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Tarkistus 401
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 402
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 403
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 404
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
taata, että sisämarkkinoilla toimivat 
rajavastuuyhtiöt täyttävät velvollisuutensa 
kunnioittaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja erityisesti lasten 
oikeuksia ja lapsityövoiman käytön 
kieltoa;

Or. es

Tarkistus 405
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa 
koordinoimalla ihmisoikeuksien, 
ympäristön ja hyvän hallintotavan 
suojelua koskevia takeita.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 406
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden mahdollisten tai 
todellisten ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapavaikutusten tunnistamista, 
arviointia, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, jäljittämistä, 
ilmoittamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita niiden oma 
toiminta, niiden arvoketjujen toiminta tai 
muut liikesuhteet voivat aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Or. en

Tarkistus 407
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus- ja 
ympäristöriskien tunnistamista, estämistä 
ja poistamista, joita kyseinen toiminta voi 
aiheuttaa. Näillä huolellisuusvelvoitetta 
koskevilla vaatimuksilla pyritään 
parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa 
koordinoimalla ihmisoikeuksien ja 
ympäristön suojelua koskevia takeita.

Or. fr

Tarkistus 408
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, József Szájer, Christian 
Sagartz

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien,, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vaatimukset, jotka koskevat 
niiden ihmisoikeus- ja ympäristöriskien 
tunnistamista, vähentämistä ja seuraamista, 
joita kyseinen toiminta voi aiheuttaa. 
Näillä huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelua 
koskevia takeita.

Or. en
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Tarkistus 409
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien ja -vaikutusten 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, jäljittämistä, seuraamista, 
julkistamista, selostamista, ilmoittamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Or. en

Tarkistus 410
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 

Tässä direktiivissä vahvistetaan yritysten 
arvoketjun huolellisuusvelvoitteet, 
nimittäin ne, jotka koskevat niiden 
ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita niiden 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
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hallintotavan suojelua koskevia takeita. ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Or. en

Tarkistus 411
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden 
ihmisoikeusrikkomusriskien sekä 
ympäristö- ja hallintotapariskien 
tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, 
selostamista, käsittelyä ja korjaamista, joita 
kyseinen toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

Or. en

Tarkistus 412
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 1 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus-, ympäristö- 
ja hallintotapariskien tunnistamista, 
estämistä, poistamista, vähentämistä, 
seuraamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat niiden ihmisoikeus- ja 
ympäristöriskien tunnistamista, 
vähentämistä ja seuraamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
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toiminta voi aiheuttaa. Näillä 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla 
vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallintotavan suojelua koskevia takeita.

vaatimuksilla pyritään parantamaan 
sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelua 
koskevia takeita ja auttamaan samalla 
estämään ja vähentämään sääntelyn 
pirstoutumista sekä lisäämään 
oikeusvarmuutta.

Or. ro

Tarkistus 413
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on 
lisäksi varmistaa, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen niiden 
haittavaikutuksista ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintotapaan koko 
niiden arvoketjussa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 414
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan koko niiden arvoketjussa.

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niistä ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintotapaan 
kohdistuvista haittavaikutuksista, joita ne 
aiheuttavat, joihin ne myötävaikuttavat 
koko niiden arvoketjussa tai jotka liittyvät 
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siihen suoraan.

Tällä direktiivillä pyritään tarjoamaan 
oikeussuoja ja oikeussuojakeinot 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa yritysten 
arvoketjuissa tapahtuvien 
ihmisoikeusrikkomusten ja 
ympäristövahinkojen uhreille.

Or. en

Tarkistus 415
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan koko niiden arvoketjussa.

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan koko niiden arvoketjussa, 
jos yritykset ovat aiheuttaneet kyseiset 
vaikutukset tai myötävaikuttaneet niihin 
tai kyseiset vaikutukset ovat suoraan 
yhteydessä niihin. Lisäksi direktiivin 
tarkoituksena on varmistaa, että uhreilla 
on mahdollisuus turvautua 
oikeussuojakeinoihin.

