi tällä 
direktiivillä varmistetaan, että 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja velvoitteita, 
mikä parantaa markkinoiden toimintaa.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin suuriin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 221
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä parantaa 
näiden markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että sisämarkkinoilla 
toimiviin suuriin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 222
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä 
parantaa näiden markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla tehokas väline. Koordinoimalla 
takeita ihmisoikeuksien ja ympäristön 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että välineen 
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja velvoitteita, 
mikä parantaa markkinoiden toimintaa.
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelemiseksi tällä direktiivillä 
varmistetaan, että kaikkiin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin sovelletaan 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason 
velvoitteita, mikä parantaa näiden 
markkinoiden toimintaa.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten 
normien mukaisesti olisi tehtävä unionin 
tasolla lakisääteinen velvollisuus. 
Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien ja 
ympäristön suojelemiseksi tällä 
direktiivillä varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin 
sovelletaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia yhdenmukaistettuja 
vähimmäistason velvoitteita, mikä parantaa 
näiden markkinoiden toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 224
Jorge Buxadé Villalba

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 
EU:n tasolla on hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden 
ja tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat 
kasvavassa määrin vaativat yrityksiä 
toimimaan yhä eettisemmin ja 

Poistetaan.
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kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

Or. es

Tarkistus 225
József Szájer, Enikő Győri

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 
EU:n tasolla on hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat 
kasvavassa määrin vaativat yrityksiä 
toimimaan yhä eettisemmin ja 
kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten käyttöönotosta EU:n tasolla 
voi olla hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna. Tällä 
direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

Or. en

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

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 
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EU:n tasolla on hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat 
kasvavassa määrin vaativat yrityksiä 
toimimaan yhä eettisemmin ja 
kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

EU:n tasolla voi olla hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se voi 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun EU:ssa, kun 
yhteiskunnat kasvavassa määrin vaativat 
yrityksiä toimimaan yhä eettisemmin ja 
kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

Or. en

Tarkistus 227
Liesje Schreinemacher

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 
EU:n tasolla on hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat 
kasvavassa määrin vaativat yrityksiä 
toimimaan yhä eettisemmin ja 
kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta 
EU:n tasolla voi olla hyötyä yrityksille 
yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
turvaamisen kannalta katsottuna, ja se voi 
antaa niiden soveltamisalaan kuuluville 
yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat 
kasvavassa määrin vaativat yrityksiä 
toimimaan yhä eettisemmin ja 
kestävämmin. Tällä direktiivillä voitaisiin 
huolellisuusvelvoitetta koskevan 
eurooppalaisen normin vahvistamisen 
kautta edistää vastuullista liiketoimintaa 
koskevan globaalin normin luomista.

Or. en

Tarkistus 228
József Szájer, Enikő Győri
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan 
korjaaviin toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia 
sekä varmistaa, että yrityksillä on vastuu 
näiden riskien määrittämisestä.

Or. en

Tarkistus 229
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia toimitusketjun 
ensimmäisellä tasolla EU:n ulkopuolella 
ja koko arvoketjussa sekä varmistaa, että 
yritykset voidaan saattaa vastuuseen näistä 
riskeistä ja että kaikki tältä osin haittaa 
kärsineet voivat tosiasiallisesti käyttää 
oikeuttaan korjaaviin toimenpiteisiin.

Or. ro

Tarkistus 230
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
julkisessa tuomioistuimessa sekä 
oikeuttaan korjaaviin toimenpiteisiin.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan 
korjaaviin toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia 
koko toimitusketjun edellisessä ja 
seuraavassa EU:n ulkopuolisessa lenkissä 
sekä varmistaa, että yrityksillä on vastuu 
näiden riskien määrittämisestä.

Or. en

Tarkistus 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan 
korjaaviin toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia arvoketjun edellisessä ja 
seuraavassa lenkissä sekä varmistaa, että 
yritykset voidaan saattaa vastuuseen näistä 
riskeistä ja että kaikki tältä osin haittaa 
kärsineet voivat helpommin ja 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan hakea 
korvausta.

Or. en

Tarkistus 233
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmis- ja työoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

Or. de

Tarkistus 234
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
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varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan 
korjaaviin toimenpiteisiin.

varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
helpommin ja tosiasiallisesti käyttää 
oikeuttaan hakea korvausta.

Or. en

Tarkistus 235
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää mahdollisen 
liiketoiminnan perusoikeuksille 
aiheuttamia haittavaikutuksia sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, 
hallintotapaan ja ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki 
tältä osin haittaa kärsineet voivat 
tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin 
toimenpiteisiin.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on 
estää ja vähentää ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia 
koko arvoketjussa sekä varmistaa, että 
yritykset voidaan saattaa vastuuseen näistä 
riskeistä ja että kaikki tältä osin haittaa 
kärsineet voivat tosiasiallisesti käyttää 
oikeuttaan korjaaviin toimenpiteisiin.



PE658.902v01-00 26/128 AM\1215355FI.docx

FI

Or. fr

Tarkistus 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 11 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa 
sovelletaan lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa korkeimman tason suojelun 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallinnon osalta. Yritysten olisi 
ensisijaisesti varmistettava noudattavansa 
olennaista huolellisuusvelvoitettaan, joka 
käsittää kaikkien kohtuullisten 
toimenpiteiden toteuttamista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintoon kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi ja niihin 
puuttumiseksi asianmukaisesti 
arvoketjuissaan.
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_________________ _________________
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 
20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta – ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti (EUVL L 295, 
12.11.2010, s. 23).

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

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

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

Or. en

Tarkistus 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 11 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
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muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista.

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 239
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 11 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. 
Tämän direktiivin tavoitteena ei ole 
korvata jo voimassa olevaa 

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
noudattavat säännöstön vapaaehtoista 
luonnetta ja että tässä direktiivissä 
säädetty pienille ja keskisuurille yrityksille 
annettu vapautus säilyy. Tämän direktiivin 
tavoitteena ei ole korvata jo voimassa 
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huolellisuusvelvoitetta koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä tai sulkea pois muun 
alakohtaisen EU:n lainsäädännön 
käyttöönottoa, ja näin ollen sitä olisi 
sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

olevaa huolellisuusvelvoitetta koskevaa 
EU:n lainsäädäntöä tai sulkea pois muun 
alakohtaisen EU:n lainsäädännön 
käyttöönottoa, ja näin ollen sitä olisi 
sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

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

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

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

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

Or. es

Tarkistus 240
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 11 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. Tämä direktiivi ei saisi estää 11. Tämä direktiivi ei saisi estää 
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jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö. 
Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän 
direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea 
pois muun alakohtaisen EU:n 
lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen 
sitä olisi sovellettava rajoittamatta unionin 
alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja 
asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen 
muiden huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista. Tällä 
direktiivillä vahvistetaan tältä osin 
normiristiriitaa koskeva sääntö.

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

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

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

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

Or. de

Tarkistus 241
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Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 12 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavoin olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Se ei 
erityisesti saisi vaikuttaa muihin olemassa 
oleviin alihankintaketjua, työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää ketjua tai 
toimitusketjua koskeviin vastuukehyksiin. 
Se, että yritys on täyttänyt tämän 
direktiivin mukaisen 
huolellisuusvelvoitteensa, ei vapauta sitä 
muiden olemassa olevien vastuukehysten 
mukaisista velvoitteista, joten sitä vastaan 
muiden olemassa olevien vastuukehysten 
perusteella vireille pantavia 
oikeusmenettelyjä ei pitäisi tämän seikan 
johdosta sulkea pois.

12. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavalla olla peruste 
perusoikeuksien suojelun yleisen tason 
heikentämiselle. Se ei erityisesti saisi 
vaikuttaa muihin olemassa oleviin 
alihankintaketjua, työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää ketjua tai 
toimitusketjua koskeviin vastuukehyksiin. 
Se, että yritys on täyttänyt tämän 
direktiivin mukaisen 
huolellisuusvelvoiteprosessin, ei vapauta 
sitä muiden olemassa olevien 
vastuukehysten mukaisista velvoitteista, 
joten sitä vastaan muiden olemassa olevien 
vastuukehysten perusteella vireille pantavia 
oikeusmenettelyjä ei pitäisi tämän seikan 
johdosta sulkea pois.

Or. es

Tarkistus 242
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 12 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavoin olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Se ei 
erityisesti saisi vaikuttaa muihin olemassa 
oleviin alihankintaketjua, työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää ketjua tai 
toimitusketjua koskeviin vastuukehyksiin. 
Se, että yritys on täyttänyt tämän 
direktiivin mukaisen 
huolellisuusvelvoitteensa, ei vapauta sitä 
muiden olemassa olevien vastuukehysten 

12. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavoin olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Se ei 
erityisesti saisi vaikuttaa muihin olemassa 
oleviin alihankintaketjua, työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää ketjua tai 
toimitusketjua koskeviin vastuukehyksiin. 
Se, että yritys on täyttänyt tämän 
direktiivin mukaisen 
huolellisuusvelvoitteensa, ei vapauta sitä 
muiden vastuukehysten mukaisista 
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mukaisista velvoitteista, joten sitä vastaan 
muiden olemassa olevien vastuukehysten 
perusteella vireille pantavia 
oikeusmenettelyjä ei pitäisi tämän seikan 
johdosta sulkea pois.

velvoitteista tai heikennä niitä, joten sitä 
vastaan muiden vastuukehysten perusteella 
vireille pantavia oikeusmenettelyjä ei 
pitäisi tämän seikan johdosta sulkea pois.

Or. en

Tarkistus 243
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
suuriin, yli 5 000 työntekijän yrityksiin, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle tai kolmansiin maihin 
sijoittautuneina toimivat yhteisön 
markkina-alueella, riippumatta niiden 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne 
yksityisessä tai valtion omistuksessa. Tämä 
direktiivi kattaa kaikki talouden alat, 
rahoitusala ja verkkokauppa mukaan 
lukien. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
julkiseen hallintoon, kansallisiin ja EU:n 
viranomaisiin sekä yhdistyksiin, 
säätiöihin ja kansalaisjärjestöihin, jotka 
saavat mitä tahansa avustusta, 
kohdennettua rahoitusta tai tukea 
eurooppalaisista, valtiollisista, 
alueellisista tai paikallisista rahastoista 
tuen määrästä riippumatta.

Or. es

Tarkistus 244
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 
4 kohdassa määritettyihin suuriin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien. 
Komissio määrittelee taloudellisen 
toiminnan korkean riskin alat, joilla on 
merkittävä vaikutus ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyviin kysymyksiin, jotta kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) voidaan sisällyttää tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yli 350 työntekijän yrityksiin, joihin 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle tai tuovat hyödykkeitä 
unioniin, riippumatta niiden toimialasta 
sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa, jotta voidaan ehkäistä 
kilpailun vääristymistä. Tämä direktiivi 
kattaa kaikki talouden alat, rahoitusala 
mukaan lukien.

Or. fr
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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, 
riippumatta niiden koosta tai toimialasta 
sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai 
valtion omistuksessa. Tämä direktiivi 
kattaa kaikki talouden alat, rahoitusala 
mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yli 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle.

