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Amendement 201
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 202
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. In de richtlijn met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

leg uit”-principe.

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

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

Or. en

Amendement 204
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond 
van de wet inzake de zorgplicht met 
betrekking tot kinderarbeid verplicht na te 
gaan of er sprake is van een redelijk 
vermoeden dat de geleverde goederen of 
diensten tot stand zijn gekomen met 
behulp van kinderarbeid en, in het geval 
van een redelijk vermoeden, een actieplan 
vast te stellen en uit te voeren. In 
Frankrijk zijn sommige grote 
ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen 
verplicht een zorgvuldigheidsplan goed te 
keuren om door de onderneming, haar 

Schrappen
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dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 205
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren, te 
publiceren en uit te voeren om door de 
onderneming, haar dochteronderneming, 
onderaannemers of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
Het Franse recht voorziet in 
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zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen. bestuursrechtelijke aansprakelijkheid 
voor het niet nakomen van de wettelijke 
zorgvuldigheidseisen, en in 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
ondernemingen om schade te vergoeden 
die had kunnen worden voorkomen indien 
passende zorgvuldigheid naar behoren 
zou zijn betracht. In veel andere lidstaten 
is er een debat gaande over de invoering 
van verplichte zorgvuldigheidseisen voor 
ondernemingen en sommige lidstaten, 
waaronder Duitsland, Noorwegen, 
Zweden, Finland, Denemarken en 
Luxemburg, overwegen momenteel 
dergelijke wetgeving goed te keuren;

Or. en

Amendement 206
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
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door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen, 
en krijgen rechthebbenden toegang tot 
rechtsmiddelen, met inbegrip van de 
civielrechtelijke en administratieve 
aansprakelijkheid van bedrijven. In veel 
andere lidstaten is er een debat gaande over 
de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

Or. de

Amendement 207
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte negatieve effecten op de 
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gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

mensenrechten, gezondheid en veiligheid 
en het milieu te detecteren en voorkomen; 
met inbegrip van de burgerrechtelijke en 
bestuursrechtelijke aansprakelijkheid 
voor ondernemingen. In veel andere 
lidstaten is er een debat gaande over de 
invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

Or. en

Amendement 208
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 

7. In Nederland zijn ondernemingen 
die actief zijn op de Nederlandse markt op 
grond van de wet inzake de zorgplicht met 
betrekking tot kinderarbeid verplicht na te 
gaan of er sprake is van een redelijk 
vermoeden dat de geleverde goederen of 
diensten tot stand zijn gekomen met behulp 
van kinderarbeid en, in het geval van een 
redelijk vermoeden, een actieplan vast te 
stellen en uit te voeren. In Frankrijk zijn 
sommige grote ondernemingen op grond 
van de wet inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen. 
De Unie mag dus geen wetgeving 
uitvaardigen in zaken waar lidstaten dit 
reeds hebben gedaan of aan het doen zijn 
en moet eenvoudigweg een niet-
regelgevend kader opstellen met een 
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zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen. eenvoudige en gemeenschappelijke 
toepassing om de concurrentie van 
Europese ondernemingen onderling en 
met ondernemingen uit derde landen niet 
te verstoren.

Or. es

Amendement 209
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieu- en bestuursaspecten geleid tot 
de vaststelling van nationale wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid. In 
Nederland zijn ondernemingen die actief 
zijn op de Nederlandse markt op grond van 
de wet inzake de zorgplicht met betrekking 
tot kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

7. In sommige lidstaten heeft de 
noodzaak om bedrijven responsiever te 
maken met betrekking tot mensenrechten 
en milieuaspecten geleid tot de vaststelling 
van nationale wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid. In Nederland zijn 
ondernemingen die actief zijn op de 
Nederlandse markt op grond van de wet 
inzake de zorgplicht met betrekking tot 
kinderarbeid verplicht na te gaan of er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat 
de geleverde goederen of diensten tot stand 
zijn gekomen met behulp van kinderarbeid 
en, in het geval van een redelijk 
vermoeden, een actieplan vast te stellen en 
uit te voeren. In Frankrijk zijn sommige 
grote ondernemingen op grond van de wet 
inzake een zorgplicht voor 
moedermaatschappijen en 
opdrachtgevende ondernemingen verplicht 
een zorgvuldigheidsplan goed te keuren om 
door de onderneming, haar 
dochteronderneming of leveranciers 
veroorzaakte mensenrechten-, 
gezondheids- en veiligheids- en 
milieurisico’s te detecteren en voorkomen. 
In veel andere lidstaten is er een debat 
gaande over de invoering van verplichte 
zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen.

Or. ro
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Amendement 210
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I –overweging 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. Schendingen van mensenrechten 
en milieunormen zijn nog steeds 
wijdverbreid in wereldwijde toeleverings- 
en waardeketens. Een aanzienlijk aantal 
Europese ondernemingen implementeert 
geen of geen adequate vorm van 
zorgvuldigheid in hun toeleverings- en 
waardeketens; vrijwillige maatregelen zijn 
ontoereikend gebleken; bindende 
maatregelen en handhaving, met inbegrip 
van civielrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, zijn essentieel om het 
niveau van verantwoord zakelijk gedrag te 
verhogen en het vertrouwen in de interne 
markt te versterken, ook bij investeerders 
en consumenten.

Or. de

Amendement 211
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. Schendingen van de 
mensenrechten en de mogelijkheid voor 
bedrijven om zich aan hun 
verantwoordelijkheid voor het respecteren 
van de mensenrechten te onttrekken door 
te proberen negatieve gevolgen voor de 
mensenrechten die rechtstreeks verband 
houden met hun bedrijfsactiviteiten te 
voorkomen of te verzachten, zelfs als ze 
niet aan die gevolgen hebben bijgedragen, 
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belemmeren de goede werking van de 
interne markt. Dergelijke schendingen 
kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie 
en daardoor het gelijke speelveld voor 
bedrijven verstoren.

Or. de

Amendement 212
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. Het gebrek aan 
harmonisatie van wetgeving kan een 
negatieve invloed hebben op de vrijheid 
van vestiging, en harmonisatie van wetten 
is essentieel om oneerlijke 
concurrentievoordelen te voorkomen en 
het gelijke speelveld te verbeteren. Voor 
het creëren van een gelijk speelveld is het 
van belang dat de regels van toepassing 
zijn op alle ondernemingen die actief zijn 
op de Europese interne markt, ongeacht 
of deze ondernemingen binnen of buiten 
de EU gevestigd zijn.

Or. de

Amendement 213
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. Ondernemingen die 
gevestigd en actief zijn in verschillende 
lidstaten en die door hun eigen 
activiteiten negatieve effecten op de 
mensenrechten en het milieu veroorzaken 
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of daaraan bijdragen, die nalaten 
dergelijke effecten weg te nemen wanneer 
ze zich voordoen en/of die het nalaten 
effecten te voorkomen of te verminderen 
die rechtstreeks verband houden met hun 
activiteiten, producten of diensten via hun 
zakelijke relaties, berokkenen schade aan 
de integriteit, de stabiliteit en de reputatie 
van ondernemingen en instanties in de 
EU en bedreigen de interne markt en 
internationale ontwikkeling van de Unie.

Or. de

Amendement 214
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies Er zijn aanzienlijke 
verschillen tussen de wet- en regelgeving 
van de lidstaten inzake 
zorgvuldigheidseisen, met inbegrip van 
civielrechtelijke aansprakelijkheid, die 
van toepassing zijn op EU-bedrijven. Deze 
verschillen belemmeren het soepel 
functioneren van de interne markt. De 
regelgeving wordt nog steeds opgesteld 
door de lidstaten, hetgeen leidt tot 
duidelijke risico’s voor de verstoring van 
de interne markt. Toekomstige 
handelsbelemmeringen die voortvloeien 
uit de verschillende ontwikkelingen van 
deze nationale wetten moeten worden 
voorkomen. Er moet worden voorkomen 
dat de uitvaardiging van nieuwe wetten 
ter regulering van de 
zorgvuldigheidseisen door de lidstaten, 
met inbegrip van bepalingen inzake 
civielrechtelijke aansprakelijkheid, 
belemmeringen voor het vrij verkeer of de 
vrije vestiging met zich meebrengen.

Or. de
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Amendement 215
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de 
mensenrechten te eerbiedigen op grond 
van internationale normen, worden 
omgezet in een wettelijke verplichting op 
Unieniveau. Door waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten, milieu 
en goed bestuur op elkaar af te stemmen, 
garandeert deze richtlijn dat alle 
ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt zich moeten houden aan 
geharmoniseerde minimumvereisten inzake 
passende zorgvuldigheid, waardoor de 
werking van de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet er middels deze richtlijn 
voor worden gezorgd dat alle bedrijven die 
actief zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake zorgvuldigheid 
en aansprakelijkheid, waardoor de 
werking van de markt zal verbeteren. Op 
dit moment moeten bedrijven die in 
verschillende lidstaten zijn gevestigd en 
actief zijn zich houden aan verschillende 
materiële en procedurele voorschriften die 
een aanzienlijke invloed hebben op de 
mate waarin zij aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor schade veroorzaakt 
door mensenrechten- en milieueffecten. 
Deze ongelijke handhaving van het recht 
op compensatie in de wetgeving van de 
Unie kan niet alleen een 
concurrentievoordeel opleveren voor 
sommige bedrijven die zich niet aan de 
regels houden, maar ook leiden tot een 
afschrikkend effect van het recht op 
vestiging en het leveren van goederen en 
diensten in die lidstaten waar het recht op 
compensatie effectiever wordt 
gehandhaafd. Aangezien de verschillen in 
aansprakelijkheidsregels die in de 
lidstaten van kracht zijn een negatieve 
invloed kunnen hebben op de 
mededinging en de soepele werking van 
de interne markt, zal deze richtlijn zorgen 
voor een harmonisatie van de 
aansprakelijkheidsregels.

Or. de
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Amendement 216
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de 
mensenrechten te eerbiedigen op grond 
van internationale normen, worden 
omgezet in een wettelijke verplichting op 
Unieniveau. Door waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten, milieu 
en goed bestuur op elkaar af te stemmen, 
garandeert deze richtlijn dat alle 
ondernemingen die actief zijn op de interne 
markt zich moeten houden aan 
geharmoniseerde minimumvereisten 
inzake passende zorgvuldigheid, waardoor 
de werking van de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen en bedrijven in staat te stellen 
de bescherming van de grondrechten als 
bedrijfsstrategie vast te stellen, moet deze 
richtlijn een eenvoudig, geharmoniseerd 
en ongecompliceerd 
zorgvuldigheidsproces garanderen voor – 
al dan niet Europese – ondernemingen die 
actief zijn op de interne markt.

Or. es

Amendement 217
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een op 
middelen gebaseerde wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
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zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor 
regelgevingsversnippering wordt 
voorkomen en de werking van de markt zal 
verbeteren.

Or. ro

Amendement 218
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid op basis van 
burgerrechtelijke, bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, 
waardoor de werking van de markt zal 
verbeteren.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten en milieu op elkaar af te 
stemmen, garandeert deze richtlijn dat 
ondernemingen die actief zijn op de interne 
markt zich moeten houden aan 
geharmoniseerde vereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking 
ervan zal verbeteren.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle grote ondernemingen die 
actief zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

Or. en
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Amendement 221
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat grote ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

Or. en

Amendement 222
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een 
doeltreffend instrument op Unieniveau. 
Door waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten en milieu op elkaar af te 
stemmen, garandeert deze richtlijn dat 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van het instrument 
vallen zich moeten houden aan 
geharmoniseerde vereisten inzake passende 
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zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

zorgvuldigheid, waardoor de werking 
ervan zal verbeteren.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur op 
elkaar af te stemmen, garandeert deze 
richtlijn dat alle ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt zich moeten 
houden aan geharmoniseerde 
minimumvereisten inzake passende 
zorgvuldigheid, waardoor de werking van 
de markt zal verbeteren.

8. Teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen moet de verantwoordelijkheid 
die bedrijven hebben om de mensenrechten 
te eerbiedigen op grond van internationale 
normen, worden omgezet in een wettelijke 
verplichting op Unieniveau. Door 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten en milieu op elkaar af te 
stemmen, garandeert deze richtlijn dat alle 
ondernemingen die actief zijn op de interne 
markt zich moeten houden aan 
geharmoniseerde minimumvereisten inzake 
passende zorgvuldigheid werking van de 
markt zal verbeteren.

Or. fr

Amendement 224
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau zal 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, 
rechtszekerheid en een gegarandeerd 
gelijk speelveld, en omdat deze eisen de 

Schrappen
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bedrijven waarop zij van toepassing zijn 
een concurrentievoordeel opleveren, 
aangezien samenlevingen steeds meer van 
ondernemingen verlangen dat zij ethisch 
en duurzaam worden. Deze richtlijn kan, 
door een Europese norm voor passende 
zorgvuldigheid vast te stellen, bijdragen 
aan het ontstaan van een wereldwijde 
norm voor verantwoord zakelijk gedrag.

Or. es

Amendement 225
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau zal 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld, en 
omdat deze eisen de bedrijven waarop zij 
van toepassing zijn een 
concurrentievoordeel opleveren, 
aangezien samenlevingen steeds meer van 
ondernemingen verlangen dat zij ethisch 
en duurzaam worden. Deze richtlijn kan, 
door een Europese norm voor passende 
zorgvuldigheid vast te stellen, bijdragen 
aan het ontstaan van een wereldwijde norm 
voor verantwoord zakelijk gedrag.