Or. de

Tarkistus 416
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niistä haittavaikutuksista, joita 
ne aiheuttavat ihmisoikeuksille, 
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hallintotapaan koko niiden arvoketjussa. ympäristölle ja hallintotavalle ja joihin ne 
myötävaikuttavat koko niiden 
arvoketjussa, sekä varmistaa uhrien 
mahdollisuus saada vahingonkorvauksia.

Or. en

Tarkistus 417
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan koko niiden arvoketjussa.

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
mahdollistaa, että yritykset voidaan 
saattaa vastuuseen mahdollisista 
aiheuttamistaan haittavaikutuksista 
perusoikeuksiin, joihin ne olisivat voineet 
vaikuttaa suoraan tai välillisesti; 

Or. es

Tarkistus 418
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan koko niiden arvoketjussa.

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi 
varmistaa, että yritykset voidaan saattaa 
vastuuseen niiden haittavaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön koko 
niiden arvoketjussa.

Or. fr

Tarkistus 419
Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219, 
vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista.

3. Direktiivissä vahvistetaan yrityksiä 
koskevat vähimmäistason ja pakolliset 
monialaiset asianmukaista huolellisuutta 
koskevat velvoitteet (due diligence) ja 
vaatimukset. Sitä sovelletaan rajoittamatta 
unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219, 
vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista.

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 420
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
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unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219, 
vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamista.

unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219, 
vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten sekä muun sellaisen tulevan 
alakohtaisen lainsäädännön soveltamista, 
jota saatetaan kehittää.

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 421
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219, 
vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten soveltamisessa.

3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti asetuksessa (EU) N:o 995/20108 
ja asetuksessa (EU) 2017/8219 tai 
erilaisissa jo olemassa olevissa 
kansallisissa lainsäädännöissä.

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

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

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

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

Or. es

Tarkistus 422
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa 
sovelletaan alakohtaista lainsäädäntöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 423
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ylitsepääsemättömän Ylitsepääsemättömän 
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yhteensopimattomuuden tapauksessa 
sovelletaan alakohtaista lainsäädäntöä.

yhteensopimattomuuden tapauksessa 
sovelletaan lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa korkeimman tason suojelun 
ihmisoikeuksien, ympäristön ja hyvän 
hallinnon osalta.

Yritysten olisi ensisijaisesti varmistettava 
noudattavansa olennaista ja yleistä 
huolellisuusvelvoitettaan, joka käsittää 
kaikkien kohtuullisten toimenpiteiden 
toteuttamista ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintoon kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
niihin puuttumiseksi arvoketjuissaan.

Or. en

Tarkistus 424
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 3 alakohta – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi 
sovellettava kansallista ja/tai alakohtaista 
lainsäädäntöä.

Or. es

Tarkistus 425
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne 
eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 

4. Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vaatimuksia.
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huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista.

Or. es

Tarkistus 426
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
muita yleisiä tai alakohtaisia 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
vaatimuksia edellyttäen, että ne eivät 
haittaa tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista.

4. Direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
muita yleisiä tai alakohtaisia 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
vaatimuksia edellyttäen, että ne eivät 
heikennä tässä direktiivissä säädettyä 
huolellisuusvelvoitetta eivätkä haittaa 
tässä direktiivissä säädettyjen 
huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista.

Or. en

Tarkistus 427
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavoin olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Sitä on 
erityisesti sovellettava rajoittamatta 
muiden olemassa olevien alihankintaa, 
työntekijöiden lähettämistä tai 
toimitusketjua koskevien vastuukehyksien 
soveltamista.

5. Tämän direktiivin täytäntöönpano 
ei saisi millään tavalla olla peruste 
perusoikeuksien suojelun yleisen tason 
heikentämiselle.

Or. es
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Tarkistus 428
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Direktiivin täytäntöönpano ei saa 
missään tapauksessa olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Sitä on 
erityisesti sovellettava rajoittamatta muiden 
olemassa olevien alihankintaa, 
työntekijöiden lähettämistä tai 
toimitusketjua koskevien vastuukehyksien 
soveltamista.