Or. en

Tarkistus 247
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin unionin sisämarkkinoilla 
toimiviin yrityksiin ja kaikkiin yrityksiin, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle, riippumatta niiden koosta 
tai toimialasta sekä siitä, ovatko ne 
yksityisessä tai valtion omistuksessa. Tämä 
direktiivi kattaa kaikki talouden alat, 
rahoitusala mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 248
Liesje Schreinemacher
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 
ovat sijoittautuneet unionin alueelle, 
riippumatta niiden koosta tai toimialasta 
sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa 
kaikki talouden alat, rahoitusala mukaan 
lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan suuriin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden toimialasta sekä siitä, ovatko ne 
yksityisessä tai valtion omistuksessa.

Or. en

Tarkistus 249
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle tai jotka 
toimivat unionin sisämarkkinoilla, 
riippumatta niiden koosta tai toimialasta 
sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

Or. de

Tarkistus 250
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 13 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta 
niiden koosta tai toimialasta sekä siitä, 
ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle tai jotka 
toimivat unionin sisämarkkinoilla, 
riippumatta niiden koosta tai toimialasta 
sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai valtion 
omistuksessa. Tämä direktiivi kattaa kaikki 
talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään 
siihen tulokseen, ettei se tunnista 
liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi 
joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen, 
jos yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu 
muutoksia. Mikroyrityksillä on 
useimmilla aloilla liikesuhteissaan 
yleensä vähäisiä riskejä, joten on 
katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 252
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään 
siihen tulokseen, ettei se tunnista 
liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi 
joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen, 
jos yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu 
muutoksia. Mikroyrityksillä on 
useimmilla aloilla liikesuhteissaan 
yleensä vähäisiä riskejä, joten on 
katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

14. Pakollisen 
huolellisuusvelvoiteprosessin olisi oltava 
oikeasuhteinen niihin riskeihin nähden, 
joille yritys altistuu. Tämän vuoksi pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
mikroyrityksiin ei sovelleta muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Niitä 
kuitenkin rohkaistaan soveltamaan 
sellaisia mahdollisuuksien mukaan.

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa on 
sovellettava suhteellisuutta, sillä kyseinen 
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sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

prosessi riippuu niistä riskeistä, joille yritys 
altistuu. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
sekä mikroyrityksiin ei sovelleta 
muodollisia huolellisuusvelvoiteprosesseja. 
Yrityksen, joka tulee riskinarvioinnin 
tehtyään siihen tulokseen, ettei se tunnista 
liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi 
tarkasteltava uudelleen, jos yritysten 
toiminnassa tai toimintaympäristössä 
tapahtuu muutoksia.

Or. en

Tarkistus 254
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään 
siihen tulokseen, ettei se tunnista 
liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi 
joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen, 
jos yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu 
muutoksia. Mikroyrityksillä on 
useimmilla aloilla liikesuhteissaan 

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niiden 
haitallisten vaikutusten vakavuudesta ja 
todennäköisyydestä, joille yritys altistuu. 
Tämä tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Toisaalta 
tietyillä aloilla on niille ominaisia, 
vakavia ja erityisiä riskejä, joten on 
katsottava aiheelliseksi, että jäsenvaltiot 
säätävät näitä aloja koskevia tehostettuja 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
vaatimuksia, myös pienille ja keskisuurille 
yrityksille.
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yleensä vähäisiä riskejä, joten on 
katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 255
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa on 
sovellettava toissijaisuutta ja 
suhteellisuutta, sillä kyseinen prosessi 
riippuu niistä riskeistä, joille yritys altistuu. 
Tämän vuoksi pienet ja keskisuuret 
yritykset sekä mikroyritykset olisi jätettävä 
muodollisia huolellisuusvelvoiteprosesseja 
koskevan velvoitteen ulkopuolelle. 
Yrityksen, joka tulee riskinarvioinnin 
tehtyään siihen tulokseen, ettei se tunnista 
liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi 
tarkasteltava uudelleen, jos yritysten 
toiminnassa tai toimintaympäristössä 
tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Or. en

Tarkistus 256
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu, toiminta-
alasta, yrityksen koosta, sen 
toimintaympäristöstä, sen 
liiketoimintamallista, sen asemasta 
arvoketjussa sekä sen tuotteiden ja 
palvelujen luonteesta. Tämä tarkoittaisi, 
että monet pienet ja keskisuuret sekä 
mikroyritykset voivat tarvita vähemmän 
kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto sekä riskinarviointinsa, 
joita olisi joka tapauksessa tarkasteltava 
uudelleen, jos yritysten toiminnassa, 
liikesuhteissa tai toimintaympäristössä 
tapahtuu muutoksia. Mikroyrityksillä on 
useimmilla aloilla liikesuhteissaan yleensä 
vähäisiä riskejä, joten on katsottava 
aiheelliseksi antaa jäsenvaltioiden päättää, 
olisiko mikroyritykset jätettävä tämän 
direktiivin vaatimusten soveltamisen 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 257
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja 
keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 

14. Tässä direktiivissä määriteltyä 
huolellisuusvelvoiteprosessia ei missään 
tapauksessa sovelleta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin eikä pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin tai mikroyrityksiin. 
Lisäksi yrityksen, joka tulee 
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tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

riskinarvioinnin tehtyään siihen tulokseen, 
ettei se tunnista liikesuhteissaan mitään 
riskejä, tarvitsisi vain laatia ja julkaista 
lausunto, jota olisi joka tapauksessa 
tarkasteltava uudelleen, jos yritysten 
toiminnassa tai toimintaympäristössä 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
Jäsenvaltiot eivät voi missään 
olosuhteissa velvoittaa pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, mikroyrityksiä tai 
itsenäisiä ammatinharjoittajia 
noudattamaan pakollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. 
Jäsenvaltioilla on lupa päättää siitä, 
mitkä muut yritykset tulee vapauttaa 
tämän direktiivin vaatimusten 
soveltamisesta.

Or. es

Tarkistus 258
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niiden 
haitallisten vaikutusten vakavuudesta ja 
todennäköisyydestä, joita yritys saattaa 
aiheuttaa tai edistää tai joihin se saattaa 
liittyä. Tämä tarkoittaisi, että monet pienet 
ja keskisuuret sekä mikroyritykset voivat 
tarvita vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
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mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 14 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja keskisuuret 
sekä mikroyritykset voivat tarvita 
vähemmän kattavia ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi antaa 
jäsenvaltioiden päättää, olisiko 
mikroyritykset jätettävä tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa 
sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, 
sillä kyseinen prosessi riippuu niistä 
riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä 
tarkoittaisi, että monet pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat tarvita vähemmän kattavia 
ja muodollisia 
huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, 
joka tulee riskinarvioinnin tehtyään siihen 
tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan 
mitään riskejä, tarvitsisi vain laatia ja 
julkaista lausunto, jota olisi joka 
tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai 
toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. 
Mikroyrityksillä on useimmilla aloilla 
liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, 
joten on katsottava aiheelliseksi jättää ne 
tämän direktiivin vaatimusten soveltamisen 
ulkopuolelle

Or. fr

Tarkistus 260
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 15 alakohta



AM\1215355FI.docx 43/128 PE658.902v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Valtion omistuksessa tai 
määräysvallassa olevissa yrityksissä 
niiden huolellisuusvelvoitteen täyttämisen 
olisi edellytettävä, että ne hankkivat 
palveluja yrityksiltä, jotka ovat täyttäneet 
huolellisuusvelvoitteensa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan olemaan antamatta 
poikkeuksellista valtion tukea yrityksille, 
jotka eivät noudata tämän direktiivin 
tavoitteita.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 261
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 15 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Valtion omistuksessa tai 
määräysvallassa olevissa yrityksissä 
niiden huolellisuusvelvoitteen täyttämisen 
olisi edellytettävä, että ne hankkivat 
palveluja yrityksiltä, jotka ovat täyttäneet 
huolellisuusvelvoitteensa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan olemaan antamatta 
poikkeuksellista valtion tukea yrityksille, 
jotka eivät noudata tämän direktiivin 
tavoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 262
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 15 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. Valtion omistuksessa tai 15. Valtion omistuksessa tai 
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määräysvallassa olevissa yrityksissä niiden 
huolellisuusvelvoitteen täyttämisen olisi 
edellytettävä, että ne hankkivat palveluja 
yrityksiltä, jotka ovat täyttäneet 
huolellisuusvelvoitteensa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan olemaan antamatta 
poikkeuksellista valtion tukea yrityksille, 
jotka eivät noudata tämän direktiivin 
tavoitteita.

määräysvallassa olevissa yrityksissä niiden 
huolellisuusvelvoitteen täyttämisen olisi 
edellytettävä, että ne hankkivat palveluja 
yrityksiltä, jotka ovat täyttäneet 
huolellisuusvelvoitteensa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan olemaan antamatta valtion 
tukea valtiontuen, julkisten hankintojen, 
vientitakuulaitosten tuen tai hallituksen 
tukeman luoton muodossa yrityksille, 
jotka eivät noudata tämän direktiivin 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksen velvoitteeksi toteuttaa kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet ihmisoikeuksiin 
ja ympäristöön kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi 
arvoketjuissaan ja tällaisiin vaikutuksiin 
puuttumiseksi, jos niitä ilmenee. 
Käytännössä huolellisuusvelvoite on 
yrityksessä käyttöön otettu prosessi, jonka 
tarkoituksena on sen omasta toiminnasta, 
arvoketjusta ja muista liikesuhteista 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
edistämiseen, ja hallintotapaan liittyvien 
mahdollisten tai todellisten haitallisten 
vaikutusten tunnistaminen, arvioiminen, 
estäminen, poistaminen, vähentäminen, 
seuraaminen, ilmoittaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen.

Or. en
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Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, 
myös ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
välittömien sopimusperusteisten 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien 
riskien tunnistaminen, vähentäminen ja 
seuraaminen.

Or. en

Tarkistus 265
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutos, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta koko 
arvoketjussa aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutos, ja 
hallintotapaan kohdistuvien mahdollisten 
ja todellisten haitallisten vaikutusten 
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julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen.

tunnistaminen, poistaminen, estäminen, 
vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, 
jäljittäminen, selostaminen, käsittely, 
ilmoittaminen ja korjaaminen.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, 
selostaminen, käsittely ja korjaaminen.

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ja ympäristöön, myös 
ilmastonmuutos, liittyvien riskien 
tunnistaminen, estäminen ja poistaminen.

Or. fr

Tarkistus 267
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
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ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, 
myös ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuihin perusoikeuksiin, 
erityisesti lapsen oikeuksiin ja lapsityön 
kieltämiseen liittyvien riskien 
tunnistaminen, poistaminen, estäminen, 
vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, 
selostaminen, käsittely ja korjaaminen.

Or. es

Tarkistus 268
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, 
myös ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen välittömien 
sopimusperusteisten liikesuhteiden 
toiminnasta aiheutuvien, ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön, myös ilmastonmuutos, 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

Or. en

Tarkistus 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 16 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 

16. Huolellisuusvelvoite (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) määritellään tässä direktiivissä 
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yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, 
myös ilmastonmuutos, ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen.

yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, 
jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen 
välittömien sopimussuhteiden toiminnasta 
toimittajiensa kanssa aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistaminen, poistaminen, estäminen, 
vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, 
selostaminen, käsittely ja korvaaminen.