9. De vaststelling van 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau kan 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld. Deze 
richtlijn kan, door een Europese norm voor 
passende zorgvuldigheid vast te stellen, 
bijdragen aan het ontstaan van een 
wereldwijde norm voor verantwoord 
zakelijk gedrag.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau zal 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld, en 
omdat deze eisen de bedrijven waarop zij 
van toepassing zijn een 
concurrentievoordeel opleveren, aangezien 
samenlevingen steeds meer van 
ondernemingen verlangen dat zij ethisch en 
duurzaam worden. Deze richtlijn kan, door 
een Europese norm voor passende 
zorgvuldigheid vast te stellen, bijdragen 
aan het ontstaan van een wereldwijde norm 
voor verantwoord zakelijk gedrag.

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau kan 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld, en 
omdat deze eisen de bedrijven waarop zij 
van toepassing zijn een 
concurrentievoordeel in de EU zouden 
kunnen opleveren, aangezien 
samenlevingen steeds meer van 
ondernemingen verlangen dat zij ethisch en 
duurzaam worden. Deze richtlijn kan, door 
een Europese norm voor passende 
zorgvuldigheid vast te stellen, bijdragen 
aan het ontstaan van een wereldwijde norm 
voor verantwoord zakelijk gedrag.

Or. en

Amendement 227
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau zal 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld, en 
omdat deze eisen de bedrijven waarop zij 
van toepassing zijn een 
concurrentievoordeel opleveren, aangezien 
samenlevingen steeds meer van 
ondernemingen verlangen dat zij ethisch en 
duurzaam worden. Deze richtlijn kan, door 
een Europese norm voor passende 
zorgvuldigheid vast te stellen, bijdragen 
aan het ontstaan van een wereldwijde norm 
voor verantwoord zakelijk gedrag.

9. De vaststelling van verplichte 
zorgvuldigheidseisen op EU-niveau kan 
gunstig zijn voor bedrijven omdat deze 
resulteert in harmonisatie, rechtszekerheid 
en een gegarandeerd gelijk speelveld, en 
omdat deze eisen de bedrijven waarop zij 
van toepassing zijn een 
concurrentievoordeel zouden kunnen 
opleveren, aangezien samenlevingen steeds 
meer van ondernemingen verlangen dat zij 
ethisch en duurzaam worden. Deze richtlijn 
kan, door een Europese norm voor 
passende zorgvuldigheid vast te stellen, 
bijdragen aan het ontstaan van een 
wereldwijde norm voor verantwoord 
zakelijk gedrag.

Or. en
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Amendement 228
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de 
waardeketen te voorkomen en beperken, 
en te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen verplicht 
zijn om deze risico’s vast te stellen.

Or. en

Amendement 229
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu op het eerste 
niveau van de toeleveringsketen buiten de 
EU en in de waardeketen te voorkomen en 
beperken, en te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor deze risico’s en dat 
iedereen die erdoor schade heeft geleden, 
zijn recht op schadeloosstelling 
doeltreffend kan uitoefenen.

Or. ro
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Amendement 230
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
een eerlijk proces voor een rechter en het 
recht op schadeloosstelling doeltreffend 
kan uitoefenen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de 
waardeketen te voorkomen en beperken, 
en te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu op het eerste niveau van de 
toeleveringsketen buiten de EU te 
voorkomen en beperken, en te garanderen 
dat ondernemingen verplicht zijn om deze 
risico’s vast te stellen.

Or. en

Amendement 232
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu op het eerste 
niveau van de waardeketen te voorkomen 
en beperken, en te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor deze risico’s en het 
mogelijk te maken dat iedereen die erdoor 
schade heeft geleden, zijn verhaalrecht 
doeltreffend kan uitoefenen.

Or. en

Amendement 233
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensen- en 
arbeidsrechten, het bestuur en het milieu 
in de waardeketen te voorkomen en 
beperken, en te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor deze risico’s en dat 
iedereen die erdoor schade heeft geleden, 
zijn recht op schadeloosstelling 
doeltreffend kan uitoefenen.

Or. de

Amendement 234
Karen Melchior

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de waardeketen 
te voorkomen en beperken, en te 
garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en het mogelijk te 
maken dat iedereen die erdoor schade heeft 
geleden, zijn verhaalrecht doeltreffend kan 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 235
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de 
waardeketen te voorkomen en beperken, 
en te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten van mogelijke zakelijke 
handelingen voor de grondrechten te 
voorkomen en beperken, en te garanderen 
dat ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor deze risico’s en dat 
iedereen die erdoor schade heeft geleden, 
zijn recht op schadeloosstelling 
doeltreffend kan uitoefenen.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het bestuur en het milieu in de 
waardeketen te voorkomen en beperken, en 
te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor deze risico’s en dat iedereen die 
erdoor schade heeft geleden, zijn recht op 
schadeloosstelling doeltreffend kan 
uitoefenen.

10. Deze richtlijn heeft tot doel 
negatieve effecten op de mensenrechten en 
het milieu in de waardeketen te voorkomen 
en beperken, en te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor deze risico’s en dat 
iedereen die erdoor schade heeft geleden, 
zijn recht op schadeloosstelling 
doeltreffend kan uitoefenen.

Or. fr

Amendement 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld. 
In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de 
sectorspecifieke wetgeving gelden.

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld. 
In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid geldt de wetgeving die 
voorziet in de hoogste 
beschermingsnormen met betrekking tot 
mensenrechten, milieu en goed bestuur. 
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Bedrijven moeten er in de eerste plaats 
voor zorgen dat zij hun concrete 
zorgvuldigheidsverplichting nakomen, die 
erin bestaat om alle redelijke maatregelen 
te nemen teneinde negatieve effecten op 
de mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur in hun waardeketens te 
voorkomen en naar behoren aan te 
pakken.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
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zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld. 
In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de 
sectorspecifieke wetgeving gelden.

zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 239
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze in overeenstemming 
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toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld. 
In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de 
sectorspecifieke wetgeving gelden.

zijn met het vrijwillige karakter van deze 
regeling en op voorwaarde dat de 
vrijstelling voor kleine en middelgrote 
ondernemingen uit deze richtlijn wordt 
gehandhaafd. Het is niet de bedoeling dat 
deze richtlijn reeds geldende wetgeving 
inzake passende zorgvuldigheid vervangt 
of de invoering van aanvullende 
sectorspecifieke EU-wetgeving verhindert, 
en de toepassing ervan doet derhalve geen 
afbreuk aan de in sectorspecifieke 
wetgeving van de Unie – in het bijzonder 
Verordening (EU) nr. 995/20106 en 
Verordening (EU) 2017/8217 – 
vastgestelde zorgvuldigheidseisen. In de 
richtlijn wordt in dit opzicht een 
collisieregel vastgesteld. In het geval van 
een onoverkomelijke onverenigbaarheid 
moet de sectorspecifieke wetgeving gelden.

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

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

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

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

Or. es

Amendement 240
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld. 
In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de 
sectorspecifieke wetgeving gelden.

11. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan. Het is niet 
de bedoeling dat deze richtlijn reeds 
geldende wetgeving inzake passende 
zorgvuldigheid vervangt of de invoering 
van aanvullende sectorspecifieke EU-
wetgeving verhindert, en de toepassing 
ervan doet derhalve geen afbreuk aan de in 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie – 
in het bijzonder Verordening (EU) 
nr. 995/20106 en Verordening (EU) 
2017/8217 – vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. In de richtlijn wordt 
in dit opzicht een collisieregel vastgesteld.

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

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

7 Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 17.09.2015, blz. 1).

7 Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 17.09.2015, blz. 1).

Or. de

Amendement 241
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Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. Met name mogen er geen gevolgen 
zijn voor andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders op het gebied van 
onderaanneming, detachering en 
toeleveringsketens. Dat een onderneming 
heeft voldaan aan haar verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid uit hoofde 
van deze richtlijn, wil dat niet zeggen dat 
zij wordt vrijgesteld van de verplichtingen 
op grond van andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders, en een op grond 
van een ander bestaand 
aansprakelijkheidskader tegen de 
onderneming ingeleide juridische 
procedure, mag derhalve niet op die grond 
worden afgewezen.

12. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de grondrechten. Met 
name mogen er geen gevolgen zijn voor 
andere bestaande aansprakelijkheidskaders 
op het gebied van onderaanneming, 
detachering en toeleveringsketens. Dat een 
onderneming het zorgvuldigheidsproces in 
aanmerking heeft genomen uit hoofde van 
deze richtlijn, wil dat niet zeggen dat zij 
wordt vrijgesteld van de verplichtingen op 
grond van andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders, en een op grond 
van een ander bestaand 
aansprakelijkheidskader tegen de 
onderneming ingeleide juridische 
procedure, mag derhalve niet op die grond 
worden afgewezen.

Or. es

Amendement 242
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. Met name mogen er geen gevolgen 
zijn voor andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders op het gebied van 
onderaanneming, detachering en 
toeleveringsketens. Dat een onderneming 

12. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. Met name mogen er geen gevolgen 
zijn voor andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders op het gebied van 
onderaanneming, detachering en 
toeleveringsketens. Dat een onderneming 
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heeft voldaan aan haar verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid uit hoofde 
van deze richtlijn, wil dat niet zeggen dat 
zij wordt vrijgesteld van de verplichtingen 
op grond van andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders, en een op grond 
van een ander bestaand 
aansprakelijkheidskader tegen de 
onderneming ingeleide juridische 
procedure, mag derhalve niet op die grond 
worden afgewezen.

heeft voldaan aan haar verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid uit hoofde 
van deze richtlijn, wil niet zeggen dat haar 
verplichtingen worden uitgesloten of 
versoepeld op grond van andere 
aansprakelijkheidskaders, en een op grond 
van een ander aansprakelijkheidskader 
tegen de onderneming ingeleide juridische 
procedure, mag derhalve niet op die grond 
worden afgewezen.

Or. en

Amendement 243
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle grote ondernemingen met meer dan 
5 000 werknemers en waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt, die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie 
of in derde landen, maar actief op de 
communautaire markt, ongeacht hun 
sector en of het een particuliere 
onderneming of een staatsbedrijf betreft. 
Deze richtlijn is van toepassing op alle 
economische sectoren, waaronder de 
financiële sector en onlinehandel. Deze 
richtlijn is tevens van toepassing op 
overheidsdiensten, zowel communautaire 
als nationale, en op verenigingen, 
stichtingen en ngo’s die enige vorm van 
steun, toewijzing of toeslag ontvangen uit 
Europese, staats-, regionale of lokale 
fondsen, ongeacht het bedrag,

Or. es

Amendement 244
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Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle grote ondernemingen, in de zin van 
artikel 3, lid 4, van de richtlijn financiële 
verslaglegging, waarvoor de wetgeving 
van een lidstaat geldt of die zijn gevestigd 
op het grondgebied van de Unie, ongeacht 
hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector. De 
Commissie stelt hoogrisicosectoren vast 
waarvan de economische activiteit een 
aanzienlijk effect heeft op kwesties 
betreffende mensenrechten, milieu en 
goed bestuur, teneinde het 
toepassingsgebied van de richtlijn uit te 
breiden naar de kleine en middelgrote 
ondernemingen in deze sectoren.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen met meer dan 350 
werknemers waarvoor de wetgeving van 
een lidstaat geldt of die zijn gevestigd op 
het grondgebied van de Unie, of die 
goederen in de Unie invoeren, ongeacht 
hun sector en of het een particuliere 
onderneming of een staatsbedrijf betreft, 
om concurrentieverstoring te voorkomen. 
Deze richtlijn is van toepassing op alle 
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economische sectoren, waaronder de 
financiële sector.

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het 
een particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen met meer dan 5 000 
werknemers waarvoor de wetgeving van 
een lidstaat geldt of die zijn gevestigd op 
het grondgebied van de Unie.

Or. en

Amendement 247
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen die actief zijn op de 
Europese interne markt en op alle 
ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een lidstaat geldt of die zijn gevestigd 
op het grondgebied van de Unie, ongeacht 
hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
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waaronder de financiële sector.

Or. en

Amendement 248
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
grote ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft.

Or. en

Amendement 249
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt, die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie 
of die actief zijn op de Europese interne 
markt, ongeacht hun omvang, sector en of 
het een particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

Or. de
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Amendement 250
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
ongeacht hun omvang, sector en of het een 
particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

13. De richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt, die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie 
of die actief zijn op de Europese interne 
markt, ongeacht hun omvang, sector en of 
het een particuliere onderneming of een 
staatsbedrijf betreft. Deze richtlijn is van 
toepassing op alle economische sectoren, 
waaronder de financiële sector.

Or. en

Amendement 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door 
te geven. Deze verklaring moet in elk 
geval worden herzien wanneer de 
activiteiten van de onderneming of de 

Schrappen
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context waarbinnen zij actief is aan 
verandering onderhevig zijn. De risico’s 
in de zakelijke relaties van micro-
ondernemingen zijn in de meeste sectoren 
over het algemeen relatief beperkt en het 
is derhalve passend om lidstaten te laten 
beslissen of micro-ondernemingen moeten 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 252
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door 
te geven. Deze verklaring moet in elk 
geval worden herzien wanneer de 
activiteiten van de onderneming of de 
context waarbinnen zij actief is aan 
verandering onderhevig zijn. De risico’s 
in de zakelijke relaties van micro-
ondernemingen zijn in de meeste sectoren 
over het algemeen relatief beperkt en het 
is derhalve passend om lidstaten te laten 
beslissen of micro-ondernemingen moeten 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

14. Het verplichte 
zorgvuldigheidsproces moet evenredig zijn 
met de risico’s waaraan een bedrijf wordt 
blootgesteld. Kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen worden derhalve 
uitgesloten van formele 
zorgvuldigheidsprocessen. Zij worden 
echter aangemoedigd deze processen uit te 
voeren, indien mogelijk.