Or. en

Tarkistus 270
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Ihmisoikeuksiksi olisi katsottava 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistamisesta. Näihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa haittavaikutukset 
muihin ILO:n eri yleissopimuksissa 
tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
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esimerkiksi yhdistymisvapauteen, 
vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja -
terveyteen sekä samapalkkaisuuteen, sekä 
oikeuksiin, jotka on tunnustettu lapsen 
oikeuksien yleissopimuksessa, Afrikan 
peruskirjassa ihmisoikeuksista ja 
kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan 
täytäntöön ihmisoikeudet.

Or. en

Tarkistus 271
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Ihmisoikeuksiin kohdistuvien 
vaikutusten tapauksessa tässä direktiivissä 
luetellaan eräitä välineitä, jotka yritysten 
olisi otettava huomioon arvioidessaan 
mahdollisia tai todellisia haitallisia 
vaikutuksia. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin, myös niiden 
toiminnan kannalta merkityksellisimpiä 
riskejä koskevia välineitä, kaikkien 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 272
Jorge Buxadé Villalba
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Perusoikeuksiin liittyvien riskien 
tapauksessa tässä direktiivissä luetellaan 
eräitä välineitä, joita yritykset voivat 
käyttää arvioidessaan mahdollisia riskejä. 
Luettelo on laadittu ei-tyhjentäväksi, mutta 
yrityksiä kehotetaan painokkaasti ottamaan 
huomioon muita perusoikeusvälineitä, 
joiden avulla ne voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
perusoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

Or. es

Tarkistus 273
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Tämän direktiivin liitteessä I 
esitetään tyhjentävä luettelo 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvien rikkomisten 
riskeistä. Luettelo perustuu nykyisiin 
kansainvälisiin ja eurooppalaisiin 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintoa koskeviin velvoitteisiin. Se 
muodostaa perustan yrityksille 
suunnattaville yhtenäisille ohjeille, jotka 
komissio laatii 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
perustamisesta ja organisoinnista, ja 
sisältää myös parametrit edistymisen 
mittaamiseksi.

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tämän direktiivin liitteessä I luetellaan 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on tyhjentävä, ja komissio 
voi tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä sisällyttääkseen siihen 
viittauksen tulevaisuudessa mahdollisesti 
hyväksyttäviin ihmisoikeusvälineisiin.

Or. en

Tarkistus 275
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 17 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tässä direktiivissä luetellaan eräitä 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on laadittu ei-
tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan 
painokkaasti ottamaan huomioon muita 
ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne 
voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien 
estämiseksi.

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa 
tämän direktiivin liitteessä I luetellaan 
välineitä, jotka yritysten olisi otettava 
huomioon arvioidessaan mahdollisia 
riskejä. Luettelo on tyhjentävä, ja komissio 
voi tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä sisällyttääkseen siihen 
viittauksen tulevaisuudessa mahdollisesti 
hyväksyttäviin kansainvälisesti 
oikeudellisesti sitoviin 
ihmisoikeusvälineisiin.
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Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 18 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. Ympäristöriskit liittyvät usein 
läheisesti ihmisoikeusriskeihin. 
Ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta. Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous on niin ikään 
päätöslauselmassa 64/292 tunnustanut 
oikeuden turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatioon 
ihmisoikeutena. Covid-19-pandemia on 
korostanut paitsi turvallisten ja 
terveellisten työympäristöjen merkitystä 
myös sen merkitystä, että yritykset 
varmistavat, etteivät ne aiheuta 
terveysriskejä tai myötävaikuta niihin 
arvoketjuissaan. Näiden oikeuksien 
olisikin kuuluttava lainsäädännön 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 277
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 18 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. Ympäristöriskit liittyvät usein 
läheisesti ihmisoikeusriskeihin. 
Ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta. Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous on niin ikään 
päätöslauselmassa 64/292 tunnustanut 
oikeuden turvalliseen ja puhtaaseen 
juomaveteen ja sanitaatioon 
ihmisoikeutena. Covid-19-pandemia on 
korostanut paitsi turvallisten ja 
terveellisten työympäristöjen merkitystä 
myös sen merkitystä, että yritykset 
varmistavat, etteivät ne aiheuta 
terveysriskejä tai myötävaikuta niihin 
arvoketjuissaan. Näiden oikeuksien 
olisikin kuuluttava lainsäädännön 
soveltamisalaan.

18. Ympäristöriskit liittyvät usein 
läheisesti ihmisoikeusriskeihin. 
Ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
erityisraportoija on todennut, että oikeus 
elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja 
kehitykseen ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
toteutumisen kannalta . Näiden oikeuksien 
olisikin kuuluttava lainsäädännön 
soveltamisalaan.

Or. es

Tarkistus 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. Ympäristövahinkoja voi tapahtua 
myös siten, ettei kyse ole selkeästä 
ihmisoikeusrikkomuksesta tai ettei niistä 
aiheudu välitöntä haittaa ihmisille. 
Yritysten huolellisuusvelvoitteen olisi 
katettava kaikki ympäristöön kohdistuvat 
mahdolliset tai todelliset haitalliset 
vaikutukset, myös ne, joilla ei ole 
välitöntä vaikutusta ihmisiin tai 
ihmisoikeuksiin.
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Or. en

Tarkistus 279
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 19 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. 
EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä 
luettelo perustuu kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä annettuun 
asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset 
voivat löytää ohjeita riskiensä 
arvioimiseksi.

Poistetaan.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 19 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. 
EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä 
luettelo perustuu kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä annettuun 
asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset 
voivat löytää ohjeita riskiensä 
arvioimiseksi.

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien tyhjentävä luettelo 
viittaamalla tämän direktiivin liitteessä II 
esitettyyn luetteloon asiaankuuluvista 
unionin säädöksistä.

Or. en
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Tarkistus 281
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 19 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. 
EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä 
luettelo perustuu kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä annettuun 
asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset 
voivat löytää ohjeita riskiensä 
arvioimiseksi.

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. 
EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä 
luettelo perustuu kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä annettuun 
asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset 
voivat löytää ohjeita mahdollisten tai 
todellisten haitallisten vaikutustensa 
arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 19 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. 
EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi tämä 
luettelo perustuu kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä annettuun 
asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset 
voivat löytää ohjeita riskiensä 
arvioimiseksi.

19. EU:n lainsäädännön sisäisen 
johdonmukaisuuden edistämiseksi ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi 
ympäristöriskien luettelo perustuu 
kestävää sijoittamista helpottavasta 
kehyksestä annettuun asetukseen (EU) 
2020/852, josta yritykset voivat löytää 
ohjeita riskiensä arvioimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 283
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 20 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. Lisäksi tällä direktiivillä 
velvoitetaan yritykset noudattamaan 
huolellisuusvelvoitetta estääkseen hyvään 
hallintotapaan kohdistuvat 
haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat 
liiketoimintaansa. Yritysten olisi erityisesti 
noudatettava lahjonnan torjuntaa 
koskevaa OECD:n yleissopimusta ja 
toteutettava toimenpiteitä estääkseen 
epäasianmukaisen vaikuttamisen julkisiin 
viranhaltijoihin tarkoituksena saada 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti. 
Yritysten olisi myös pidätyttävä 
vaikuttamasta asiattomasti paikalliseen 
poliittiseen toimintaan, ja niiden olisi 
ehdottomasti noudatettava sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 284
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 20 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. Lisäksi tällä direktiivillä 
velvoitetaan yritykset noudattamaan 
huolellisuusvelvoitetta estääkseen hyvään 
hallintotapaan kohdistuvat 
haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat 
liiketoimintaansa. Yritysten olisi erityisesti 
noudatettava lahjonnan torjuntaa 
koskevaa OECD:n yleissopimusta ja 

Poistetaan.
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toteutettava toimenpiteitä estääkseen 
epäasianmukaisen vaikuttamisen julkisiin 
viranhaltijoihin tarkoituksena saada 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti. 
Yritysten olisi myös pidätyttävä 
vaikuttamasta asiattomasti paikalliseen 
poliittiseen toimintaan, ja niiden olisi 
ehdottomasti noudatettava sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 20 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. Lisäksi tällä direktiivillä 
velvoitetaan yritykset noudattamaan 
huolellisuusvelvoitetta estääkseen hyvään 
hallintotapaan kohdistuvat 
haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat 
liiketoimintaansa. Yritysten olisi erityisesti 
noudatettava lahjonnan torjuntaa 
koskevaa OECD:n yleissopimusta ja 
toteutettava toimenpiteitä estääkseen 
epäasianmukaisen vaikuttamisen julkisiin 
viranhaltijoihin tarkoituksena saada 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti. 
Yritysten olisi myös pidätyttävä 
vaikuttamasta asiattomasti paikalliseen 
poliittiseen toimintaan, ja niiden olisi 
ehdottomasti noudatettava sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 20 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. Lisäksi tällä direktiivillä 
velvoitetaan yritykset noudattamaan 
huolellisuusvelvoitetta estääkseen hyvään 
hallintotapaan kohdistuvat 
haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat 
liiketoimintaansa. Yritysten olisi erityisesti 
noudatettava lahjonnan torjuntaa 
koskevaa OECD:n yleissopimusta ja 
toteutettava toimenpiteitä estääkseen 
epäasianmukaisen vaikuttamisen julkisiin 
viranhaltijoihin tarkoituksena saada 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti. 
Yritysten olisi myös pidätyttävä 
vaikuttamasta asiattomasti paikalliseen 
poliittiseen toimintaan, ja niiden olisi 
ehdottomasti noudatettava sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

20. Lisäksi tällä direktiivillä 
velvoitetaan yritykset noudattamaan 
huolellisuusvelvoitetta estääkseen hyvään 
hallintotapaan kohdistuvat 
haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat 
liiketoimintaansa. Hallintotapariskeihin 
kuuluvat muun muassa tilanteet, joissa ei 
noudateta monikansallisia yrityksiä 
koskevien OECD:n toimintaohjeiden VII 
lukua, joka koskee lahjonnan, 
lahjusvaatimusten ja kiristyksen 
torjuntaa, sekä kansainvälisissä 
liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin 
virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan 
torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin, 
rikkoo epäkohtien paljastajien suojelua 
tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä. Yritysten olisi 
erityisesti toteutettava toimenpiteitä 
estääkseen epäasianmukaisen 
vaikuttamisen julkisiin viranhaltijoihin 
tarkoituksena saada erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti. Yritysten olisi myös 
pidätyttävä vaikuttamasta asiattomasti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, ja 
niiden olisi ehdottomasti noudatettava 
sovellettavaa verolainsäädäntöä.
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Or. en

Tarkistus 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. Ei-tyhjentäviksi laadittujen 
luetteloiden ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskeistä olisi muodostettava 
perusta ohjeille, jotka komissio laatii.

Or. en

Tarkistus 288
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja 
ihmisoikeusriskit eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne 
voivat löytää tähän ohjeita YK:n 
kirjasesta ”Gender Dimensions of the 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights”.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 289
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja 
ihmisoikeusriskit eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne 
voivat löytää tähän ohjeita YK:n 
kirjasesta ”Gender Dimensions of the 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights”.