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties 
van micro-ondernemingen zijn in de 
meeste sectoren over het algemeen relatief 
beperkt en het is derhalve passend om 
lidstaten te laten beslissen of micro-
ondernemingen moeten worden 
vrijgesteld van de toepassing van de 
vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

14. In het zorgvuldigheidsproces moet 
evenredigheid worden ingebouwd, 
aangezien dit proces afhankelijk is van de 
risico’s waaraan een bedrijf wordt 
blootgesteld. Kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen worden uitgesloten 
van formele zorgvuldigheidsprocessen. 
Een onderneming die bij de uitvoering van 
een risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet worden 
herzien wanneer de activiteiten van de 
onderneming of de context waarbinnen zij 
actief is aan verandering onderhevig zijn.

Or. en

Amendement 254
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door 
te geven. Deze verklaring moet in elk 
geval worden herzien wanneer de 
activiteiten van de onderneming of de 
context waarbinnen zij actief is aan 
verandering onderhevig zijn. De risico’s 
in de zakelijke relaties van micro-
ondernemingen zijn in de meeste sectoren 
over het algemeen relatief beperkt en het 
is derhalve passend om lidstaten te laten 
beslissen of micro-ondernemingen moeten 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de ernst en de 
waarschijnlijkheid van de negatieve 
effecten waaraan een bedrijf wordt 
blootgesteld. Dit betekent dat veel kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. 
Anderzijds houden sommige sectoren 
inherente, ernstige en specifieke risico’s 
in en wordt het passend geacht dat 
lidstaten strengere 
zorgvuldigheidsverplichtingen opleggen 
aan die sectoren, ook voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 255
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 

14. In het zorgvuldigheidsproces 
moeten subsidiariteit en evenredigheid 
worden ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
moeten derhalve worden uitgesloten van 
de verplichting van formele 
zorgvuldigheidsprocessen. Een 
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onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties 
van micro-ondernemingen zijn in de 
meeste sectoren over het algemeen relatief 
beperkt en het is derhalve passend om 
lidstaten te laten beslissen of micro-
ondernemingen moeten worden 
vrijgesteld van de toepassing van de 
vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet worden 
herzien wanneer de activiteiten van de 
onderneming of de context waarbinnen zij 
actief is aan aanzienlijke verandering 
onderhevig zijn.

Or. en

Amendement 256
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties van 
micro-ondernemingen zijn in de meeste 
sectoren over het algemeen relatief beperkt 

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld, de sector 
waarin het actief is, de omvang van het 
bedrijf, de context van zijn activiteiten, het 
bedrijfsmodel, zijn positie in de 
waardeketen en de aard van zijn 
producten en diensten. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring bij haar 
risicobeoordeling in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
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en het is derhalve passend om lidstaten te 
laten beslissen of micro-ondernemingen 
moeten worden vrijgesteld van de 
toepassing van de vereisten uit hoofde van 
deze richtlijn.

worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming, haar zakelijke relaties of 
de context waarbinnen zij actief is aan 
verandering onderhevig zijn. De risico’s in 
de zakelijke relaties van micro-
ondernemingen zijn in de meeste sectoren 
over het algemeen relatief beperkt en het is 
derhalve passend om lidstaten te laten 
beslissen of micro-ondernemingen moeten 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de vereisten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 257
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties 
van micro-ondernemingen zijn in de 
meeste sectoren over het algemeen relatief 
beperkt en het is derhalve passend om 
lidstaten te laten beslissen of micro-
ondernemingen moeten worden vrijgesteld 
van de toepassing van de vereisten uit 

14. Het in deze richtlijn vastgestelde 
zorgvuldigheidsproces zal in geen geval 
worden toegepast op zelfstandigen en 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Een onderneming die bij 
de uitvoering van een risicobeoordeling 
geen risico’s in haar zakelijke relaties 
detecteert, hoeft bovendien alleen maar een 
verklaring in te vullen en door te geven. 
Deze verklaring moet in elk geval worden 
herzien wanneer de activiteiten van de 
onderneming of de context waarbinnen zij 
actief is aan aanzienlijke verandering 
onderhevig zijn. De lidstaten mogen 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen of zelfstandigen in geen 
geval verplichten 
zorgvuldigheidsprocessen uit te voeren. 
De lidstaten mogen beslissen dat andere 
ondernemingen moeten worden vrijgesteld 
van de toepassing van de vereisten uit 
hoofde van deze richtlijn.
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hoofde van deze richtlijn.

Or. es

Amendement 258
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties van 
micro-ondernemingen zijn in de meeste 
sectoren over het algemeen relatief beperkt 
en het is derhalve passend om lidstaten te 
laten beslissen of micro-ondernemingen 
moeten worden vrijgesteld van de 
toepassing van de vereisten uit hoofde van 
deze richtlijn.

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de ernst en de 
waarschijnlijkheid van de negatieve 
effecten die een bedrijf zou kunnen 
veroorzaken, waaraan het zou kunnen 
bijdragen of waar het mee in verband zou 
kunnen worden gebracht. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties van 
micro-ondernemingen zijn in de meeste 
sectoren over het algemeen relatief beperkt 
en het is derhalve passend om lidstaten te 
laten beslissen of micro-ondernemingen 
moeten worden vrijgesteld van de 
toepassing van de vereisten uit hoofde van 
deze richtlijn.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen mogelijk minder 
uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties van 
micro-ondernemingen zijn in de meeste 
sectoren over het algemeen relatief beperkt 
en het is derhalve passend om lidstaten te 
laten beslissen of micro-ondernemingen 
moeten worden vrijgesteld van de 
toepassing van de vereisten uit hoofde van 
deze richtlijn.

14. In het zorgvuldigheidsproces wordt 
een zekere mate van evenredigheid 
ingebouwd, aangezien dit proces 
afhankelijk is van de risico’s waaraan een 
bedrijf wordt blootgesteld. Dit betekent dat 
veel kleine en middelgrote ondernemingen 
mogelijk minder uitgebreide en formele 
zorgvuldigheidsprocessen behoeven. Een 
onderneming die bij de uitvoering van een 
risicobeoordeling geen risico’s in haar 
zakelijke relaties detecteert, hoeft alleen 
maar een verklaring in te vullen en door te 
geven. Deze verklaring moet in elk geval 
worden herzien wanneer de activiteiten van 
de onderneming of de context waarbinnen 
zij actief is aan verandering onderhevig 
zijn. De risico’s in de zakelijke relaties van 
micro-ondernemingen zijn in de meeste 
sectoren over het algemeen relatief beperkt 
en het is derhalve passend om ze vrij te 
stellen van de toepassing van de vereisten 
uit hoofde van deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 260
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Ondernemingen die eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat, 
moeten om aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen 

Schrappen
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diensten uitbesteden aan ondernemingen 
die hebben voldaan aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen. De 
lidstaten worden aangemoedigd geen 
buitengewone staatssteun te verstrekken 
aan bedrijven die niet voldoen aan de 
doelstellingen van deze richtlijn.

Or. es

Amendement 261
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Ondernemingen die eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat, 
moeten om aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen 
diensten uitbesteden aan ondernemingen 
die hebben voldaan aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen. De 
lidstaten worden aangemoedigd geen 
buitengewone staatssteun te verstrekken 
aan bedrijven die niet voldoen aan de 
doelstellingen van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 262
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. Ondernemingen die eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat, 
moeten om aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen 
diensten uitbesteden aan ondernemingen 

15. Ondernemingen die eigendom zijn 
of onder zeggenschap staan van de staat, 
moeten om aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen 
diensten uitbesteden aan ondernemingen 



AM\1215355NL.docx 45/132 PE658.902v01-00

NL

die hebben voldaan aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen. De 
lidstaten worden aangemoedigd geen 
buitengewone staatssteun te verstrekken 
aan bedrijven die niet voldoen aan de 
doelstellingen van deze richtlijn.

die hebben voldaan aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen. De 
lidstaten worden aangemoedigd geen 
staatssteun te verstrekken, ook niet door 
middel van overheidssteun, 
overheidsopdrachten, 
exportkredietinstellingen of leningen met 
overheidssteun, aan bedrijven die niet 
voldoen aan de doelstellingen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en het bestuur.

16. In deze richtlijn wordt de 
zorgvuldigheidsverplichting gedefinieerd 
als de verplichting voor een onderneming 
om alle redelijke maatregelen te nemen 
om te voorkomen dat zich negatieve 
effecten op de mensenrechten en het 
milieu voordoen in hun waardeketens, en 
om die effecten aan te pakken zodra ze 
ontstaan. In de praktijk bestaat passende 
zorgvuldigheid uit een proces dat door een 
onderneming wordt ingesteld voor het 
detecteren, beoordelen, voorkomen, 
wegnemen, beperken, monitoren, volgen, 
meedelen van, het verstrekken van 
informatie over, en het verantwoorden, 
aanpakken en corrigeren van de potentiële 
of daadwerkelijke negatieve effecten op de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu, met inbegrip 
van de bijdrage aan klimaatverandering, 
en het bestuur, in hun eigen activiteiten, 
hun waardeketen en andere zakelijke 
relaties.

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en 
het verantwoorden, aanpakken en 
corrigeren van de risico’s die haar eigen 
activiteiten en die van zakelijke relaties 
met zich meebrengen voor de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu, met 
inbegrip van klimaatverandering, en het 
bestuur.

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, beperken en monitoren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van haar rechtstreekse contractuele 
zakelijke relaties met zich meebrengen 
voor de mensenrechten en het milieu.

Or. en

Amendement 265
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de mensenrechten, met 

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
volgen, verantwoorden, aanpakken, 
meedelen en corrigeren van de potentiële 
en daadwerkelijke negatieve effecten van 
haar eigen activiteiten en die van zakelijke 
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inbegrip van sociale en arbeidsrechten, het 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en het bestuur.

relaties in de waardeketen op de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu, met inbegrip 
van klimaatverandering, en het bestuur.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en 
het verantwoorden, aanpakken en 
corrigeren van de risico’s die haar eigen 
activiteiten en die van zakelijke relaties 
met zich meebrengen voor de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu, met inbegrip 
van klimaatverandering, en het bestuur.

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, voorkomen en 
wegnemen van de risico’s die haar eigen 
activiteiten en die van zakelijke relaties 
met zich meebrengen voor de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten en het milieu, met 
inbegrip van klimaatverandering.

Or. fr

Amendement 267
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
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verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en het bestuur.

verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de grondrechten die 
worden erkend in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in 
het bijzonder de rechten van het kind en 
het verbod op kinderarbeid.

Or. es

Amendement 268
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en het bestuur.

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
dat door een onderneming in haar 
rechtstreekse contractuele zakelijke 
relaties wordt ingesteld voor het 
detecteren, wegnemen, voorkomen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s voor de mensenrechten en 
het milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 

16. In deze richtlijn wordt “passende 
zorgvuldigheid” gedefinieerd als het proces 
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dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die haar eigen activiteiten 
en die van zakelijke relaties met zich 
meebrengen voor de mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en het bestuur.

dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en onder 
controle krijgen van de risico’s die haar 
eigen activiteiten en haar rechtstreekse, 
contractuele relaties met leveranciers met 
zich meebrengen voor de mensenrechten, 
het milieu en het bestuur.

Or. en

Amendement 270
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

17. Mensenrechten moeten op zijn 
minst worden opgevat als de rechten die 
worden genoemd in het Internationaal 
Statuut van de Rechten van de Mens, de 
mensenrechteninstrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
en de beginselen inzake grondrechten die 
zijn opgenomen in de Verklaring 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk van de IAO, evenals 
degene die worden erkend in het IAO-
verdrag betreffende vrijheid van 
organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve onderhandelingen, 
het IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van kinderarbeid en het IAO-
verdrag inzake de uitbanning van 
discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt 
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tot, negatieve effecten met betrekking tot 
andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en nationale grondwetten en wetten 
waarin de mensenrechten worden erkend 
of uitgevoerd.

Or. en

Amendement 271
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

17. Met betrekking tot de effecten op 
de mensenrechten worden in deze richtlijn 
een aantal instrumenten vermeld die 
ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten beoordelen. De lijst is 
niet-uitputtend en ondernemingen worden 
met klem aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces, met inbegrip van 
de instrumenten die het meest relevant 
zijn voor de risico’s van hun activiteiten, 
uit te voeren om alle negatieve effecten op 
de mensenrechten te voorkomen.

Or. en
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Amendement 272
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

17. Met betrekking tot 
grondrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen kunnen gebruiken 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
grondrechteninstrumenten te overwegen, 
vooral die met betrekking tot kinderen, die 
hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de grondrechten te 
voorkomen.

Or. es

Amendement 273
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

17. Deze richtlijn voorziet in bijlage I 
in een uitputtende lijst van risico’s voor 
schending van de mensenrechten, het 
milieu en goed bestuur. Deze lijst is 
gebaseerd op de bestaande internationale 
en Europese verplichtingen inzake de 
mensenrechten, het milieu en goed 
bestuur. Hij vormt de basis voor één 
enkele door de Commissie te ontwikkelen 
reeks richtsnoeren voor ondernemingen 
over de wijze waarop een 
zorgvuldigheidsproces moet worden 
opgezet en georganiseerd, met inbegrip 
van maatstaven voor het meten van de 
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vooruitgang.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 
mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in bijlage I 
bij deze richtlijn de instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is uitputtend en kan indien nodig 
bij gedelegeerde handeling door de 
Commissie worden herzien om de 
verwijzing naar 
mensenrechteninstrumenten die in de 
toekomst mogelijk worden aangenomen 
erin op te nemen.

Or. en

Amendement 275
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in deze 
richtlijn een aantal instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is niet-uitputtend en 
ondernemingen worden met klem 
aangemoedigd andere 

17. Met betrekking tot 
mensenrechtenrisico’s worden in bijlage I 
bij deze richtlijn de instrumenten vermeld 
die ondernemingen moeten overwegen 
wanneer zij potentiële risico’s beoordelen. 
De lijst is uitputtend en kan indien nodig 
bij gedelegeerde handeling door de 
Commissie worden herzien om de 
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mensenrechteninstrumenten te overwegen 
die hen in staat stellen een volledig 
zorgvuldigheidsproces uit te voeren om 
alle risico’s voor de mensenrechten te 
voorkomen.

verwijzing naar internationaal juridisch 
bindende mensenrechteninstrumenten die 
in de toekomst mogelijk worden 
aangenomen erin op te nemen.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Milieurisico’s houden vaak nauw 
verband met mensenrechtenrisico’s. De 
speciale rapporteur van de VN voor 
mensenrechten en milieu heeft verklaard 
dat volledige uitoefening van de 
mensenrechten niet mogelijk is zonder dat 
het recht op leven, gezondheid, voedsel, 
water en ontwikkeling en het recht op een 
veilig, schoon, gezond en duurzaam 
milieu worden gewaarborgd; en de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties heeft in resolutie 64/292 het recht 
op veilig en schoon drinkwater en op 
sanitaire voorzieningen erkend als 
mensenrecht. De COVID-19-pandemie 
heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat een 
veilige en gezonde werkomgeving van 
belang is, maar ook dat ondernemingen 
moeten garanderen dat zij geen 
gezondheidsrisico’s in hun waardeketens 
veroorzaken of hiertoe bijdragen. De 
wetgeving moet derhalve betrekking 
hebben op die rechten.

Schrappen

Or. en

Amendement 277
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Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Milieurisico’s houden vaak nauw 
verband met mensenrechtenrisico’s. De 
speciale rapporteur van de VN voor 
mensenrechten en milieu heeft verklaard 
dat volledige uitoefening van de 
mensenrechten niet mogelijk is zonder dat 
het recht op leven, gezondheid, voedsel, 
water en ontwikkeling en het recht op een 
veilig, schoon, gezond en duurzaam 
milieu worden gewaarborgd; en de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties heeft in resolutie 64/292 het recht 
op veilig en schoon drinkwater en op 
sanitaire voorzieningen erkend als 
mensenrecht. De COVID-19-pandemie 
heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat een 
veilige en gezonde werkomgeving van 
belang is, maar ook dat ondernemingen 
moeten garanderen dat zij geen 
gezondheidsrisico’s in hun waardeketens 
veroorzaken of hiertoe bijdragen. De 
wetgeving moet derhalve betrekking 
hebben op die rechten.

18. Milieurisico’s houden vaak nauw 
verband met mensenrechtenrisico’s. De 
speciale rapporteur van de VN voor 
mensenrechten en milieu heeft verklaard 
dat volledige uitoefening van de 
mensenrechten niet mogelijk is zonder dat 
het recht op leven, gezondheid, voedsel, 
water en ontwikkeling worden 
gewaarborgd; en de wetgeving moet 
derhalve betrekking hebben op die rechten.

Or. es

Amendement 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. Milieuschade kan zich ook 
voordoen zonder een duidelijke schending 
van de mensenrechten in te houden, of 
zonder rechtstreekse schade aan mensen 
te berokkenen. De 
zorgvuldigheidsverplichting van bedrijven 
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moet van toepassing zijn op alle potentiële 
of daadwerkelijke negatieve effecten, ook 
de effecten die niet rechtstreeks op de 
mensenrechten van invloed zijn.

Or. en

Amendement 279
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. In deze richtlijn wordt een niet-
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is deze lijst 
gebaseerd op Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen, die ondernemingen kunnen 
raadplegen als richtsnoer bij de 
beoordeling van hun risico’s.

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. In deze richtlijn wordt een niet-
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is deze lijst 
gebaseerd op Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 

19. In deze richtlijn wordt een 
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen met verwijzing naar een lijst 
van relevante handelingen van de Unie in 
bijlage II bij deze richtlijn.
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kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen, die ondernemingen kunnen 
raadplegen als richtsnoer bij de 
beoordeling van hun risico’s.

Or. en

Amendement 281
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. In deze richtlijn wordt een niet-
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is deze lijst 
gebaseerd op Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen, die ondernemingen kunnen 
raadplegen als richtsnoer bij de 
beoordeling van hun risico’s.

19. In deze richtlijn wordt een niet-
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is deze lijst 
gebaseerd op Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen, die ondernemingen kunnen 
raadplegen als richtsnoer bij de 
beoordeling van hun potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten.

Or. en

Amendement 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. In deze richtlijn wordt een niet-
uitputtende lijst van milieurisico’s 
opgenomen. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is deze lijst 
gebaseerd op Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 

19. Teneinde bij te dragen tot de 
interne samenhang van de EU-wetgeving 
en rechtszekerheid te bieden, is de lijst van 
milieurisico’s gebaseerd op Verordening 
(EU) 2020/852 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen, 
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kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen, die ondernemingen kunnen 
raadplegen als richtsnoer bij de 
beoordeling van hun risico’s.

die ondernemingen kunnen raadplegen als 
richtsnoer bij de beoordeling van hun 
risico’s.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. Op grond van deze richtlijn 
moeten ondernemingen ook passende 
zorgvuldigheid toepassen teneinde 
eventuele negatieve effecten op het goede 
bestuur van de landen, regio’s of gebieden 
waar zij hun zakelijke activiteiten 
uitvoeren te voorkomen. In het bijzonder 
moeten ondernemingen het verdrag 
inzake corruptiebestrijding van de OESO 
naleven en maatregelen nemen om te 
voorkomen dat op een manier die in strijd 
is met de wet ongepaste invloed wordt 
uitgeoefend op ambtenaren om privileges 
of een oneerlijke gunstige behandeling af 
te dwingen. Ondernemingen moeten zich 
er ook van weerhouden lokale politieke 
activiteiten te beïnvloeden en moeten de 
toepasselijke belastingwetgeving strikt 
naleven.

Schrappen

Or. fr

Amendement 284
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement
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20. Op grond van deze richtlijn 
moeten ondernemingen ook passende 
zorgvuldigheid toepassen teneinde 
eventuele negatieve effecten op het goede 
bestuur van de landen, regio’s of gebieden 
waar zij hun zakelijke activiteiten 
uitvoeren te voorkomen. In het bijzonder 
moeten ondernemingen het verdrag 
inzake corruptiebestrijding van de OESO 
naleven en maatregelen nemen om te 
voorkomen dat op een manier die in strijd 
is met de wet ongepaste invloed wordt 
uitgeoefend op ambtenaren om privileges 
of een oneerlijke gunstige behandeling af 
te dwingen. Ondernemingen moeten zich 
er ook van weerhouden lokale politieke 
activiteiten te beïnvloeden en moeten de 
toepasselijke belastingwetgeving strikt 
naleven.

Schrappen

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. Op grond van deze richtlijn 
moeten ondernemingen ook passende 
zorgvuldigheid toepassen teneinde 
eventuele negatieve effecten op het goede 
bestuur van de landen, regio’s of gebieden 
waar zij hun zakelijke activiteiten 
uitvoeren te voorkomen. In het bijzonder 
moeten ondernemingen het verdrag 
inzake corruptiebestrijding van de OESO 
naleven en maatregelen nemen om te 
voorkomen dat op een manier die in strijd 
is met de wet ongepaste invloed wordt 
uitgeoefend op ambtenaren om privileges 
of een oneerlijke gunstige behandeling af 
te dwingen. Ondernemingen moeten zich 

Schrappen
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er ook van weerhouden lokale politieke 
activiteiten te beïnvloeden en moeten de 
toepasselijke belastingwetgeving strikt 
naleven.

Or. en

Amendement 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen ook passende 
zorgvuldigheid toepassen teneinde 
eventuele negatieve effecten op het goede 
bestuur van de landen, regio’s of gebieden 
waar zij hun zakelijke activiteiten 
uitvoeren te voorkomen. In het bijzonder 
moeten ondernemingen het verdrag inzake 
corruptiebestrijding van de OESO 
naleven en maatregelen nemen om te 
voorkomen dat op een manier die in strijd 
is met de wet ongepaste invloed wordt 
uitgeoefend op ambtenaren om privileges 
of een oneerlijke gunstige behandeling af 
te dwingen. Ondernemingen moeten zich 
er ook van weerhouden lokale politieke 
activiteiten te beïnvloeden en moeten de 
toepasselijke belastingwetgeving strikt 
naleven.

20. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen ook passende 
zorgvuldigheid toepassen teneinde 
eventuele negatieve effecten op het goede 
bestuur van de landen, regio’s of gebieden 
waar zij hun zakelijke activiteiten 
uitvoeren te voorkomen. Het gaat bij 
bestuursgerelateerde risico’s onder meer, 
maar niet uitsluitend, om niet-naleving 
van de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, hoofdstuk 
VII inzake de bestrijding van omkoping, 
het aanzetten tot omkoping en afpersing, 
en de beginselen van het OESO-verdrag 
inzake bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 
die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet, inbreuk maakt op de 
bescherming van klokkenluiders of de 
toepasselijke belastingwetgeving niet 
naleeft. In het bijzonder moeten 
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ondernemingen maatregelen nemen om te 
voorkomen dat op een manier die in strijd 
is met de wet ongepaste invloed wordt 
uitgeoefend op ambtenaren om privileges 
of een oneerlijke gunstige behandeling af 
te dwingen. Ondernemingen moeten zich 
er ook van weerhouden lokale politieke 
activiteiten te beïnvloeden en moeten de 
toepasselijke belastingwetgeving strikt 
naleven.

Or. en

Amendement 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. Deze lijsten van risico’s voor de 
mensenrechten, het milieu en het bestuur 
zijn niet-uitputtend en moeten ten 
grondslag liggen aan door de Commissie 
op te stellen richtsnoeren.

Or. en

Amendement 288
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. Milieu-, bestuursgerelateerde- en 
mensenrechtenrisico’s zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. 
Zij kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the 

Schrappen
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Guiding Principles on Business and 
Human Rights” als richtsnoer gebruiken.

Or. es

Amendement 289
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. Milieu-, bestuursgerelateerde- en 
mensenrechtenrisico’s zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. 
Zij kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights” als richtsnoer gebruiken.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. Milieu-, bestuursgerelateerde- en 
mensenrechtenrisico’s zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. Zij 
kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights” als richtsnoer gebruiken.

21. Ondernemingen moeten worden 
aangemoedigd een perspectief van 
gendergelijkheid in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren.
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Or. fr

Amendement 291
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. Milieu-, bestuursgerelateerde- en 
mensenrechtenrisico’s zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. Zij 
kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights” 
als richtsnoer gebruiken.

21. Negatieve effecten op het milieu, 
het bestuur en de mensenrechten zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. Zij 
kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights” 
als richtsnoer gebruiken.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. Milieu-, bestuursgerelateerde- en 
mensenrechtenrisico’s zijn niet 
genderneutraal. Ondernemingen moeten 
worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. Zij 
kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights” 
als richtsnoer gebruiken.

21. Milieu- en mensenrechtenrisico’s 
zijn niet genderneutraal. Ondernemingen 
moeten worden aangemoedigd een 
genderperspectief in hun 
zorgvuldigheidsprocessen te integreren. Zij 
kunnen de brochure van de Verenigde 
Naties “Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights” 
als richtsnoer gebruiken.

Or. en
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Amendement 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. De bedrijfswereld heeft een effect 
op het volledige scala aan rechten zoals 
bedoeld in het Verdrag inzake de rechten 
van het kind en andere relevante 
internationale normen. De kinderjaren 
zijn een unieke periode van lichamelijke, 
geestelijke, emotionele en spirituele 
ontwikkeling en schendingen van de 
rechten van het kind, zoals blootstelling 
aan geweld of misbruik, kinderarbeid, 
ongepaste marketing, of onveilige 
producten of gevaar voor het milieu, 
kunnen levenslange, onomkeerbare 
gevolgen hebben die zelfs meerdere 
generaties treffen. Mechanismen voor de 
zorgvuldigheidsverplichting en de 
verantwoordingsplicht voor 
ondernemingen waarin geen rekening is 
gehouden met kinderen zijn mogelijk niet 
doeltreffend als het gaat om de 
bescherming van hun rechten.

Or. en

Amendement 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. Potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en het bestuur kunnen in 
conflictgebieden specifiek en opvallender 
zijn. In dat opzicht moeten 
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ondernemingen die in conflictgebieden 
actief zijn aan strengere 
zorgvuldigheidsverplichtingen inzake 
mensenrechten, milieu en bestuur 
voldoen, hun verplichtingen uit hoofde 
van het internationaal humanitair recht 
nakomen, en verwijzen naar bestaande 
internationale normen en richtsnoeren, 
met inbegrip van de Verdragen van 
Genève en de bijbehorende aanvullende 
protocollen.

Or. en

Amendement 295
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. De lidstaten worden aangemoedigd 
te monitoren welke ondernemingen die 
onder hun rechtsbevoegdheid vallen in 
conflictgebieden actief zijn, hen specifieke 
richtsnoeren te doen toekomen en te 
vereisen dat zij in dat opzicht strengere 
passende zorgvuldigheid betrachten. 
Gezien het feit dat toegang tot de rechter 
in conflictgebieden bijzonder moeilijk is, 
moeten de lidstaten bovendien alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om 
toegang tot de rechter en rechtsmiddelen 
in een dergelijke context mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 296
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen 
kunnen voortvloeien uit hun eigen 
activiteiten of die van hun zakelijke 
relaties, in het bijzonder leveranciers, 
onderaannemers en investeerders. Om 
doeltreffend te zijn, moet het 
zorgvuldigheidsbeleid van ondernemingen 
betrekking hebben op de volledige 
waardeketen.