Poistetaan.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja 
ihmisoikeusriskit eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat 
löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”.

21. Yrityksiä olisi kannustettava 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva näkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin.

Or. fr

Tarkistus 291
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja 21. Haitalliset ympäristö-, hallintotapa- 
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ihmisoikeusriskit eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat 
löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”.

ja ihmisoikeusvaikutukset eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat 
löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja 
ihmisoikeusriskit eivät ole 
sukupuolineutraaleja. Yrityksiä olisi 
kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat 
löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”.

21. Ympäristö- ja ihmisoikeusriskit 
eivät ole sukupuolineutraaleja. Yrityksiä 
olisi kannustettava sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat 
löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”.

Or. en

Tarkistus 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. Liiketoiminta vaikuttaa kaikkiin 
YK:n lapsen oikeuksia koskevassa 
yleissopimuksessa ja muissa 
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merkityksellisissä kansainvälisissä 
normeissa määritettyihin oikeuksiin. 
Lapsuus on fyysisen, psyykkisen, 
emotionaalisen ja henkisen kehityksen 
ainutlaatuinen ajanjakso, ja lapsen 
oikeuksien rikkomisella, kuten 
altistamisella väkivallalle tai 
hyväksikäytölle, lapsityölle, 
sopimattomalle markkinoinnille, 
vaarallisille tuotteille tai 
ympäristövahingoille, voi olla elinikäisiä, 
peruuttamattomia ja jopa sukupolvesta 
toiseen siirtyviä seurauksia. Vaarana on, 
että yritysten huolellisuusvelvoitetta ja 
yritysten vastuuvelvollisuutta koskevat 
mekanismit, joiden suunnittelussa ei oteta 
huomioon lapsinäkökohtia, ovat 
tehottomia lasten oikeuksien 
suojelemisessa.

Or. en

Tarkistus 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. Mahdolliset tai todelliset 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintoon kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset voivat olla konfliktialueilla 
erityisiä ja näkyvämpiä. Tämän osalta 
konfliktialueilla toimivien yritysten olisi 
noudatettava tehostettua ihmisoikeuksia, 
ympäristöä ja hallintoa koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta, kunnioitettava 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
velvoitteita ja noudatettava nykyisiä 
kansainvälisiä normeja ja ohjeita, myös 
Geneven sopimusta ja sen 
lisäpöytäkirjoja.

Or. en
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Tarkistus 295
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 21 b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. Jäsenvaltioita kannustetaan 
seuraamaan, mitkä niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvista yrityksistä 
toimivat konfliktialueilla, tarjoamaan 
niille erityistä ohjeistusta ja vaatimaan 
niitä noudattamaan tässä yhteydessä 
tehostettua huolellisuusvelvoitetta. Koska 
oikeussuojan saatavuus on erityisen 
vaikeaa konfliktialueilla, jäsenvaltioiden 
olisi myös otettava käyttöön kaikki 
tarvittavat toimenpiteet oikeussuojan 
saatavuuden ja oikeussuojakeinojen 
takaamiseksi tässä yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 296
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 297
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingoista, jotka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liiketoimintansa yhteydessä 
aiheuttaneet ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuvia vahinkoja tai 
myötävaikuttaneet niihin.

Or. de

Tarkistus 298
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
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tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liiketoiminnan yhteydessä 
aiheuttaneet tai osaltaan edistäneet 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön tai 
hallintoon kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko suuren yrityksen 
arvoketju. Kaikkien arvoketjuun 
osallistuvien yritysten jäljittäminen voi 
kuitenkin olla vaikeaa. Komission olisi 
tämän vuoksi arvioitava ja ehdotettava 
välineitä, joilla autetaan yrityksiä 
parantamaan arvoketjujensa 
jäljitettävyyttä.
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Or. en

Tarkistus 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden suorien 
toimittajien toiminnasta.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi 
oikeudenmukainen, sen olisi katettava 
vain ne arvoketjun osat, joita yritykset 
pystyvät kohtuullisesti hallitsemaan.
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Or. fr

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin ja ympäristönormeihin 
kohdistuvat haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden välittömien 
sopimusperusteisten liikesuhteiden, 
erityisesti toimittajien, alihankkijoiden ja 
sijoitusten kohdeyritysten, toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 22 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja 
ympäristönormeihin kohdistuvat 
haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.

22. Yritysten aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin sekä 
ympäristö- ja ilmastonormeihin 
kohdistuvat haittavaikutukset taikka näiden 
loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
tulosta niiden omasta tai niiden 
liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, 
alihankkijoiden ja sijoitusten 
kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, sen 
olisi katettava koko arvoketju.
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Or. en

Tarkistus 304
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
kuultuaan ja näiden osallistuttua esittävät 
julkisesti huolellisuusvelvoitestrategiansa 
kussakin näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan. Sitä olisi 
tarkistettava ja se olisi uusittava vuosittain 
noudattaen samoja sidosryhmien 
kuulemista ja osallistumista koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 23. Huolellisuusvelvoite on 



AM\1215355FI.docx 69/128 PE658.902v01-00

FI

ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden estämiseksi tai 
poistamiseksi. Yrityksiä olisi vaadittava 
laatimaan asiakirja, jossa ne selostavat 
yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

Or. fr

Tarkistus 306
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

23. Huolellisuusvelvoite on 
ennaltaehkäisevä mekanismi, joka 
edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja sen 
seuraamiseksi, miten ne käsittelevät näitä. 
Yritykset voivat laatia asiakirjan, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa. 
Huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kehyksen olisi perustuttava pikemminkin 
keinoja kuin tuloksia koskevaan 
velvoitteeseen.
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Or. en

Tarkistus 307
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yritysten tulee laatia 
tyyppiasiakirja, jossa ne voivat selostaa 
yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 

23. Huolellisuusvelvoite on 
ennaltaehkäisevä mekanismi, joka 
edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
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toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja sen 
seuraamiseksi, miten ne käsittelevät näitä. 
Yritykset voivat laatia asiakirjan, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa. 
Huolellisuusvelvoitetta koskevan 
kehyksen olisi perustuttava pikemminkin 
keinoja kuin tuloksia koskevaan 
velvoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tekevät 
parhaansa tunnistaakseen mahdolliset tai 
todelliset haittavaikutukset ja ottavat 
käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korvaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

Or. en
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Tarkistus 310
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 23 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava laatimaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

23. Huolellisuusvelvoite on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, 
joka edellyttää, että yritykset tunnistavat 
mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset 
ja ottavat käyttöön toimintaperiaatteita ja 
toimenpiteitä niiden poistamiseksi, 
estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, 
käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät 
tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi 
vaadittava julkaisemaan asiakirja, jossa ne 
selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin 
näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi 
asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen 
koko liiketoimintastrategiaan.

Or. en

Tarkistus 311
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 

Poistetaan.
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todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus 
olisikin otettava huomioon, jos on tarpeen 
ottaa käyttöön priorisointipolitiikka.

Or. en

Tarkistus 312
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

24. Tällaisten 
huolellisuusvelvoitestrategioiden olisi 
katettava kaikki todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuutta 
olisikin painotettava, jos on tarpeen ottaa 
käyttöön erityispolitiikka.

Or. es

Tarkistus 313
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
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toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka. Yritykset katsotaan 
vastuullisiksi ihmisoikeuksiin tai 
ympäristöön kohdistuvista 
haittavaikutuksista aineellistuneen riskin 
vakavuudesta riippumatta, ellei yritys 
pysty osoittamaan, että se on noudattanut 
huolellisuusvelvoitetta ja toteuttanut 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
ehkäistäkseen haitan.

Or. en

Tarkistus 314
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen voi kuulua 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden myötä. Yritysten olisi sen 
vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava todelliset tai 
mahdolliset haittavaikutukset, vaikka riskin 
vakavuus onkin otettava huomioon.

Or. en
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Tarkistus 315
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva prosessi ja arviointi riskeistä ja 
vaikutuksista, jotka ovat dynaamisia ja 
voivat muuttua uusien liikesuhteiden tai 
kehittyvien toimintaympäristöjen myötä. 
Yritysten olisi sen vuoksi jatkuvasti 
seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka haittavaikutuksen vakavuus ja 
todennäköisyys olisikin otettava 
huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

Or. en

Tarkistus 316
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 24 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä, jotka ovat 
dynaamisia ja voivat muuttua uusien 
liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus olisikin otettava 

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla 
mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava 
jatkuva arviointi riskeistä ja vaikutuksista, 
jotka ovat dynaamisia ja voivat muuttua 
uusien liikesuhteiden tai kehittyvien 
toimintaympäristöjen myötä. Yritysten 
olisi sen vuoksi jatkuvasti seurattava 
huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja 
mukautettava niitä vastaavasti. Tällaisten 
strategioiden olisi katettava kaikki 
todelliset tai mahdolliset haittavaikutukset, 
vaikka riskin vakavuus ja todennäköisyys 
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huomioon, jos on tarpeen ottaa käyttöön 
priorisointipolitiikka.

olisikin otettava huomioon, jos on tarpeen 
ottaa käyttöön priorisointipolitiikka.

Or. de

Tarkistus 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. 
Jos tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
niiden käsittelemiseksi.

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. 
Yrityksen, jolla on vaikutusvaltaa tämän 
riskin ehkäisemiseen tai vähentämiseen, 
olisi käytettävä sitä. Yritys, jolla ei ole tätä 
vaikutusvaltaa, voi pyrkiä hankkimaan 
sitä esimerkiksi tarjoamalla kyseiselle 
yhteisölle valmiuksien kehittämistä tai 
muita kannustimia tai tekemällä 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
Jos riskiä ei voida ehkäistä tai vähentää 
eikä vaikutusvaltaa voida lisätä, yrityksen 
olisi päätettävä liikesuhteensa 
vastuullisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. 
Jos tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 

25. Yritysten olisi pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen.
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otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
niiden käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 319
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. 
Jos tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
niiden käsittelemiseksi.

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen.

Or. es

Tarkistus 320
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. Jos 
tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. Jos 
tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 
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käsittelemiseksi. käsittelemiseksi huolellisuusvelvoitetta 
koskevien OECD:n ohjeiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 321
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. 
Jos tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 
käsittelemiseksi.

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintoon kohdistuva 
haittavaikutus sidosryhmiä kuullen. Jos 
tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 
käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 322
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 25 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. Jos 
tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja 
yrityksen vastuullisesta vetäytymisestä 
tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös 
otettava huomioon tällaisen päätöksen 
mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä 
käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen 
tai todellinen riski sidosryhmiä kuullen. Jos 
tässä pyrkimyksessä ei onnistuta, viime 
kädessä voidaan päättää vetäytyä 
yhteistyöstä toimittajan kanssa tai muusta 
liikesuhteesta. Vetäytymistä koskevassa 
päätöksessä olisi myös otettava huomioon 
tällaisen päätöksen mahdolliset 
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käsittelemiseksi. haittavaikutukset ja ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden 
käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 323
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja 
ottamaan käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että 
asianomaisia sidosryhmiä voidaan kuulla 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla 
Sidosryhmien osallistuminen voi auttaa 
parantamaan yritysten pitkän aikavälin 
tulosta ja kannattavuutta, sillä niiden 
parantuneella kestävyydellä olisi 
myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 324
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
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Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä mahdollistetaan sen vuoksi 
sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistumisen 
huolellisuusvelvoiteprosessiin. 

Or. es

Tarkistus 325
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
tärkeimpiä sidosryhmiä kuullaan 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla 
Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
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käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Sidosryhmien osallistuminen voi 
auttaa parantamaan yritysten pitkän 
aikavälin tulosta ja kannattavuutta, sillä 
niiden parantuneella kestävyydellä olisi 
myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 326
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
tärkeimpiä sidosryhmiä kuullaan 
tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla 
ja että erityisesti ammattiliitot otetaan 
asianmukaisesti mukaan. Sidosryhmien 
kuuleminen ja osallistuminen voi auttaa 
yrityksiä tunnistamaan riskit tarkemmin ja 
ottamaan käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Sidosryhmien osallistuminen voi 
auttaa parantamaan yritysten pitkän 
aikavälin tulosta ja kannattavuutta, sillä 
niiden parantuneella kestävyydellä olisi 
myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.
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yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että sidosryhmiä 
voidaan kuulla tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla Sidosryhmien 
kuuleminen ja osallistuminen voi auttaa 
yrityksiä tunnistamaan riskit tarkemmin ja 
ottamaan käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Niiden 
osallistuminen voi myös auttaa torjumaan 
rahoitusmarkkinoilta ja lyhytaikaisilta 
sijoittajilta tulevia paineita ja antaa äänen 
niille, joilla on yrityksen pitkän aikavälin 
kestävyyteen liittyvä vahva intressi. 
Sidosryhmien osallistuminen voi auttaa 
parantamaan yritysten pitkän aikavälin 
tulosta ja kannattavuutta, sillä niiden 
parantuneella kestävyydellä olisi 
myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 328
Heidi Hautala



AM\1215355FI.docx 83/128 PE658.902v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
sidosryhmiä, muun muassa yhteisöjä, 
työntekijöitä, kansalaisyhteiskuntaa ja 
naisjärjestöjä, ihmisoikeuksien 
puolustajia, alkuperäiskansoja ja 
ammattiliittoja kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla. Sidosryhmien 
kuuleminen ja osallistuminen voi auttaa 
yrityksiä tunnistamaan mahdolliset ja 
todelliset haitalliset vaikutukset 
tarkemmin ja ottamaan käyttöön 
tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 329
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 26 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton 
noudattaminen edellyttää, että kaikkia 
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sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös 
auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita 
ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä 
vahva intressi. Sidosryhmien 
osallistuminen voi auttaa parantamaan 
yritysten pitkän aikavälin tulosta ja 
kannattavuutta, sillä niiden parantuneella 
kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

sidosryhmiä kuullaan tosiasiallisella ja 
merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti 
ammattiliitot otetaan asianmukaisesti 
mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja 
osallistuminen voi auttaa yrityksiä 
tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan 
käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä 
direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista 
huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa, ei pelkästään alkuperäisen 
huolellisuusvelvoitestrategian 
suunnittelussa. Niiden osallistuminen voi 
myös auttaa torjumaan 
rahoitusmarkkinoilta ja lyhytaikaisilta 
sijoittajilta tulevia paineita ja antaa äänen 
niille, joilla on yrityksen pitkän aikavälin 
kestävyyteen liittyvä vahva intressi. 
Sidosryhmien osallistuminen voi auttaa 
parantamaan yritysten pitkän aikavälin 
tulosta ja kannattavuutta, sillä niiden 
parantuneella kestävyydellä olisi 
myönteisiä taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja 
etuihin yrityksen päätökset voivat 
vaikuttaa ja joihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset ja 
osakkeenomistajat sekä organisaatiot, 
joiden sääntömääräisenä tarkoituksena 
on varmistaa, että ihmisoikeuksia ja 
sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 

Poistetaan.
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hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja 
etuihin yrityksen päätökset voivat 
vaikuttaa ja joihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset ja 
osakkeenomistajat sekä organisaatiot, 
joiden sääntömääräisenä tarkoituksena 
on varmistaa, että ihmisoikeuksia ja 
sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

Poistetaan.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja 
etuihin yrityksen päätökset voivat 
vaikuttaa ja joihin kuuluvat muun muassa 

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava kapea-alaisesti, ja sen on olisi 
katettava ainoastaan ne henkilöt, joiden 
oikeuksiin ja etuihin yrityksen päätökset 
suoraan vaikuttavat ja joihin kuuluvat 
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työntekijät, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset ja 
osakkeenomistajat sekä organisaatiot, 
joiden sääntömääräisenä tarkoituksena 
on varmistaa, että ihmisoikeuksia ja 
sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

pääasiassa työntekijöiden ammattiliitot ja 
osakkeenomistajat

Or. fr

Tarkistus 333
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja 
etuihin yrityksen päätökset voivat 
vaikuttaa ja joihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset ja 
osakkeenomistajat sekä organisaatiot, 
joiden sääntömääräisenä tarkoituksena 
on varmistaa, että ihmisoikeuksia ja 
sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan 
henkilöitä ja/tai henkilöryhmiä, joiden 
laillisiin oikeuksiin tai etuihin yrityksen 
tai sen liikesuhteiden aiheuttamat 
perusoikeuksiin kohdistuvat riskit voivat 
vaikuttaa suoraan, mukaan lukien 
poikkeuksellisesti ammattijärjestöt.

Or. es

Tarkistus 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja etuihin 
yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja 
joihin kuuluvat muun muassa työntekijät, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset ja osakkeenomistajat 
sekä organisaatiot, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja sosiaalisia 
oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja etuihin 
yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja 
joihin kuuluvat muun muassa työntekijät, 
paikallisyhteisöt, lapset, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset ja osakkeenomistajat 
sekä organisaatiot, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja sosiaalisia 
oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

Or. en

Tarkistus 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 27 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja etuihin 
yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja 
joihin kuuluvat muun muassa työntekijät, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset ja osakkeenomistajat 
sekä organisaatiot, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja sosiaalisia 
oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

27. Sidosryhmän käsitettä olisi 
tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava 
kaikki henkilöt, joiden oikeuksiin ja etuihin 
yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja 
joihin kuuluvat muun muassa työntekijät, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset ja osakkeenomistajat 
sekä organisaatiot, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja sosiaalisia 
oikeuksia, ilmastoa, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt.

Or. en

Tarkistus 336
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 28 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että 
kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa 
kuulematta tai paitsioon, direktiivillä 
annetaan sidosryhmille oikeus 
turvalliseen ja mielekkääseen 
kuulemiseen yrityksen 
huolellisuusvelvoitestrategian osalta ja 
varmistetaan ammattiliittojen 
asianmukainen osallistuminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 28 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että 
kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa kuulematta 
tai paitsioon, direktiivillä annetaan 
sidosryhmille oikeus turvalliseen ja 
mielekkääseen kuulemiseen yrityksen 
huolellisuusvelvoitestrategian osalta ja 
varmistetaan ammattiliittojen 
asianmukainen osallistuminen.

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että 
kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa kuulematta 
tai paitsioon, direktiivillä annetaan 
sidosryhmille oikeus turvalliseen ja 
mielekkääseen kuulemiseen yrityksen 
huolellisuusvelvoitestrategian osalta ja 
varmistetaan ammattiliittojen, 
työntekijöiden edustajien tai 
työntekijöiden itsensä asianmukainen 
osallistuminen.

Or. en

Tarkistus 338
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
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Liite I – 1 osa – 9 kohta – 28 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että 
kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa kuulematta 
tai paitsioon, direktiivillä annetaan 
sidosryhmille oikeus turvalliseen ja 
mielekkääseen kuulemiseen yrityksen 
huolellisuusvelvoitestrategian osalta ja 
varmistetaan ammattiliittojen 
asianmukainen osallistuminen.

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että 
kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa kuulematta 
tai paitsioon, direktiivillä annetaan 
tärkeimmille sidosryhmille oikeus 
turvalliseen ja mielekkääseen kuulemiseen 
yrityksen huolellisuusvelvoitestrategian 
osalta.

Or. en

Tarkistus 339
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 29 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. Valitusmenettelyissä olisi 
varmistettava, että väärinkäytösten 
paljastajien nimettömyyttä, turvallisuutta 
sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937 mukaisesti.

29. Valitusmenettelyissä olisi 
varmistettava, että kaikkien valituksen 
tekijöiden nimettömyyttä, turvallisuutta 
sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan. Erityisesti 
menettelyissä on suojeltava 
väärinkäytösten paljastajia ja 
ihmisoikeuksien puolustajia Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937 mukaisesti.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 29 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. Valitusmenettelyissä olisi 
varmistettava, että väärinkäytösten 
paljastajien nimettömyyttä, turvallisuutta 
sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937 mukaisesti.

29. Valitusmenettelyjen on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/1937 mukaisia.

Or. en

Tarkistus 341
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 29 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. Valitusmenettelyissä olisi 
varmistettava, että väärinkäytösten 
paljastajien nimettömyyttä, turvallisuutta 
sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937 mukaisesti.

29. Valitusmenettelyjen on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/1937 mukaisia.

Or. en

Tarkistus 342
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 29 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. Valitusmenettelyissä olisi 
varmistettava, että väärinkäytösten 
paljastajien nimettömyyttä, turvallisuutta 
sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/1937 mukaisesti.

29. Valitusmenettelyjen on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/1937 ja muun 
asiaankuuluvan nykyisen lainsäädännön 
mukaisia.
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Or. en

Tarkistus 343
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan 
lenkkiin toimitusketjussa vaan sen olisi 
käsitettävä kaikki toimittajat ja 
alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys on 
prosessin aikana mahdollisesti yksilöinyt 
merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. Tässä 
direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja 
tai valmiuksia yksilöidä kaikkia 
toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset yksilöimään suorat 
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keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan 
lenkkiin toimitusketjussa vaan sen olisi 
käsitettävä kaikki toimittajat ja 
alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys on 
prosessin aikana mahdollisesti yksilöinyt 
merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. Tässä 
direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai 
valmiuksia yksilöidä kaikkia toimittajiaan, 
joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 
kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, 
mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä 
verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

toimittajansa. Tässä direktiivissä 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia yksilöidä 
kaikkia toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

Or. en

Tarkistus 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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan 
lenkkiin toimitusketjussa vaan sen olisi 
käsitettävä kaikki toimittajat ja 
alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys on 
prosessin aikana mahdollisesti yksilöinyt 
merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. Tässä 
direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai 
valmiuksia yksilöidä kaikkia toimittajiaan, 
joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot toimittajiensa yksilöimiseksi EU:n 
ulkopuolisen toimitusketjun edellisessä ja 
seuraavassa lenkissä. Tässä direktiivissä 
pidetään kuitenkin mielessä se, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai 
valmiuksia yksilöidä kaikkia toimittajiaan, 
joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 
kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 
ottaen huomioon rikkomisten vakavuuden 
ja toistuvan luonteen, mitä yritykset eivät 
missään tapauksessa saisi tulkita siten, että 
ne käyttävät sitä verukkeena jättääkseen 
täyttämättä velvoitteensa toteuttaa tähän 
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kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, 
mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä 
verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

liittyvät tarvittavat toimet.