Schrappen

Or. es

Amendement 297
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen. De lidstaten 
moeten aanvullende wetgeving invoeren 
om te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de schade die is berokkend door 
ondernemingen onder hun gezag wanneer 
deze, in het kader van hun zakelijke 
activiteiten, schending van de 
mensenrechten of milieuschade hebben 
veroorzaakt of daaraan hebben 
bijgedragen.

Or. de
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Amendement 298
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder 
hun gezag wanneer deze, in het kader van 
hun zakelijke activiteiten, negatieve 
effecten op de mensenrechten, het milieu 
en het bestuur hebben veroorzaakt of 
daaraan hebben bijgedragen.

Or. en

Amendement 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
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investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van grote 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen. Het kan echter 
lastig zijn om alle ondernemingen die een 
rol vervullen in de waardeketen te 
achterhalen. De Commissie moet derhalve 
instrumenten evalueren en voorstellen om 
ondernemingen te helpen met de 
traceerbaarheid van hun waardeketens.

Or. en

Amendement 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers 
en investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun rechtstreekse leveranciers.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
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voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om rechtvaardig te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen alleen betrekking hebben 
op de delen van hun waardeketen die zij 
redelijkerwijs kunnen controleren.

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun zakelijke relaties, in het 
bijzonder leveranciers, onderaannemers en 
investeerders. Om doeltreffend te zijn, 
moet het zorgvuldigheidsbeleid van 
ondernemingen betrekking hebben op de 
volledige waardeketen.

22. De negatieve effecten of 
schendingen van mensenrechten- en 
milieunormen door ondernemingen kunnen 
voortvloeien uit hun eigen activiteiten of 
die van hun rechtstreekse contractuele, 
zakelijke relaties, in het bijzonder 
leveranciers, onderaannemers en 
investeerders.

Or. en

Amendement 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale en 
milieunormen door ondernemingen 

22. Negatieve effecten of schendingen 
van mensenrechten- en sociale, milieu- en 
klimaatnormen door ondernemingen 
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kunnen voortvloeien uit hun eigen 
activiteiten of die van hun zakelijke 
relaties, in het bijzonder leveranciers, 
onderaannemers en investeerders. Om 
doeltreffend te zijn, moet het 
zorgvuldigheidsbeleid van ondernemingen 
betrekking hebben op de volledige 
waardeketen.

kunnen voortvloeien uit hun eigen 
activiteiten of die van hun zakelijke 
relaties, in het bijzonder leveranciers, 
onderaannemers en investeerders. Om 
doeltreffend te zijn, moet het 
zorgvuldigheidsbeleid van ondernemingen 
betrekking hebben op de volledige 
waardeketen.

Or. en

Amendement 304
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij een 
document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij, na 
raadpleging en met medewerking van alle 
relevante belanghebbenden, een document 
opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie openbaar maken, 
onder verwijzing naar elk van die fasen. 
Deze zorgvuldigheidsstrategie moet naar 
behoren worden geïntegreerd in de 
algehele strategie van het bedrijf. Hij moet 
jaarlijks worden herzien en hernieuwd 
volgens dezelfde vereisten van 
raadpleging en medewerking van de 
belanghebbenden.

Or. en
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Amendement 305
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan 
te pakken, ze te corrigeren en 
verantwoording af te leggen over de 
manier waarop ze worden aangepakt. Het 
moet van ondernemingen worden geëist dat 
zij een document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten te voorkomen 
of ze weg te nemen. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij een 
document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

Or. fr

Amendement 306
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan 
te pakken, ze te corrigeren en 
verantwoording af te leggen over de 

23. Passende zorgvuldigheid is een 
preventief mechanisme dat van bedrijven 
vereist dat zij potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten detecteren en beleid en 
maatregelen aannemen om deze te 
beperken en te monitoren hoe ze worden 
aangepakt. Ondernemingen kunnen een 
document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten. Elke kaderregeling op het 
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manier waarop ze worden aangepakt. Het 
moet van ondernemingen worden geëist 
dat zij een document opstellen waarin zijn 
hun zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd 
in de algehele strategie van het bedrijf.

gebied van passende zorgvuldigheid moet 
gebaseerd zijn op een 
middelenverbintenis, in plaats van op een 
resultaatsverbintenis.

Or. en

Amendement 307
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij een 
document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd 
in de algehele strategie van het bedrijf.

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Ondernemingen zullen 
een document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie uiteen kunnen 
zetten, onder verwijzing naar elk van die 
fasen.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan 
te pakken, ze te corrigeren en 
verantwoording af te leggen over de 
manier waarop ze worden aangepakt. Het 
moet van ondernemingen worden geëist 
dat zij een document opstellen waarin zijn 
hun zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd 
in de algehele strategie van het bedrijf.

23. Passende zorgvuldigheid is een 
preventief mechanisme dat van bedrijven 
vereist dat zij potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten detecteren en beleid en 
maatregelen aannemen om deze te 
beperken en te monitoren hoe ze worden 
aangepakt. Er kan van ondernemingen 
worden geëist dat zij een document 
opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten. Elke kaderregeling op het 
gebied van passende zorgvuldigheid moet 
gebaseerd zijn op een 
middelenverbintenis, in plaats van op een 
resultaatsverbintenis.

Or. en

Amendement 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en 
verantwoording af te leggen over de 
manier waarop ze worden aangepakt. Het 
moet van ondernemingen worden geëist dat 
zij een document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij alles in het werk 
stellen om potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten te detecteren en beleid 
en maatregelen aan te nemen om deze 
effecten weg te nemen, te voorkomen, te 
beperken, te monitoren, er informatie over 
te verstrekken, ze aan te pakken, ze onder 
controle te krijgen en verantwoording af te 
leggen over de manier waarop ze worden 
aangepakt. Het moet van ondernemingen 
worden geëist dat zij een document 
opstellen waarin zijn hun 
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toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

Or. en

Amendement 310
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij een 
document opstellen waarin zijn hun 
zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

23. Passende zorgvuldigheid is met 
name een preventief mechanisme dat van 
bedrijven vereist dat zij potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
detecteren en beleid en maatregelen 
aannemen om deze effecten weg te nemen, 
te voorkomen, te beperken, te monitoren, 
er informatie over te verstrekken, ze aan te 
pakken, ze te corrigeren en verantwoording 
af te leggen over de manier waarop ze 
worden aangepakt. Het moet van 
ondernemingen worden geëist dat zij een 
document openbaar maken waarin zijn 
hun zorgvuldigheidsstrategie expliciet 
toelichten, onder verwijzing naar elk van 
die fasen. Deze zorgvuldigheidsstrategie 
moet naar behoren worden geïntegreerd in 
de algehele strategie van het bedrijf.

Or. en

Amendement 311
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement
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24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen 
naar aanleiding van nieuwe zakelijke 
relaties of contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig 
aanpassen. In deze strategieën moet 
worden ingegaan op alle bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar indien 
een beleid inzake prioriteitstelling vereist 
is, moet wel rekening worden gehouden 
met de ernst van elk risico.

Schrappen

Or. en

Amendement 312
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen 
naar aanleiding van nieuwe zakelijke 
relaties of contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig 
aanpassen. In deze strategieën moet 
worden ingegaan op alle bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar indien 
een beleid inzake prioriteitstelling vereist 
is, moet wel rekening worden gehouden 
met de ernst van elk risico.

24. Bij deze zorgvuldigheidsstrategieën 
moet worden ingegaan op alle bestaande en 
potentiële negatieve effecten, maar indien 
een specifiek beleid vereist is, moet de 
ernst van elk risico wel worden afgewogen.

Or. es
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Amendement 313
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen naar 
aanleiding van nieuwe zakelijke relaties of 
contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst 
van elk risico.

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen naar 
aanleiding van nieuwe zakelijke relaties of 
contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst 
van elk risico. Ondernemingen moeten 
verantwoordelijk worden gehouden voor 
negatieve effecten op de mensenrechten of 
het milieu, ongeacht de opvallendheid van 
het risico dat zich heeft gemanifesteerd, 
tenzij de onderneming kan aantonen 
passende zorgvuldigheid te hebben 
betracht en alle redelijke maatregelen te 
hebben genomen om schade te 
voorkomen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
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van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen naar 
aanleiding van nieuwe zakelijke relaties of 
contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst 
van elk risico.

van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant kunnen worden beoordeeld, 
aangezien zij dynamisch zijn en kunnen 
veranderen naar aanleiding van nieuwe 
zakelijke relaties. Ondernemingen moeten 
hun zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op bestaande en potentiële negatieve 
effecten, hoewel rekening moet worden 
gehouden met de ernst van elk risico.

Or. en

Amendement 315
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen naar 
aanleiding van nieuwe zakelijke relaties of 
contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst 
van elk risico.

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s en effecten 
moeten in een constant proces worden 
beoordeeld, aangezien zij dynamisch zijn 
en kunnen veranderen naar aanleiding van 
nieuwe zakelijke relaties of contextuele 
ontwikkelingen. Ondernemingen moeten 
hun zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst en 
de waarschijnlijkheid van het negatieve 
effect.

Or. en
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Amendement 316
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s moeten 
constant worden beoordeeld, aangezien zij 
dynamisch zijn en kunnen veranderen naar 
aanleiding van nieuwe zakelijke relaties of 
contextuele ontwikkelingen. 
Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst 
van elk risico.

24. Het moet bij passende 
zorgvuldigheid niet gaan om het afvinken 
van een lijstje, maar risico’s en effecten 
moeten constant worden beoordeeld, 
aangezien zij dynamisch zijn en kunnen 
veranderen naar aanleiding van nieuwe 
zakelijke relaties of contextuele 
ontwikkelingen. Ondernemingen moeten 
hun zorgvuldigheidsstrategieën derhalve 
constant monitoren en zo nodig aanpassen. 
In deze strategieën moet worden ingegaan 
op alle bestaande en potentiële negatieve 
effecten, maar indien een beleid inzake 
prioriteitstelling vereist is, moet wel 
rekening worden gehouden met de ernst en 
de waarschijnlijkheid van elk risico.

Or. de

Amendement 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 
wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de 
potentiële negatieve gevolgen van dat 
besluit en passende maatregelen nemen 
om die op te vangen.

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Een onderneming die voldoende 
invloed heeft om dit risico te voorkomen 
of te beperken, moet daar gebruik van 
maken. Een onderneming die niet 
voldoende invloed heeft, kan proberen 
deze te vergroten door bijvoorbeeld 
capaciteitsopbouw of andere stimulansen 
aan de betrokken entiteit aan te bieden, of 
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door met andere actoren samen te werken. 
Wanneer een risico niet kan worden 
voorkomen of beperkt en de invloed niet 
kan worden vergroot, moet de 
onderneming zijn zakelijke relaties op 
verantwoorde wijze beëindigen.

Or. en

Amendement 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 
wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de 
potentiële negatieve gevolgen van dat 
besluit en passende maatregelen nemen 
om die op te vangen.

25. Ondernemingen moeten proberen 
een potentieel of daadwerkelijk risico in 
onderling overleg met de belanghebbenden 
aan te pakken en op te lossen.

Or. en

Amendement 319
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen.
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wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de 
potentiële negatieve gevolgen van dat 
besluit en passende maatregelen nemen 
om die op te vangen.

Or. es

Amendement 320
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 
wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de potentiële 
negatieve gevolgen van dat besluit en 
passende maatregelen nemen om die op te 
vangen.

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 
wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de potentiële 
negatieve gevolgen van dat besluit en 
passende maatregelen nemen om die op te 
vangen in overeenstemming met OESO-
richtlijnen inzake zorgvuldigheid.

Or. de

Amendement 321
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu en het bestuur in onderling 
overleg met de belanghebbenden aan te 
pakken en op te lossen. Als deze poging 
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wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de potentiële 
negatieve gevolgen van dat besluit en 
passende maatregelen nemen om die op te 
vangen.

niet slaagt en het bedrijf zich mogelijk op 
verantwoorde wijze zal moeten 
terugtrekken, dan moet het ook rekening 
houden met de potentiële negatieve 
gevolgen van dat besluit en passende 
maatregelen nemen om die op te vangen.

Or. en

Amendement 322
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt en het 
bedrijf zich mogelijk op verantwoorde 
wijze zal moeten terugtrekken, dan moet 
het ook rekening houden met de potentiële 
negatieve gevolgen van dat besluit en 
passende maatregelen nemen om die op te 
vangen.

25. Ondernemingen moeten eerst 
proberen een potentieel of daadwerkelijk 
risico in onderling overleg met de 
belanghebbenden aan te pakken en op te 
lossen. Als deze poging niet slaagt kan in 
laatste instantie worden besloten de relatie 
met een leverancier of andere zakelijke 
relaties te beëindigen. Met een besluit om 
de relatie te beëindigen moet ook rekening 
worden gehouden met de potentiële 
negatieve gevolgen van dat besluit en 
moeten passende maatregelen om die op te 
vangen worden genomen.

Or. en

Amendement 323
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren 

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
de relevante belanghebbenden op 
doeltreffende en zinvolle wijze kunnen 
worden geraadpleegd. Door de 
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worden betrokken. Door 
belanghebbenden te raadplegen en 
betrekken, kunnen bedrijven risico’s 
exacter detecteren en een doeltreffendere 
zorgvuldigheidsstrategie opzetten. Deze 
richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. en

Amendement 324
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn staat derhalve toe 
dat belanghebbenden in het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. 
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van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. es

Amendement 325
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren 
worden betrokken. Door belanghebbenden 
te raadplegen en betrekken, kunnen 
bedrijven risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belangrijkste belanghebbenden op 
doeltreffende en zinvolle wijze worden 
geraadpleegd. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.
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economische effecten heeft.

Or. en

Amendement 326
Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belangrijkste belanghebbenden op 
doeltreffende en zinvolle wijze worden 
geraadpleegd en dat met name vakbonden 
naar behoren worden betrokken. Door 
belanghebbenden te raadplegen en 
betrekken, kunnen bedrijven risico’s 
exacter detecteren en een doeltreffendere 
zorgvuldigheidsstrategie opzetten. Deze 
richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren 
worden betrokken. Door belanghebbenden 
te raadplegen en betrekken, kunnen 
bedrijven risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve 
dat belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
de belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze kunnen worden 
geraadpleegd. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Voorts kan door hen te betrekken 
en raadplegen een tegenwicht worden 
geboden voor de druk van financiële 
markten en kortetermijninvesteerders en 
krijgen de spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. en

Amendement 328
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot 
gemeenschappen, werknemers, 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenorganisaties, 
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doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

mensenrechtenactivisten, inheemse 
volkeren, en dat met name vakbonden naar 
behoren worden betrokken. Door 
belanghebbenden te raadplegen en 
betrekken, kunnen bedrijven potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten exacter 
detecteren en een doeltreffendere 
zorgvuldigheidsstrategie opzetten. Deze 
richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. en

Amendement 329
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 

26. Gedegen zorgvuldigheid vereist dat 
alle belanghebbenden op doeltreffende en 
zinvolle wijze worden geraadpleegd en dat 
met name vakbonden naar behoren worden 
betrokken. Door belanghebbenden te 
raadplegen en betrekken, kunnen bedrijven 
risico’s exacter detecteren en een 
doeltreffendere zorgvuldigheidsstrategie 
opzetten. Deze richtlijn vereist derhalve dat 
belanghebbenden in alle fasen van het 
zorgvuldigheidsproces worden 
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geraadpleegd en betrokken. Voorts kan 
door hen te betrekken en raadplegen een 
tegenwicht worden geboden voor de druk 
van financiële markten en 
kortetermijninvesteerders en krijgen de 
spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

geraadpleegd en betrokken, niet alleen 
wanneer de eerste 
zorgvuldigheidsstrategie wordt opgesteld. 
Voorts kan door hen te betrekken en 
raadplegen een tegenwicht worden 
geboden voor de druk van financiële 
markten en kortetermijninvesteerders en 
krijgen de spelers die belang hebben bij de 
duurzaamheid van het bedrijf op de lange 
termijn op deze manier een stem. Door de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
kunnen de resultaten en winstgevendheid 
van bedrijven op de lange termijn beter 
worden, aangezien hun toegenomen 
duurzaamheid positieve geaggregeerde 
economische effecten heeft.

Or. en

Amendement 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” 
moet breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast 
door de beslissingen van het bedrijf, 
inclusief, maar niet beperkt tot, 
werknemers, lokale gemeenschappen, 
inheemse volkeren, verengingen van 
burgers en aandeelhouders, en 
organisaties die als statutair doel hebben 
te garanderen dat de mensenrechten en 
sociale rechten, milieunormen en normen 
van goed bestuur worden geëerbiedigd, 
zoals vakbonden en maatschappelijke 
organisaties.

Schrappen

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” 
moet breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast 
door de beslissingen van het bedrijf, 
inclusief, maar niet beperkt tot, 
werknemers, lokale gemeenschappen, 
inheemse volkeren, verengingen van 
burgers en aandeelhouders, en 
organisaties die als statutair doel hebben 
te garanderen dat de mensenrechten en 
sociale rechten, milieunormen en normen 
van goed bestuur worden geëerbiedigd, 
zoals vakbonden en maatschappelijke 
organisaties.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast 
door de beslissingen van het bedrijf, 
inclusief, maar niet beperkt tot, 
werknemers, lokale gemeenschappen, 
inheemse volkeren, verengingen van 
burgers en aandeelhouders, en 
organisaties die als statutair doel hebben 
te garanderen dat de mensenrechten en 
sociale rechten, milieunormen en normen 

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
strikt worden geïnterpreteerd en heeft 
uitsluitend betrekking op personen wier 
rechten en belangen rechtstreeks worden 
aangetast door de beslissingen van het 
bedrijf, voornamelijk vakbonden en 
aandeelhouders.
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van goed bestuur worden geëerbiedigd, 
zoals vakbonden en maatschappelijke 
organisaties.

Or. fr

Amendement 333
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast door 
de beslissingen van het bedrijf, inclusief, 
maar niet beperkt tot, werknemers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verengingen van burgers en 
aandeelhouders, en organisaties die als 
statutair doel hebben te garanderen dat de 
mensenrechten en sociale rechten, 
milieunormen en normen van goed 
bestuur worden geëerbiedigd, zoals 
vakbonden en maatschappelijke 
organisaties.

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
worden geïnterpreteerd als die personen 
en/of groepen personen wier rechten of 
legitieme belangen rechtstreeks kunnen 
worden aangetast door de risico’s voor de 
grondrechten die ontstaan door een 
bedrijf of haar zakelijke relaties, met 
inbegrip van, bij wijze van uitzondering, 
vakbondsorganisaties.

Or. es

Amendement 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast door 
de beslissingen van het bedrijf, inclusief, 

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast door 
de beslissingen van het bedrijf, inclusief, 
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maar niet beperkt tot, werknemers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verengingen van burgers en 
aandeelhouders, en organisaties die als 
statutair doel hebben te garanderen dat de 
mensenrechten en sociale rechten, 
milieunormen en normen van goed bestuur 
worden geëerbiedigd, zoals vakbonden en 
maatschappelijke organisaties.

maar niet beperkt tot, werknemers, lokale 
gemeenschappen, kinderen, inheemse 
volkeren, verengingen van burgers en 
aandeelhouders, en organisaties die als 
statutair doel hebben te garanderen dat de 
mensenrechten en sociale rechten, 
milieunormen en normen van goed bestuur 
worden geëerbiedigd, zoals vakbonden en 
maatschappelijke organisaties.

Or. en

Amendement 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast door 
de beslissingen van het bedrijf, inclusief, 
maar niet beperkt tot, werknemers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verengingen van burgers en 
aandeelhouders, en organisaties die als 
statutair doel hebben te garanderen dat de 
mensenrechten en sociale rechten, 
milieunormen en normen van goed bestuur 
worden geëerbiedigd, zoals vakbonden en 
maatschappelijke organisaties.

27. Het begrip “belanghebbende” moet 
breed wordt geïnterpreteerd en heeft 
betrekking op alle personen wier rechten 
en belangen kunnen worden aangetast door 
de beslissingen van het bedrijf, inclusief, 
maar niet beperkt tot, werknemers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verengingen van burgers en 
aandeelhouders, en organisaties die als 
statutair doel hebben te garanderen dat de 
mensenrechten en sociale rechten, klimaat- 
en milieunormen en normen van goed 
bestuur worden geëerbiedigd, zoals 
vakbonden en maatschappelijke 
organisaties.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. Om te voorkomen dat niet wordt 
geluisterd naar kritische 
belanghebbenden of dat zij in het 
zorgvuldigheidsproces worden 
gemarginaliseerd, kent de richtlijn 
belanghebbenden het recht op veilige en 
zinvolle raadpleging toe in het kader van 
het zorgvuldigheidsproces van het bedrijf 
en wordt een passende betrokkenheid van 
vakbonden gewaarborgd.

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. Om te voorkomen dat niet wordt 
geluisterd naar kritische belanghebbenden 
of dat zij in het zorgvuldigheidsproces 
worden gemarginaliseerd, kent de richtlijn 
belanghebbenden het recht op veilige en 
zinvolle raadpleging toe in het kader van 
het zorgvuldigheidsproces van het bedrijf 
en wordt een passende betrokkenheid van 
vakbonden gewaarborgd.

28. Om te voorkomen dat niet wordt 
geluisterd naar kritische belanghebbenden 
of dat zij in het zorgvuldigheidsproces 
worden gemarginaliseerd, kent de richtlijn 
belanghebbenden het recht op veilige en 
zinvolle raadpleging toe in het kader van 
het zorgvuldigheidsproces van het bedrijf 
en wordt een passende betrokkenheid van 
vakbonden of de vertegenwoordigers van 
werknemers of de werknemers zelf 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 338
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 28

Ontwerpresolutie Amendement
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28. Om te voorkomen dat niet wordt 
geluisterd naar kritische belanghebbenden 
of dat zij in het zorgvuldigheidsproces 
worden gemarginaliseerd, kent de richtlijn 
belanghebbenden het recht op veilige en 
zinvolle raadpleging toe in het kader van 
het zorgvuldigheidsproces van het bedrijf 
en wordt een passende betrokkenheid van 
vakbonden gewaarborgd.

28. Om te voorkomen dat niet wordt 
geluisterd naar kritische belanghebbenden 
of dat zij in het zorgvuldigheidsproces 
worden gemarginaliseerd, kent de richtlijn 
de belangrijkste belanghebbenden het 
recht op veilige en zinvolle raadpleging toe 
in het kader van het zorgvuldigheidsproces 
van het bedrijf.

Or. en

Amendement 339
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. Klachtenprocedures moeten de 
anonimiteit, veiligheid en fysieke 
juridische integriteit van klokkenluiders 
waarborgen overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2019/1937 van het Europees Parlement en 
de Raad.

29. Klachtenprocedures moeten de 
anonimiteit, veiligheid en fysieke 
juridische integriteit van alle klagers 
waarborgen. In het bijzonder moeten op 
grond van die procedures klokkenluiders, 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1937 
van het Europees Parlement en de Raad, en 
mensenrechtenactivisten worden 
beschermd.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. Klachtenprocedures moeten de 
anonimiteit, veiligheid en fysieke 
juridische integriteit van klokkenluiders 
waarborgen overeenkomstig Richtlijn 

29. Klachtenprocedures moeten 
overeenstemmen met Richtlijn (EU) 
2019/1937 van het Europees Parlement en 
de Raad;
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(EU) 2019/1937 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 341
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. Klachtenprocedures moeten de 
anonimiteit, veiligheid en fysieke 
juridische integriteit van klokkenluiders 
waarborgen overeenkomstig Richtlijn 
(EU) 2019/1937 van het Europees 
Parlement en de Raad.

29. Klachtenprocedures moeten 
overeenstemmen met Richtlijn (EU) 
2019/1937 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 342
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. Klachtenprocedures moeten de 
anonimiteit, veiligheid en fysieke 
juridische integriteit van klokkenluiders 
waarborgen overeenkomstig Richtlijn 
(EU) 2019/1937 van het Europees 
Parlement en de Raad.

29. Klachtenprocedures moeten 
overeenstemmen met Richtlijn (EU) 
2019/1937 van het Europees Parlement en 
de Raad en met andere relevante 
bestaande wetgeving.

Or. en

Amendement 343
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn 
moeten ondernemingen alle nodige 
inspanningen leveren om al hun 
leveranciers aan te wijzen. Volledig 
doeltreffende, passende zorgvuldigheid 
kan niet worden beperkt tot de 
leveranciers in het niveau direct onder en 
boven het bedrijf in de toeleveringsketen 
en moet betrekking hebben op alle 
leveranciers en onderaannemers, met 
name degenen waarvan tijdens het 
zorgvuldigheidsproces is bepaald dat zij 
een groot risico vormen. In deze richtlijn 
wordt echter rekening gehouden met het 
feit dat niet alle ondernemingen over 
dezelfde middelen en capaciteiten 
beschikken om al hun leveranciers aan te 
wijzen, en op die verplichting zijn 
derhalve de beginselen van redelijkheid 
en evenredigheid van toepassing, hetgeen 
door de ondernemingen geenszins moet 
worden opgevat als een voorwendsel om 
niet te voldoen aan hun verplichting om 
in dat opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

Schrappen

Or. es

Amendement 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt 
tot de leveranciers in het niveau direct 
onder en boven het bedrijf in de 

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen hun rechtstreekse 
leveranciers aanwijzen. In deze richtlijn 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
niet alle ondernemingen over dezelfde 
middelen en capaciteiten beschikken om al 
hun leveranciers aan te wijzen, en op die 
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toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt 
tot de leveranciers in het niveau direct 
onder en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om hun leveranciers op het eerste 
niveau van de toeleveringsketen buiten de 
EU aan te wijzen. In deze richtlijn wordt 
echter niet voorbijgegaan aan het feit dat 
niet alle ondernemingen over dezelfde 
middelen en capaciteiten beschikken om al 
hun leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, rekening houdend met de 
ernst en het herhaaldelijke karakter van 
de inbreuken, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
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leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren;

Or. en

Amendement 346
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt 
tot de leveranciers in het niveau direct 
onder en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om hun leveranciers op het eerste 
niveau van de toeleveringsketen buiten de 
EU aan te wijzen. In deze richtlijn wordt 
echter niet voorbijgegaan aan het feit dat 
niet alle ondernemingen over dezelfde 
middelen en capaciteiten beschikken om al 
hun leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid, subsidiariteit en 
evenredigheid van toepassing, rekening 
houdend met de ernst en het 
herhaaldelijke karakter van de inbreuken, 
hetgeen door de ondernemingen geenszins 
moet worden opgevat als een voorwendsel 
om niet te voldoen aan hun verplichting om 
in dat opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren;

Or. en
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Amendement 347
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt tot 
de leveranciers in het niveau direct onder 
en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen en deze informatie toegankelijk 
voor het publiek te maken. Volledig 
doeltreffende, passende zorgvuldigheid kan 
niet worden beperkt tot de leveranciers in 
het niveau direct onder en boven het bedrijf 
in de toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

Or. en

Amendement 348
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement
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30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt tot 
de leveranciers in het niveau direct onder 
en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt tot 
de leveranciers in het niveau direct onder 
en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken. Daarom moeten 
er voor kleine en middelgrote 
ondernemingen aangepaste voorschriften 
worden opgesteld, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

Or. de

Amendement 349
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt tot 
de leveranciers in het niveau direct onder 
en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 

30. Op grond van deze richtlijn moeten 
ondernemingen alle nodige inspanningen 
leveren om al hun leveranciers aan te 
wijzen. Volledig doeltreffende, passende 
zorgvuldigheid kan niet worden beperkt tot 
de leveranciers in het niveau direct onder 
en boven het bedrijf in de 
toeleveringsketen en moet betrekking 
hebben op alle leveranciers en 
onderaannemers, met name degenen 
waarvan tijdens het zorgvuldigheidsproces 
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is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken om al hun 
leveranciers aan te wijzen, en op die 
verplichting zijn derhalve de beginselen 
van redelijkheid en evenredigheid van 
toepassing, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

is bepaald dat zij een groot risico vormen. 
In deze richtlijn wordt echter rekening 
gehouden met het feit dat niet alle 
ondernemingen over dezelfde middelen en 
capaciteiten beschikken. Daarom moeten 
er voor kleine en middelgrote 
ondernemingen aangepaste voorschriften 
worden opgesteld, hetgeen door de 
ondernemingen geenszins moet worden 
opgevat als een voorwendsel om niet te 
voldoen aan hun verplichting om in dat 
opzicht alle nodige inspanningen te 
leveren.