Or. en

Tarkistus 346
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan 
lenkkiin toimitusketjussa vaan sen olisi 
käsitettävä kaikki toimittajat ja 
alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys on 
prosessin aikana mahdollisesti yksilöinyt 
merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. Tässä 
direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai 
valmiuksia yksilöidä kaikkia toimittajiaan, 
joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 
kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, 
mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä 
verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot toimittajiensa yksilöimiseksi EU:n 
ulkopuolisen toimitusketjun edellisessä ja 
seuraavassa lenkissä. Tässä direktiivissä 
pidetään kuitenkin mielessä se, ettei 
kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai 
valmiuksia yksilöidä kaikkia toimittajiaan, 
joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 
kohtuullisuus-, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita ottaen huomioon 
rikkomisten vakavuuden ja toistuvan 
luonteen, mitä yritykset eivät missään 
tapauksessa saisi tulkita siten, että ne 
käyttävät sitä verukkeena jättääkseen 
täyttämättä velvoitteensa toteuttaa tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

Or. en

Tarkistus 347
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
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Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin 
toimitusketjussa vaan sen olisi käsitettävä 
kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti 
ne, jotka yritys on prosessin aikana 
mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä 
aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä kuitenkin 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia yksilöidä 
kaikkia toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi ja asettamaan tämän tiedon 
julkisesti saataville. Jotta 
huolellisuusvelvoite olisi kaikilta osin 
vaikuttava, se ei saisi rajoittua edeltävään 
ja seuraavaan lenkkiin toimitusketjussa 
vaan sen olisi käsitettävä kaikki toimittajat 
ja alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys 
on prosessin aikana mahdollisesti 
yksilöinyt merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. 
Tässä direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, 
ettei kaikilla yrityksillä ole samoja 
resursseja tai valmiuksia yksilöidä kaikkia 
toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

Or. en

Tarkistus 348
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin 
toimitusketjussa vaan sen olisi käsitettävä 
kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti 
ne, jotka yritys on prosessin aikana 

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin 
toimitusketjussa vaan sen olisi käsitettävä 
kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti 
ne, jotka yritys on prosessin aikana 
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mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä 
aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä kuitenkin 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia yksilöidä 
kaikkia toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä 
aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä kuitenkin 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia. Sen 
vuoksi pienille ja keskisuurille yrityksille 
olisi laadittava mukautetut säännökset, 
mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä 
verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

Or. de

Tarkistus 349
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin 
toimitusketjussa vaan sen olisi käsitettävä 
kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti 
ne, jotka yritys on prosessin aikana 
mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä 
aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä kuitenkin 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia yksilöidä 
kaikkia toimittajiaan, joten siinä tähän 
velvoitteeseen sovelletaan kohtuullisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset 
eivät missään tapauksessa saisi tulkita 
siten, että ne käyttävät sitä verukkeena 
jättääkseen täyttämättä velvoitteensa 
toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat 
toimet.

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan 
yritykset käyttämään kaikki tarvittavat 
keinot kaikkien toimittajiensa 
yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite 
olisi kaikilta osin vaikuttava, se ei saisi 
rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin 
toimitusketjussa vaan sen olisi käsitettävä 
kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti 
ne, jotka yritys on prosessin aikana 
mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä 
aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä kuitenkin 
tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole 
samoja resursseja tai valmiuksia. Sen 
vuoksi pienille ja keskisuurille yrityksille 
olisi laadittava mukautetut säännökset, 
mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä 
verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän 
liittyvät tarvittavat toimet.

Or. de
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Tarkistus 350
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. Innovatiivisten, kaikkien tietojen 
jäljittämisen mahdollistavien 
tietoteknologioiden (esim. lohkoketjun) 
kehittämistä olisi kannustettava, jotta 
minimoidaan huolellisuusvelvoitetta 
noudattavien yritysten hallinnolliset 
kustannukset ja vältetään 
päällekkäisyyksiä.

Or. en

Tarkistus 351
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. Jotta huolellisuusvelvoite 
iskostuisi osaksi yrityksen kulttuuria ja 
rakennetta, on välttämätöntä, että 
yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäsenet ovat vastuussa 
huolellisuusvelvoitestrategian 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

31. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä.
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Or. es

Tarkistus 352
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet 
noudattavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaa, jos yritys 
on ottanut sellaisen käyttöön.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 
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hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 354
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa huolellisuusvelvoitestrategian 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi 
osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, 
on välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, 
johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat 
vastuussa kestävyys- ja 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. 
Hallituksella olisi oltava asianmukainen 
tietämys, koulutus ja kokemus 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa. Direktiivissä edellytetään, että 
suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen 
olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös 
edellytetään, että palkka- ja 
palkkiopolitiikka saatetaan vastaamaan 
tämän direktiivin tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 356
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 31 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. Kolmansien osapuolten 
sertifiointijärjestelmillä voidaan täydentää 
huolellisuusvelvoitejärjestelmiä, jos 
järjestelmät ovat laajuuden kannalta 
riittäviä ja takaavat riittävän avoimuuden, 
puolueettomuuden, esteettömyyden ja 
luotettavuuden tason. Kolmansien 
osapuolten sertifiointi ei kuitenkaan saisi 
olla peruste poikkeukselle tässä 
lainsäädännössä esitetyistä velvoitteista 
tai vaikuttaa millään tavoin yrityksen 
mahdolliseen vastuuvelvollisuuteen.
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Or. en

Tarkistus 357
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 32 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
edellytetään, että sidosryhmät osallistuvat 
näiden suunnitelmien määrittelyyn.

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
alakohtaisten toimintasuunnitelmien 
hyväksymiseen voitaisiin kannustaa. Jotta 
sidosryhmien näkemyksiä ei sivuutettaisi, 
direktiivissä edellytetään, että sidosryhmät 
osallistuvat näiden suunnitelmien 
määrittelyyn. Tällaisten kollektiivisten 
toimenpiteiden kehittäminen ei saisi 
millään tavoin vapauttaa yritystä due 
diligence -tarkastuksen suorittamista 
koskevasta yksilöllisestä vastuusta ja estää 
sitä joutumasta vastuuseen vahingoista, 
jotka se on aiheuttanut tai joihin se on 
myötävaikuttanut.

Or. de

Tarkistus 358
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 32 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien ja vapaaehtoisten 
yhteistyötoimien alakohtainen tai 
monialainen koordinointi voisi parantaa 
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johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
edellytetään, että sidosryhmät osallistuvat 
näiden suunnitelmien määrittelyyn.

niiden huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
edellytetään, että sidosryhmät osallistuvat 
näiden suunnitelmien määrittelyyn.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 32 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
edellytetään, että sidosryhmät osallistuvat 
näiden suunnitelmien määrittelyyn.

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Sidosryhmiä 
kannustetaan osallistumaan näiden 
suunnitelmien määrittelyyn.

Or. en

Tarkistus 360
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 32 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
edellytetään, että sidosryhmät osallistuvat 
näiden suunnitelmien määrittelyyn.

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta 
koskevien toimien alakohtainen 
koordinointi voisi parantaa niiden 
huolellisuusvelvoitestrategioiden 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tätä 
varten tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta 
koskevia alakohtaisia 
toimintasuunnitelmia. Jotta sidosryhmien 
näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä 
ehdotetaan niiden osallistumista näiden 
suunnitelmien määrittelyyn.

Or. es

Tarkistus 361
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistetta 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, 
että sidosryhmät voivat tuoda huolensa 
esille, ja niiden olisi toimittava riskejä 
koskevina varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen 
olisi käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös 
oltava oikeus ehdottaa asianmukaisia 
korjaavia toimenpiteitä, kun niiden 
tietoon tuodaan, että yritys on aiheuttanut 
haitan tai myötävaikuttanut siihen.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 362
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, 
että sidosryhmät voivat tuoda huolensa 
esille, ja niiden olisi toimittava riskejä 
koskevina varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen 
olisi käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös 
oltava oikeus ehdottaa asianmukaisia 
korjaavia toimenpiteitä, kun niiden 
tietoon tuodaan, että yritys on aiheuttanut 
haitan tai myötävaikuttanut siihen.

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
voidaan sisällyttää yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, joiden 
tuloksellisuuden takaamiseksi olisi 
rohkaistava sidosryhmien osallistumista. 
Nämä mekanismit voisivat mahdollistaa 
sen, että sidosryhmät voivat tuoda 
huolensa esille, ja ne voisivat toimia 
riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä.

Or. en

Tarkistus 363
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
voitaisiin sisällyttää yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, joiden 
tuloksellisuuden takaamiseksi olisi 
rohkaistava asianmukaisten sidosryhmien 
osallistumista. Nämä mekanismit voisivat 
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mekanismien olisi mahdollistettava se, 
että sidosryhmät voivat tuoda huolensa 
esille, ja niiden olisi toimittava riskejä 
koskevina varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen 
olisi käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös 
oltava oikeus ehdottaa asianmukaisia 
korjaavia toimenpiteitä, kun niiden 
tietoon tuodaan, että yritys on aiheuttanut 
haitan tai myötävaikuttanut siihen.

mahdollistaa sen, että sidosryhmät voivat 
tuoda huolensa esille, ja ne voisivat toimia 
riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä.

Or. en

Tarkistus 364
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia 
toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 
että yritys on aiheuttanut haitan tai 
myötävaikuttanut siihen.

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä mahdollisia ja todellisia 
haitallisia vaikutuksia. Niissä olisi myös 
oltava oikeus ehdottaa asianmukaisia 
korjaavia toimenpiteitä, kun niiden tietoon 
tuodaan, että yritys on aiheuttanut haitan 
tai myötävaikuttanut siihen. Korjaavien 
toimenpiteiden olisi oltava perusteltuja, 
saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia, oikeuksien 
kanssa yhteensopivia sekä jatkuvan 
oppimisen lähde, ja niiden olisi 
perustuttava sitoutumiseen ja 
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vuoropuheluun.

Or. en

Tarkistus 365
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia 
toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 
että yritys on aiheuttanut haitan tai 
myötävaikuttanut siihen.

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia 
toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 
että yritys on aiheuttanut haitan tai 
myötävaikuttanut siihen. Niihin olisi 
sisällyttävä sitoumus tehdä vilpittömässä 
mielessä yhteistyötä asiaankuuluvien 
tuomioistuinten ulkopuolisten 
valitusmekanismien, kuten vastuullisen 
liiketoiminnan kansallisten 
yhteyspisteiden, kanssa.

Or. en

Tarkistus 366
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen 
olisi käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös 
oltava oikeus ehdottaa asianmukaisia 
korjaavia toimenpiteitä, kun niiden 
tietoon tuodaan, että yritys on aiheuttanut 
haitan tai myötävaikuttanut siihen.

33. Jotta EU:n huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä ala- tai yrityskohtaisia 
valitusmekanismeja, jotta varmistetaan 
ensisijaisten ja toissijaisten sidosryhmien 
tosiasiallinen osallistuminen. Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä.