Or. de

Amendement 350
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. De ontwikkeling van innovatieve 
informatietechnologieën (d.w.z. 
blockchain), die het mogelijk maken om 
alle gegevens te traceren, moet worden 
aangemoedigd om de administratieve 
kosten tot een minimum te beperken en 
ontslagen te vermijden voor 
ondernemingen die passende 
zorgvuldigheid betrachten.

Or. en

Amendement 351
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31

Ontwerpresolutie Amendement
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31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie. De directie 
moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid die 
zij kunnen raadplegen. Op grond van deze 
richtlijn moet het beloningsbeleid ook 
worden afgestemd op de doelstellingen 
van deze richtlijn.

31. Op grond van deze richtlijn moeten 
grote bedrijven een adviescomité hebben 
met deskundigen op het gebied van 
passende zorgvuldigheid die zij kunnen 
raadplegen.

Or. es

Amendement 352
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie. De directie 
moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid 
die zij kunnen raadplegen. Op grond van 
deze richtlijn moet het beloningsbeleid 
ook worden afgestemd op de 
doelstellingen van deze richtlijn.

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf de 
zorgvuldigheidsstrategie volgen, indien het 
bedrijf een dergelijke strategie heeft 
aangenomen.

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie. De directie 
moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid 
die zij kunnen raadplegen. Op grond van 
deze richtlijn moet het beloningsbeleid 
ook worden afgestemd op de 
doelstellingen van deze richtlijn.

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 354
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie. De directie 

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie.
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moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid 
die zij kunnen raadplegen. Op grond van 
deze richtlijn moet het beloningsbeleid 
ook worden afgestemd op de 
doelstellingen van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de zorgvuldigheidsstrategie. De directie 
moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid die 
zij kunnen raadplegen. Op grond van deze 
richtlijn moet het beloningsbeleid ook 
worden afgestemd op de doelstellingen van 
deze richtlijn.

31. Om passende zorgvuldigheid te 
integreren in de cultuur en structuur van 
een bedrijf, moeten de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van het bedrijf verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling en uitvoering van 
de duurzaamheids- en 
zorgvuldigheidsstrategieën. De directie 
moet over voldoende kennis, opleiding en 
ervaring op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikken. Op grond van 
deze richtlijn moeten grote bedrijven een 
adviescomité hebben met deskundigen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid die 
zij kunnen raadplegen. Op grond van deze 
richtlijn moet het beloningsbeleid ook 
worden afgestemd op de doelstellingen van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 356
Lara Wolters
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. Certificeringsregelingen van 
derden kunnen een aanvulling vormen op 
zorgvuldigheidsstelsels, op voorwaarde 
dat ze adequaat zijn in termen van het 
toepassingsgebied en voldoen aan 
passende niveaus van transparantie, 
onpartijdigheid, toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid. Certificering door 
derden mag echter op geen enkele manier 
reden zijn voor het rechtvaardigen van 
een afwijking van de in deze wetgeving 
vastgestelde verplichtingen of gevolgen 
hebben voor de mogelijke 
aansprakelijkheid van een onderneming.

Or. en

Amendement 357
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat de vaststelling 
van actieplannen voor passende 
zorgvuldigheid op sectoraal niveau moet 
worden aangemoedigd. Om te voorkomen 
dat de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen. De ontwikkeling van dergelijke 
collectieve maatregelen mag de 
verantwoordelijkheid van een 
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afzonderlijke onderneming om een 
zorgvuldigheidstest uit te voeren en 
aansprakelijk te worden gesteld voor 
schade die het veroorzaakt of waartoe het 
bijdraagt geenszins tenietdoen.

Or. de

Amendement 358
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal of sectoroverschrijdend niveau 
van de inspanningen van ondernemingen 
op het gebied van passende zorgvuldigheid 
en vrijwillige samenwerkingsacties kan 
positief bijdragen aan de consistentie en 
doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 32

Ontwerpresolutie Amendement
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32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Belanghebbenden 
worden aangemoedigd deel te nemen aan 
de vaststelling van deze plannen.

Or. en

Amendement 360
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
geëist dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

32. Onderlinge afstemming op 
sectoraal niveau van de inspanningen van 
ondernemingen op het gebied van passende 
zorgvuldigheid kan positief bijdragen aan 
de consistentie en doeltreffendheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën. Hiertoe wordt 
in deze richtlijn bepaald dat lidstaten de 
vaststelling kunnen aanmoedigen van 
actieplannen voor passende zorgvuldigheid 
op sectoraal niveau. Om te voorkomen dat 
de standpunten van belanghebbenden 
worden genegeerd, wordt in de richtlijn 
voorgesteld dat belanghebbenden worden 
betrokken bij de vaststelling van deze 
plannen.

Or. es

Amendement 361
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Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op 
bedrijfs- of sectoraal niveau, en teneinde 
te garanderen dat dergelijke 
mechanismen doeltreffend zijn, moet 
worden gegarandeerd dat hier 
belanghebbenden bij worden betrokken. 
Deze mechanismen moeten 
belanghebbenden in staat stellen punten 
van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten 
passende corrigerende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld wanneer 
duidelijk wordt dat de onderneming 
schade heeft berokkend of hiertoe heeft 
bijgedragen.

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid kan een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau. Voor de 
doeltreffendheid daarvan moet de 
betrokkenheid van belanghebbenden 
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gegarandeerd dat hier belanghebbenden 
bij worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten 
passende corrigerende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld wanneer 
duidelijk wordt dat de onderneming 
schade heeft berokkend of hiertoe heeft 
bijgedragen.

worden aangemoedigd. Die mechanismen 
zouden belanghebbenden in staat kunnen 
stellen punten van zorg aan te kaarten en 
kunnen fungeren als een systeem van 
vroegtijdige waarschuwing met betrekking 
tot risico’s.

Or. en

Amendement 363
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden 
bij worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten 
passende corrigerende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld wanneer 
duidelijk wordt dat de onderneming 
schade heeft berokkend of hiertoe heeft 

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid zou een 
klachtenmechanisme kunnen omvatten op 
bedrijfs- of sectoraal niveau. Voor de 
doeltreffendheid daarvan moet de 
betrokkenheid van relevante 
belanghebbenden worden aangemoedigd. 
Die mechanismen zouden 
belanghebbenden in staat kunnen stellen 
punten van zorg aan te kaarten en kunnen 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s.
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bijgedragen.

Or. en

Amendement 364
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
onderneming schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen.

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met potentiële en daadwerkelijke 
negatieve effecten. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
onderneming schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen. Deze 
maatregelen moeten legitiem, 
toegankelijk, voorspelbaar, rechtvaardig, 
transparant, compatibel met rechten en 
een bron van permanent leren zijn en 
gebaseerd zijn op betrokkenheid en 
dialoog.

Or. en

Amendement 365
Lara Wolters
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
onderneming schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen.

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
onderneming schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen. Deze 
maatregelen moeten een toezegging 
bevatten om te goeder trouw samen te 
werken met relevante buitengerechtelijke 
klachtenmechanismen zoals de nationale 
contactpunten voor verantwoord zakelijk 
gedrag.

Or. en

Amendement 366
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 

33. De doeltreffende kaderregeling van 
passende zorgvuldigheid van de EU moet 
een klachtenmechanisme omvatten op 
sectoraal of bedrijfsniveau, teneinde te 
garanderen dat hier daadwerkelijk 
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doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden 
bij worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten 
passende corrigerende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld wanneer 
duidelijk wordt dat de onderneming 
schade heeft berokkend of hiertoe heeft 
bijgedragen.

primaire en secundaire belanghebbenden 
bij worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s.

Or. en

Amendement 367
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. Een doeltreffende kaderregeling 
van passende zorgvuldigheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
onderneming schade heeft berokkend of 

33. Een responsieve kaderregeling van 
passende zorgvuldigheid die deel uitmaakt 
van een bedrijfscultuur van 
aansprakelijkheid moet een 
klachtenmechanisme omvatten op bedrijfs- 
of sectoraal niveau, en teneinde te 
garanderen dat dergelijke mechanismen 
doeltreffend zijn, moet worden 
gegarandeerd dat hier belanghebbenden bij 
worden betrokken. Deze mechanismen 
moeten belanghebbenden in staat stellen 
punten van zorg aan te kaarten en moeten 
fungeren als een systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s. 
Via de klachtenmechanismen moeten 
suggesties kunnen worden gedaan over de 
manier waarop de onderneming moet 
omgaan met risico’s. Ook moeten passende 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
voorgesteld wanneer duidelijk wordt dat de 
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hiertoe heeft bijgedragen. onderneming schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen.

Or. en

Amendement 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. Die mechanismen mogen staten 
echter niet ontheffen van hun 
voornaamste plicht om de mensenrechten 
te beschermen en toegang tot de rechter 
en rechtsmiddelen te bieden. Hoewel 
operationele klachtenmechanismen 
kunnen voorzien in snelle rechtsmiddelen 
voor geringe schade, moeten staten het 
recht van slachtoffers op een eerlijk 
proces voor een rechter en toegang tot 
rechtsmiddelen waarborgen, met name 
voor ernstige schade. Operationele 
klachtenmechanismen worden 
gecontroleerd door en staan onder 
nauwlettend toezicht van 
overheidsdiensten en slachtoffers hebben 
te allen tijde toegang tot de rechter, ook 
tijdens een proces voor een operationeel 
klachtenmechanisme of nadat hij 
uitspraak in een zaak heeft gedaan.

Or. en

Amendement 369
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. De lidstaten moeten een of meer 34. De lidstaten moeten een of meer 
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nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat 
ondernemingen de verplichtingen uit 
hoofde van de wetgeving nakomen. Op 
Unieniveau moet door de Europese 
Commissie een Europees comité van 
bevoegde autoriteiten worden opgezet.

nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Op Unieniveau moet de 
Europese Commissie sectorale 
klachtensystemen opzetten.

Or. en

Amendement 370
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een 
Europees comité van bevoegde 
autoriteiten worden opgezet.

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste toepassing 
en uitvoering door ondernemingen van 
deze richtlijn. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van gegronde klachten 
die zij ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de bepalingen uit hoofde van de wetgeving 
nakomen.
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Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten worden 
opgezet.

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Die nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden, en om 
evenredige sancties op te leggen, rekening 
houdend met de ernst en het 
herhaaldelijke karakter van de inbreuken, 
zodat zij kunnen garanderen dat 
ondernemingen de verplichtingen uit 
hoofde van de wetgeving nakomen. Op 
Unieniveau moet door de Europese 
Commissie een Europees netwerk van 
passende zorgvuldigheid van bevoegde 
autoriteiten worden opgezet om 
samenwerking met de nationale bevoegde 
autoriteiten te waarborgen.

Or. en

Amendement 372
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement
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34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten worden 
opgezet.

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om de 
juiste uitvoering door ondernemingen van 
hun zorgvuldigheidsverplichtingen te 
monitoren en om een passende handhaving 
van deze richtlijn te garanderen. Deze 
nationale autoriteiten moeten 
onafhankelijk zijn en moeten over de 
juiste bevoegdheden en middelen 
beschikken om hun taken uit te voeren. 
Zij moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om administratieve en 
strafrechtelijke sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten worden 
opgezet.

Or. en

Amendement 373
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Die nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden, en om 
evenredige straffen op te leggen, rekening 
houdend met de ernst en het 
herhaaldelijke karakter van de inbreuken, 
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wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten worden 
opgezet.

zodat zij kunnen garanderen dat 
ondernemingen de verplichtingen uit 
hoofde van de wetgeving nakomen. Op 
Unieniveau moet door de Europese 
Commissie een Europees netwerk van 
passende zorgvuldigheid samen met de 
bevoegde autoriteiten worden opgezet.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen. Op Unieniveau moet 
door de Europese Commissie een 
Europees comité van bevoegde 
autoriteiten worden opgezet.