Or. en

Tarkistus 367
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen 
olisi sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia 
valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että tällaiset mekanismit ovat 
tuloksellisia, olisi varmistettava 
sidosryhmien osallistuminen. . Näiden 
mekanismien olisi mahdollistettava se, että 
sidosryhmät voivat tuoda huolensa esille, 
ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia 
toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta 
koskeva kehys olisi reagoiva ja jotta 
edistetään yritysten vastuuvelvollisuuden 
kulttuuria, siihen olisi sisällytettävä yritys- 
tai alakohtaisia valitusmekanismeja, ja jotta 
voitaisiin varmistaa, että tällaiset 
mekanismit ovat tuloksellisia, olisi 
varmistettava sidosryhmien osallistuminen. 
. Näiden mekanismien olisi 
mahdollistettava se, että sidosryhmät 
voivat tuoda huolensa esille, ja niiden olisi 
toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. 
Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus 
tehdä ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi 
käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
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että yritys on aiheuttanut haitan tai 
myötävaikuttanut siihen.

oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia 
toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 
että yritys on aiheuttanut haitan tai 
myötävaikuttanut siihen.

Or. en

Tarkistus 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. Nämä mekanismit eivät 
kuitenkaan saa vapauttaa valtioita niiden 
ensisijaisesta velvollisuudesta suojella 
ihmisoikeuksia ja tarjota oikeussuoja ja 
oikeussuojakeinot. Vaikka toimivat 
valitusmekanismit voivat tarjota nopeita 
oikeussuojakeinoja vähäisten vahinkojen 
tapauksissa, valtioiden on taattava 
uhreille oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin julkisessa 
tuomioistuimessa sekä oikeussuojakeinot 
erityisesti vakavan vahingon tapauksissa. 
Viranomaisten on tarkistettava ja 
valvottava toimivia valitusmekanismeja, ja 
uhreilla on oltava koska tahansa pääsy 
julkisiin tuomioistuimiin, myös toimivassa 
valitusmekanismissa käynnissä olevan 
menettelyn aikana tai sen jälkeen, kun 
mekanismissa on tehty asiaa koskeva 
päätös.

Or. en

Tarkistus 369
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta



PE658.902v01-00 108/128 AM\1215355FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia 
tarkastuksia omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmiltä ja kolmansilta osapuolilta 
saatujen valitusten perusteella sekä 
määrätä seuraamuksia, jotta voitaisiin 
varmistaa, että yritykset noudattavat 
lainsäädännössä säädettyjä velvoitteita; 
Euroopan komission olisi perustettava 
unionin tasolla Euroopan toimivaltaisten 
viranomaisten komitea.

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Euroopan 
komission olisi perustettava unionin tasolla 
alakohtaisia valitusjärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 370
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja 
varmistamaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanon asianmukainen 
valvonta. Näillä kansallisilla viranomaisilla 
olisi oltava oikeus suorittaa asianmukaisia 
tarkastuksia omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmiltä ja kolmansilta osapuolilta 
saatujen valitusten perusteella sekä määrätä 
seuraamuksia, jotta voitaisiin varmistaa, 
että yritykset noudattavat lainsäädännössä 
säädettyjä velvoitteita; Euroopan 
komission olisi perustettava unionin 

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön tämän 
direktiivin. Näillä kansallisilla 
viranomaisilla olisi oltava oikeus suorittaa 
asianmukaisia tarkastuksia omasta 
aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen 
perusteltujen valitusten perusteella sekä 
määrätä seuraamuksia, jotta voitaisiin 
varmistaa, että yritykset noudattavat 
lainsäädäntöä.
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tasolla Euroopan toimivaltaisten 
viranomaisten komitea.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, 
jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava unionin tasolla Euroopan 
toimivaltaisten viranomaisten komitea.

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä 
saatujen valitusten perusteella sekä määrätä 
oikeasuhteisia seuraamuksia ottaen 
huomioon rikkomusten vakavuuden ja 
toistuvuuden, jotta voitaisiin varmistaa, 
että yritykset noudattavat lainsäädännössä 
säädettyjä velvoitteita; Euroopan 
komission olisi perustettava unionin tasolla 
Euroopan toimivaltaisten viranomaisten 
huolellisuusvelvoiteverkosto, joka 
varmistaisi toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten välisen yhteistyön.

Or. en

Tarkistus 372
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, 
jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava unionin tasolla Euroopan 
toimivaltaisten viranomaisten komitea.

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
seuraamaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näiden 
kansallisten viranomaisten olisi oltava 
riippumattomia ja niillä olisi oltava 
asianmukaiset valtuudet ja resurssit 
tehtäviensä toteuttamiseksi. Niillä olisi 
oltava oikeus suorittaa asianmukaisia 
tarkastuksia omasta aloitteestaan tai 
sidosryhmiltä ja kolmansilta osapuolilta 
saatujen valitusten perusteella sekä määrätä 
hallinnollisia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, jotta voitaisiin varmistaa, 
että yritykset noudattavat lainsäädännössä 
säädettyjä velvoitteita; Euroopan 
komission olisi perustettava unionin tasolla 
Euroopan toimivaltaisten viranomaisten 
komitea.

Or. en

Tarkistus 373
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, 

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä 
saatujen valitusten perusteella sekä määrätä 
oikeasuhteisia oikeudellisia seurauksia 
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jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava unionin tasolla Euroopan 
toimivaltaisten viranomaisten komitea.

ottaen huomioon rikkomusten 
vakavuuden ja toistuvuuden, jotta 
voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa unionin tasolla 
Euroopan huolellisuusvelvoiteverkosto.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 34 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, 
jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava unionin tasolla Euroopan 
toimivaltaisten viranomaisten komitea.

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
tai useampi kansallinen viranomainen 
valvomaan sitä, että yritykset panevat 
asianmukaisesti täytäntöön 
huolellisuusvelvoitteensa, ja varmistamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava 
oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja 
kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, 
jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
noudattavat lainsäädännössä säädettyjä 
velvoitteita;

Or. fr

Tarkistus 375
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 35 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. Yrityksen toistuva tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten tahallinen tai 
törkeästä huolimattomuudesta johtuva 
rikkominen olisi katsottava rikokseksi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 35 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. Yrityksen toistuva tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten tahallinen tai 
törkeästä huolimattomuudesta johtuva 
rikkominen olisi katsottava rikokseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 377
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 35 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. Yrityksen toistuva tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten tahallinen tai 
törkeästä huolimattomuudesta johtuva 
rikkominen olisi katsottava rikokseksi.

35. Yrityksen vakava tämän direktiivin 
mukaisesti annettujen kansallisten 
säännösten erityisesti tahallinen tai 
törkeästä huolimattomuudesta johtuva 
rikkominen on katsottava rikokseksi.

Or. en

Tarkistus 378
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 35 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. Jos yrityksen arvoketjussa ilmenee 
haitallinen vaikutus ihmisoikeuksiin tai 
ympäristöön ja jos yritys ei voi osoittaa, 
että se on noudattanut 
huolellisuusvelvoitetta ja toteuttanut 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
ehkäistäkseen haitan, jäsenvaltion on 
varmistettava, että yrityksen katsotaan 
olevan vastuussa haitan korjaamisesta.

Or. en

Tarkistus 379
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 36 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. Kansallisia viranomaisia 
kannustetaan tekemään yhteistyötä ja 
vaihtamaan tietoja niiden omissa maissa 
sijaitsevien OECD:n kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa.

36. Kansallisia viranomaisia 
kannustetaan tekemään yhteistyötä ja 
vaihtamaan tietoja niiden omissa maissa 
sijaitsevien OECD:n kansallisten 
yhteyspisteiden ja niiden omissa maissa 
toimivien kansallisten 
ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.

Or. de

Tarkistus 380
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 37 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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37. YK:n ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen täyttäminen ei 
sellaisenaan saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, joka koskee ihmisoikeuksiin 
liittyvien väärinkäytösten tai 
ympäristövahingon aiheuttamista taikka 
niihin myötävaikuttamista. Yritykset 
voivat kuitenkin välttyä aiheuttamasta 
haittaa tai myötävaikuttamasta siihen, jos 
niillä on käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 381
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 37 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. YK:n ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen täyttäminen ei 
sellaisenaan saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, joka koskee ihmisoikeuksiin 
liittyvien väärinkäytösten tai 
ympäristövahingon aiheuttamista taikka 
niihin myötävaikuttamista. Yritykset voivat 
kuitenkin välttyä aiheuttamasta haittaa tai 
myötävaikuttamasta siihen, jos niillä on 
käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi.

37. YK:n ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen täyttäminen ei 
sellaisenaan saisi vapauttaa yrityksiä 
vastuusta, joka koskee ihmisoikeuksiin 
liittyvien väärinkäytösten tai 
ympäristövahingon aiheuttamista taikka 
niihin myötävaikuttamista. Yritykset voivat 
kuitenkin ehkäistä haitan, jos niillä on 
käytössä aukoton ja asianmukainen 
huolellisuusvelvoiteprosessi.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 38 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin on kansainvälisesti 
tunnustettu ihmisoikeus, joka on 
vahvistettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa 
ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa, ja 
se on myös unionin perusoikeus 
(perusoikeuskirjan 47 artikla). Kuten 
YK:n ohjaavissa periaatteissa 
muistutetaan, valtioilla on velvollisuus 
varmistaa oikeudellisten, hallinnollisten, 
lainsäädännöllisten tai muiden 
soveltuvien keinojen avulla, että 
liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeuksia 
koskevien väärinkäytösten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat 
korjaavat toimenpiteet. Tässä direktiivissä 
viitataankin nimenomaisesti tähän 
velvoitteeseen kansainvälisen 
ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien loukkausten uhrien oikeuksista 
oikeussuojakeinoihin ja korjaaviin 
toimenpiteisiin annettujen YK:n 
perusperiaatteiden ja suuntaviivojen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 38 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. Kattavaa ja pakollista 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa 
lainsäädäntöä esittäessään komission olisi 
varmistettava, että vältetään 
jäsenvaltioiden erilaisista 
siviilioikeudellista vastuuta koskevista 
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järjestelmistä aiheutuva hajanaisuus.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi 
aiheutunut, vaikka kaikkea 
asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi 
noudatettu. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen ja häviäjä maksaa -
periaatteen käyttöönottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi 
aiheutunut, vaikka kaikkea 
asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi 
noudatettu. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen ja häviäjä maksaa -
periaatteen käyttöönottoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 386
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka 
niiden määräysvallassa olevat yritykset 
ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut 
ovat liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön tai hallintoon kohdistuvan 
vaikutuksen aiheuttamasta vahingosta, 
jonka yritys, sen määräysvallassa oleva 
yritys tai sen liikesuhde on aiheuttanut tai 
johon nämä ovat myötävaikuttaneet teoin 
tai laiminlyönnein, jos yritys ei voi 
osoittaa noudattaneensa asianmukaista 
huolellisuutta ja toteuttaneensa kaikki 
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noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi 
aiheutunut, vaikka kaikkea 
asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi 
noudatettu. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen ja häviäjä maksaa -
periaatteen käyttöönottoa.

kohtuulliset toimenpiteet ehkäistäkseen 
tällaisen vahingon. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
määräysvallassa olevat yritykset ovat 
aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi aiheutunut, 
vaikka kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta olisi noudatettu. 
Jäsenvaltioiden olisi vastuujärjestelmiä 
käyttöön ottaessaan harkittava 
asiaankuuluvien vanhentumisaikojen ja 
häviäjä maksaa -periaatteen käyttöönottoa.

39. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
nykyisiä vastuujärjestelmiä tai tarvittaessa 
otettava käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
määräysvallassa olevat yritykset ovat 
aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi aiheutunut, 
vaikka kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta olisi noudatettu. 
Jäsenvaltioiden olisi näitä 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen ja häviäjä maksaa -
periaatteen käyttöönottoa.

Or. en
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Tarkistus 388
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
määräysvallassa olevat yritykset ovat 
aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi aiheutunut, 
vaikka kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta olisi noudatettu. 
Jäsenvaltioiden olisi vastuujärjestelmiä 
käyttöön ottaessaan harkittava 
asiaankuuluvien vanhentumisaikojen ja 
häviäjä maksaa -periaatteen käyttöönottoa.

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
arvoketjuun kuuluvat yritykset ovat 
aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan 
harkittava asiaankuuluvien 
vanhentumisaikojen ja häviäjä maksaa -
periaatteen käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 389
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 39 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön muuta lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden 
määräysvallassa olevat yritykset ovat 

39. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
muuta lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, 
että yritykset voidaan saattaa vastuuseen 
vahingosta, jonka niiden määräysvallassa 
olevat yritykset ovat aiheuttaneet, jos 
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aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liiketoiminnan yhteydessä ensiksi 
mainittuihin loukanneet kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia tai rikkoneet 
kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei 
kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen, jos 
ne voivat osoittaa, että ne ovat 
noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai 
vahingon tai että vahinko olisi aiheutunut, 
vaikka kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta olisi noudatettu. 
Jäsenvaltioiden olisi vastuujärjestelmiä 
käyttöön ottaessaan harkittava 
asiaankuuluvien vanhentumisaikojen ja 
häviäjä maksaa -periaatteen käyttöönottoa.

viimeksi mainitut ovat liiketoiminnan 
yhteydessä ensiksi mainittuihin loukanneet 
kansainvälisesti tunnustettuja 
perusoikeuksia tai rikkoneet kansainvälisiä 
ympäristönormeja. Niitä ei kuitenkaan 
pitäisi saattaa vastuuseen, jos ne voivat 
osoittaa, että ne ovat noudattaneet kaikkea 
asiaankuuluvaa huolellisuutta välttääkseen 
haitan tai vahingon tai että vahinko olisi 
aiheutunut, vaikka kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta olisi noudatettu. 
Jäsenvaltioiden olisi vastuujärjestelmiä 
käyttöön ottaessaan harkittava 
asiaankuuluvien vanhentumisaikojen ja 
häviäjä maksaa -periaatteen käyttöönottoa.

Or. es

Tarkistus 390
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission 
laatiessa tämän direktiivin mukaisia 
ohjeita nimenomaan EU:n yrityksille. 
Sellaisten yleisten ohjeiden lisäksi, joista 
pk-yritykset voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Sellaisten yleisten ohjeiden 
lisäksi, joista pk-yritykset voisivat saada 
opastusta huolellisuusvelvoitteen 
soveltamiseksi toiminnassaan, komission 
olisi harkittava alakohtaisten ohjeiden 
laatimista ja annettava säännöllisesti 
päivitettävä luettelo maakohtaisista 
tietokoosteista, joiden avulla yritykset 
voivat arvioida liiketoimintansa riskit 
tietyllä alueella. Näissä tietokoosteissa olisi 
erityisesti mainittava, mitkä direktiivin 3 
artiklassa luetelluista yleissopimuksista ja 
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luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. es

Tarkistus 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-
yritykset voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten käytännöille ja 
varmistaa niiden yhdenmukaisuus, tässä 
direktiivissä velvoitetaan komissio 
laatimaan toimintaohjeita jäsenvaltioita ja 
OECD:tä kuullen sekä eräiden 
erillisvirastojen avustuksella. 
Kansainvälisten organisaatioiden laatimia 
due diligence -ohjeita on jo olemassa, ja 
niitä voitaisiin käyttää vertailukohtana 
komission laatiessa tämän direktiivin 
mukaisia ohjeita nimenomaan EU:n 
yrityksille. Komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en
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Tarkistus 392
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten käytännöille ja 
varmistaa niiden yhdenmukaisuus, tässä 
direktiivissä velvoitetaan komissio 
laatimaan tyhjentävä luettelo 
toimintaohjeista jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Direktiivillä 
olisi pyrittävä standardien täysimääräisen 
yhdenmukaistamiseen jäsenvaltioiden 
kesken. Sellaisten yleisten ohjeiden lisäksi, 
joista asianomaiset yritykset voisivat saada 
opastusta huolellisuusvelvoitteen 
soveltamiseksi toiminnassaan, komission 
olisi harkittava alakohtaisten ohjeiden 
laatimista ja annettava säännöllisesti 
päivitettävä luettelo maakohtaisista 
tietokoosteista, joiden avulla yritykset 
voivat arvioida liiketoimintansa riskit 
tietyllä alueella. Näissä tietokoosteissa olisi 
erityisesti mainittava, mitkä direktiivin 
liitteessä I luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en

Tarkistus 393
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio ja Euroopan 
toimivaltaisten viranomaisten komitea 
laatimaan toimintaohjeita jäsenvaltioita ja 
OECD:tä kuullen sekä eräiden 
erillisvirastojen avustuksella. 
Kansainvälisten organisaatioiden laatimia 
due diligence -ohjeita on jo olemassa, ja 
niitä voitaisiin käyttää vertailukohtana 
komission laatiessa tämän direktiivin 
mukaisia ohjeita nimenomaan EU:n 
yrityksille. Sellaisten yleisten ohjeiden 
lisäksi, joista pk-yritykset voisivat saada 
opastusta huolellisuusvelvoitteen 
soveltamiseksi toiminnassaan, komission 
olisi harkittava alakohtaisten ohjeiden 
laatimista ja annettava säännöllisesti 
päivitettävä luettelo maakohtaisista 
tietokoosteista, joiden avulla yritykset 
voivat arvioida liiketoimintansa riskit 
tietyllä alueella. Näissä tietokoosteissa olisi 
erityisesti mainittava, mitkä direktiivin 
3 artiklassa luetelluista yleissopimuksista 
ja sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en

Tarkistus 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten käytännöille ja 
varmistaa niiden yhdenmukaisuus, tässä 
direktiivissä velvoitetaan komissio 
laatimaan liitteessä I vahvistettuun 
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velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

luetteloon riskeistä liittyviä toimintaohjeita 
jäsenvaltioita ja OECD:tä kuullen sekä 
eräiden erillisvirastojen avustuksella. 
Kansainvälisten organisaatioiden laatimia 
due diligence -ohjeita on jo olemassa, ja 
niitä voitaisiin käyttää vertailukohtana 
komission laatiessa tämän direktiivin 
mukaisia ohjeita nimenomaan EU:n 
yrityksille. Yleisten ohjeiden lisäksi 
komission olisi harkittava alakohtaisten 
ohjeiden laatimista ja annettava 
säännöllisesti päivitettävä luettelo 
maakohtaisista tietokoosteista, joiden 
avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en

Tarkistus 395
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
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yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 
liiketoimintansa mahdolliset ja todelliset 
haitalliset vaikutukset tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en

Tarkistus 396
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 1 osa – 9 kohta – 40 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten ja erityisesti 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten 
käytännöille ja varmistaa niiden 
yhdenmukaisuus, tässä direktiivissä 
velvoitetaan komissio laatimaan 
toimintaohjeita jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta 
huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi 
toiminnassaan, komission olisi harkittava 
alakohtaisten ohjeiden laatimista ja 
annettava säännöllisesti päivitettävä 
luettelo maakohtaisista tietokoosteista, 
joiden avulla yritykset voivat arvioida 

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja 
varmat puitteet yritysten käytännöille ja 
varmistaa niiden yhdenmukaisuus, tässä 
direktiivissä velvoitetaan komissio 
laatimaan tyhjentävä luettelo 
toimintaohjeista jäsenvaltioita ja OECD:tä 
kuullen sekä eräiden erillisvirastojen 
avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -
ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa 
tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten 
yleisten ohjeiden lisäksi, joista 
asianomaiset yritykset voisivat saada 
opastusta huolellisuusvelvoitteen 
soveltamiseksi toiminnassaan, komission 
olisi harkittava alakohtaisten ohjeiden 
laatimista ja annettava säännöllisesti 
päivitettävä luettelo maakohtaisista 
tietokoosteista, joiden avulla yritykset 
voivat arvioida liiketoimintansa riskit 
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liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. 
Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa 
luetelluista yleissopimuksista ja 
sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

tietyllä alueella. Näissä tietokoosteissa olisi 
erityisesti mainittava, mitkä direktiivin 
3 artiklassa luetelluista yleissopimuksista 
ja sopimuksista tietty maa on ratifioinut.

Or. en

Tarkistus 397
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa tai 
liikesuhteidensa toiminnassa aiheuta 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvia riskejä tai 
myötävaikuta niihin.

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa, eivät omassa, 
tytäryritystensä tai liikesuhteisiinsa 
suoraan liittyvässä toiminnassa aiheuta 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvia mahdollisia tai 
todellisia haitallisia vaikutuksia tai 
myötävaikuta niihin sekä ehkäisevät ja 
vähentävät näitä mahdollisia ja todellisia 
haitallisia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 398
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa tai 

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa 
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liikesuhteidensa toiminnassa aiheuta 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvia riskejä tai 
myötävaikuta niihin.

toiminnassa aiheuta ihmisoikeuksiin, 
myöskään ammattiliittojen ja 
työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja 
hyvään hallintotapaan kohdistuvia riskejä 
tai myötävaikuta niihin ja että ne 
ehkäisevät ja vähentävät liikesuhteen 
vuoksi toimintaansa, tuotteisiinsa tai 
palveluihinsa suoraan liittyviä haitallisia 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 399
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa tai 
liikesuhteidensa toiminnassa aiheuta 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvia riskejä tai 
myötävaikuta niihin.

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa 
toiminnassaan, arvoketjuissaan ja muissa 
liikesuhteissaan aiheuta ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
kohdistuvia mahdollisia tai todellisia 
haitallisia vaikutuksia tai myötävaikuta 
niihin sekä ehkäisevät ja vähentävät näitä 
mahdollisia ja todellisia haitallisia 
vaikutuksia.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat 
yritykset täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa eivätkä omassa tai 
liikesuhteidensa toiminnassa aiheuta 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan kohdistuvia riskejä tai 
myötävaikuta niihin.

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
varmistaa, että noudattamalla kohtuullista 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa 
toimintatapaa ja menettelyjä 
sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
täyttävät velvollisuutensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä eivätkä 
omassa tai välittömien suorien 
sopimusperusteisten liikesuhteidensa 
toiminnassa aiheuta ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä tai 
myötävaikuta niihin.
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