34. De lidstaten moeten een of meer 
nationale autoriteiten aanwijzen om 
toezicht te houden op de juiste uitvoering 
door ondernemingen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen en om een 
passende handhaving van deze richtlijn te 
garanderen. Deze nationale autoriteiten 
moeten bevoegd zijn om de nodige 
controles uit te voeren, op eigen initiatief 
of naar aanleiding van klachten die zij 
ontvangen van belanghebbenden en 
derden, en om sancties op te leggen, zodat 
zij kunnen garanderen dat ondernemingen 
de verplichtingen uit hoofde van de 
wetgeving nakomen.

Or. fr

Amendement 375
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. Als een onderneming de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn zijn vastgesteld herhaaldelijk 
schendt, opzettelijk of door ernstige 
nalatigheid, vormt dit een strafbaar feit.

Schrappen

Or. es

Amendement 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. Als een onderneming de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn zijn vastgesteld herhaaldelijk 
schendt, opzettelijk of door ernstige 
nalatigheid, vormt dit een strafbaar feit.

Schrappen

Or. en

Amendement 377
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. Als een onderneming de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn zijn vastgesteld herhaaldelijk 
schendt, opzettelijk of door ernstige 
nalatigheid, vormt dit een strafbaar feit.

35. Als een onderneming de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn zijn vastgesteld ernstig schendt, 
opzettelijk of door ernstige nalatigheid, 
vormt dit een strafbaar feit.

Or. en

Amendement 378
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. Indien zich in de waardeketen van 
een onderneming een negatief effect op de 
mensenrechten of het milieu voordoet, en 
tenzij de onderneming kan aantonen 
passende zorgvuldigheid te hebben 
betracht en alle redelijke maatregelen te 
hebben genomen om schade te 
voorkomen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de onderneming aansprakelijk 
wordt gehouden voor het herstel van de 
schade.

Or. en

Amendement 379
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. De nationale autoriteiten worden 
aangemoedigd om samen te werken en 
informatie te delen met de nationale 
contactpunten (NCP’s) van de OESO in 
hun land.

36. De nationale autoriteiten worden 
aangemoedigd om samen te werken en 
informatie te delen met de nationale 
contactpunten (NCP’s) van de OESO en 
met de nationale 
mensenrechtenorganisaties in hun land.

Or. de

Amendement 380
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 37
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Ontwerpresolutie Amendement

37. In overeenstemming met de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten zijn 
ondernemingen die passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot mensenrechten, niet per definitie 
ontheven van aansprakelijkheid wanneer 
zij mensenrechtenschendingen of 
milieuschade veroorzaken of hiertoe 
bijdragen. Een robuust 
zorgvuldigheidsproces kan 
ondernemingen echter helpen voorkomen 
dat ze schade berokkenen of hiertoe 
bijdragen.

Schrappen

Or. es

Amendement 381
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. In overeenstemming met de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten zijn 
ondernemingen die passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot mensenrechten, niet per definitie 
ontheven van aansprakelijkheid wanneer 
zij mensenrechtenschendingen of 
milieuschade veroorzaken of hiertoe 
bijdragen. Een robuust 
zorgvuldigheidsproces kan ondernemingen 
echter helpen voorkomen dat ze schade 
berokkenen of hiertoe bijdragen.

37. In overeenstemming met de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten zijn 
ondernemingen die passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot mensenrechten, niet per definitie 
ontheven van aansprakelijkheid wanneer 
zij mensenrechtenschendingen of 
milieuschade veroorzaken of hiertoe 
bijdragen. Een robuust en adequaat 
zorgvuldigheidsproces kan ondernemingen 
echter helpen te voorkomen dat de schade 
ontstaat.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is een internationaal 
erkend mensenrecht, dat is neergelegd in 
artikel 8 UVRM en in artikel 2, lid 3, 
BUPO, en tevens een grondrecht van de 
Unie (artikel 47 van het Handvest). Staten 
zijn via gerechtelijke, administratieve, 
wetgevende of andere passende middelen 
gehouden te waarborgen dat personen die 
het slachtoffer zijn van 
mensenrechtenschendingen als gevolg 
van handelspraktijken toegang hebben tot 
een doeltreffende voorziening in rechte, 
hetgeen ook in de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten is 
vastgelegd. Derhalve wordt in deze 
richtlijn specifiek verwezen naar deze 
verplichting, overeenkomstig de Eerste 
beginselen en richtsnoeren van de VN 
inzake het recht op verhaal en 
schadevergoeding van de slachtoffers van 
grove schendingen van het internationaal 
recht inzake de mensenrechten en 
ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. De Commissie moet er bij het 
presenteren van wetgeving voor 
overkoepelende en verplichte passende 
zorgvuldigheid voor zorgen dat 
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versnippering als gevolg van verschillende 
burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsstelsels in de lidstaten 
wordt voorkomen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder 
hun gezag wanneer deze, in het kader van 
hun zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

Schrappen

Or. en

Amendement 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder 
hun gezag wanneer deze, in het kader van 
hun zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

Schrappen

Or. en

Amendement 386
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder 
hun gezag wanneer deze, in het kader van 
hun zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die als 
gevolg van effecten op de mensenrechten, 
het milieu en het bestuur die zij, of 
entiteiten onder hun gezag of waarover zij 
zeggenschap kunnen hebben,　of via een 
zakelijke relatie,　hebben veroorzaakt of 
eraan hebben bijgedragen door 
handelingen of nalatigheden, tenzij de 
onderneming kan aantonen passende 
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betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

zorgvuldigheid te hebben betracht en alle 
redelijke maatregelen te hebben genomen 
om de schade te voorkomen. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen.

Or. en

Amendement 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder hun 
gezag wanneer deze, in het kader van hun 
zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

39. De lidstaten moeten bestaande 
aansprakelijkheidsregelingen gebruiken 
of, indien nodig, aanvullende wetgeving 
invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder hun 
gezag wanneer deze, in het kader van hun 
zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij deze 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

Or. en
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Amendement 388
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder hun 
gezag wanneer deze, in het kader van hun 
zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen in hun 
waardeketens wanneer deze, in het kader 
van hun zakelijke activiteiten, 
internationaal erkende mensenrechten of 
internationale milieunormen hebben 
geschonden. Ze moeten echter niet 
aansprakelijk worden gesteld indien ze 
kunnen aantonen dat ze alle gepaste 
voorzichtigheid hebben betracht om het 
verlies of de schade te voorkomen. 
Wanneer zij aansprakelijkheidsregelingen 
invoeren, moeten lidstaten overwegen 
passende verjaringstermijnen vast te stellen 
en het beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

Or. en

Amendement 389
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. De lidstaten moeten aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder hun 
gezag wanneer deze, in het kader van hun 
zakelijke activiteiten, internationaal 

39. De lidstaten kunnen aanvullende 
wetgeving invoeren om te garanderen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder hun 
gezag wanneer deze, in het kader van hun 
zakelijke activiteiten, internationaal 
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erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

erkende grondrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden. Ze 
moeten echter niet aansprakelijk worden 
gesteld indien ze kunnen aantonen dat ze 
alle gepaste voorzichtigheid hebben 
betracht om het verlies of de schade te 
voorkomen, of dat de schade ook zou zijn 
berokkend als alle gepaste voorzichtigheid 
zou zijn betracht. Wanneer zij 
aansprakelijkheidsregelingen invoeren, 
moeten lidstaten overwegen passende 
verjaringstermijnen vast te stellen en het 
beginsel “de verliezer betaalt” toe te 
passen.

Or. es

Amendement 390
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. In aanvulling op 
algemene richtsnoeren om kmo’s te helpen 
met de toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
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en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

Or. es

Amendement 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen duidelijk, 
zeker en consistent zijn, moet de 
Commissie op grond van deze richtlijn, in 
onderling overleg met de lidstaten en de 
OESO en met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. De Commissie moet overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
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bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

geratificeerd.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen duidelijk, 
zeker en consistent zijn, moet de 
Commissie op grond van deze richtlijn, in 
onderling overleg met de lidstaten en de 
OESO en met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, een 
uitputtende lijst van richtsnoeren opstellen. 
Een aantal internationale organisaties heeft 
al richtsnoeren inzake 
zorgvuldigheidseisen opgesteld en deze 
kunnen door de Commissie worden 
gebruikt als referentie wanneer zij op 
grond van deze richtlijn specifiek voor EU-
bedrijven richtsnoeren opstelt. De richtlijn 
moet gericht zijn op volledige 
harmonisatie van de normen tussen de 
lidstaten. Naast algemene richtsnoeren om 
alle getroffen ondernemingen te helpen 
met de toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
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die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in bijlage I bij deze 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

Or. en

Amendement 393
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moeten de Commissie en 
het Europees comité van nationale 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
richtlijn, in onderling overleg met de 
lidstaten en de OESO en met de hulp van 
een aantal gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
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geratificeerd. geratificeerd.

Or. en

Amendement 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen duidelijk, 
zeker en consistent zijn, moet de 
Commissie op grond van deze richtlijn, in 
onderling overleg met de lidstaten en de 
OESO en met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen bij de lijst van de in 
bijlage I vastgestelde risico’s. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren moet de Commissie 
overwegen sectorspecifieke richtsnoeren 
op te stellen en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

Or. en
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Amendement 395
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten die met 
hun zakelijke activiteiten zijn gemoeid op 
een bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

Or. en

Amendement 396
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József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – overweging 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, duidelijk, zeker en 
consistent zijn, moet de Commissie op 
grond van deze richtlijn, in onderling 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, 
richtsnoeren opstellen. Een aantal 
internationale organisaties heeft al 
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen 
opgesteld en deze kunnen door de 
Commissie worden gebruikt als referentie 
wanneer zij op grond van deze richtlijn 
specifiek voor EU-bedrijven richtsnoeren 
opstelt. In aanvulling op algemene 
richtsnoeren om kmo’s te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

40. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
praktijken van ondernemingen duidelijk, 
zeker en consistent zijn, moet de 
Commissie op grond van deze richtlijn, in 
onderling overleg met de lidstaten en de 
OESO en met de hulp van een aantal 
gespecialiseerde agentschappen, een 
uitputtende lijst van richtsnoeren opstellen. 
Een aantal internationale organisaties heeft 
al richtsnoeren inzake 
zorgvuldigheidseisen opgesteld en deze 
kunnen door de Commissie worden 
gebruikt als referentie wanneer zij op 
grond van deze richtlijn specifiek voor EU-
bedrijven richtsnoeren opstelt. Naast 
algemene richtsnoeren om alle getroffen 
ondernemingen te helpen met de 
toepassing van passende 
zorgvuldigheidseisen in hun processen, 
moet de Commissie overwegen 
sectorspecifieke richtsnoeren op te stellen 
en een actuele lijst met 
landeninformatiebladen verstrekken om 
bedrijven te helpen de risico’s die met hun 
zakelijke activiteiten zijn gemoeid op een 
bepaald gebied te beoordelen. Op deze 
informatiebladen moet met name worden 
aangegeven welke verdragen van degene 
die worden genoemd in artikel 3 van de 
richtlijn door het land in kwestie zijn 
geratificeerd.

Or. en

Amendement 397
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 1 – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun activiteiten en die van 
hun zakelijke relaties geen risico’s met 
betrekking tot mensenrechten, milieu en 
bestuur veroorzaken of aan dergelijke 
risico’s bijdragen.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen, dat hun activiteiten, die van hun 
dochterondernemingen en die welke 
rechtstreeks verband houden met hun 
zakelijke relaties geen potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten op 
mensenrechten, milieu en bestuur 
veroorzaken of daaraan bijdragen, en dat 
ondernemingen die potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten 
voorkomen en beperken.

Or. en

Amendement 398
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun activiteiten en die van 
hun zakelijke relaties geen risico’s met 
betrekking tot mensenrechten, milieu en 
bestuur veroorzaken of aan dergelijke 
risico’s bijdragen.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun activiteiten geen 
risico’s met betrekking tot mensenrechten, 
met inbegrip van de rechten van 
vakbonden en werknemers, milieu en 
bestuur veroorzaken of aan dergelijke 
risico’s bijdragen, en dat ondernemingen 
negatieve effecten die rechtstreeks 
verband houden met hun activiteiten, 
producten of diensten, of die voortvloeien 
uit hun zakelijke relaties, voorkomen en 
beperken.

Or. en
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Amendement 399
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun activiteiten en die van 
hun zakelijke relaties geen risico’s met 
betrekking tot mensenrechten, milieu en 
bestuur veroorzaken of aan dergelijke 
risico’s bijdragen.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun eigen activiteiten, hun 
waardeketens en andere zakelijke relaties 
geen potentiële en daadwerkelijke 
negatieve effecten op mensenrechten, 
milieu en bestuur veroorzaken of daaraan 
bijdragen, en dat ondernemingen die 
potentiële en daadwerkelijke negatieve 
effecten voorkomen en beperken.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
nakomen en dat hun activiteiten en die van 
hun zakelijke relaties geen risico’s met 
betrekking tot mensenrechten, milieu en 
bestuur veroorzaken of aan dergelijke 
risico’s bijdragen.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen die actief 
zijn op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
mensenrechten en milieu nakomen door 
redelijke zorgvuldigheidsmaatregelen en -
procedures toe te passen en dat hun 
activiteiten en die van hun rechtstreekse 
contractuele zakelijke relaties geen risico’s 
met betrekking tot mensenrechten en 
milieu veroorzaken of aan dergelijke 
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risico’s bijdragen.

Or. en