5. Direktiivin täytäntöönpano ei saa 
missään tapauksessa olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Sitä on 
erityisesti sovellettava rajoittamatta muiden 
alihankintaa, työntekijöiden lähettämistä 
tai toimitusketjua koskevien 
jäsenvaltioissa, EU:ssa ja kansainvälisesti 
vahvistettujen vastuukehyksien 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 429
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Direktiivin täytäntöönpano ei saa 
missään tapauksessa olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Sitä on 
erityisesti sovellettava rajoittamatta muiden 
olemassa olevien alihankintaa, 
työntekijöiden lähettämistä tai 
toimitusketjua koskevien vastuukehyksien 
soveltamista.

5. Direktiivin täytäntöönpano ei saa 
missään tapauksessa olla peruste 
ihmisoikeuksien tai ympäristön suojelun 
yleisen tason heikentämiselle. Sitä on 
erityisesti sovellettava rajoittamatta muiden 
soveltuvien alihankintaa, työntekijöiden 
lähettämistä tai toimitusketjua koskevien 
vastuukehyksien soveltamista.

Or. en

Tarkistus 430
Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
1 artikla – 5 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. Direktiiviä sovelletaan muita 
uhreille tarjottavia oikeussuojakeinoja 
rajoittamatta korjaaviin toimenpiteisiin 
kansallisten, EU:n tai kansainvälisten 
lainsäädäntöjen, muun muassa 
vahingonkorvausoikeuden, 
rikosoikeuden, kuluttajalainsäädännön, 
tietosuojalainsäädännön ja 
ympäristölainsäädännön, nojalla.

Or. en

Tarkistus 431
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 a artikla (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a artikla
Asianmukaisuuden huolellisuuden 

velvoite
Yritysten on noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta arvoketjujensa 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan mahdollisesti tai 
tosiasiallisesti aiheuttamien 
haittavaikutusten yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 432
Jorge Buxadé Villalba
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Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 
ovat sijoittautuneet unionin alueelle ja 
joissa on yli 5 000 työntekijää.

Or. es

Tarkistus 433
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle, kuten 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 
4 kohdassa on määritelty.

Or. en

Tarkistus 434
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 
ovat sijoittautuneet unionin alueelle.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan yli 
5000 henkilöä työllistäviin yrityksiin, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle.
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Or. en

Tarkistus 435
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yli 350 työntekijää työllistäviin yrityksiin, 
joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle.

Or. fr

Tarkistus 436
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan 
jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka 
ovat sijoittautuneet unionin alueelle.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan suuriin 
yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat 
sijoittautuneet unionin alueelle.

Or. en

Tarkistus 437
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. Komissio määrittelee taloudellisen 
toiminnan korkean riskin alat, joilla on 
merkittävä vaikutus ihmisoikeuksiin, 
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ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyviin kysymyksiin, jotta kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) voidaan sisällyttää tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 438
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja, sekä erityisesti 
teknologiayrityksiin ja verkkokauppoihin. 
Yrityksen, johon sovelletaan muun kuin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä ja joka ei ole 
sijoittautunut unionin alueelle, katsotaan 
noudattavan tätä direktiiviä, jos se täyttää 
tässä direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii. Tällaiset yritykset voiva valita 
niille parhaiten sopivan kansallisen 
lainsäädännön edellyttäen, että ne 
toimivat kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa.

Or. es

Tarkistus 439
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

2. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, 
joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole 
sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun 
ne toimivat sisämarkkinoilla myyden 
tavaroita tai tarjoten palveluja. Yritys, 
johon sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, täyttää 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii. Siihen olisi sovellettava tällä 
direktiivillä perustettuja siviili-, rikos- ja 
hallinnollista vastuuta koskevia 
järjestelmiä, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa se toimii.

Or. en

Tarkistus 440
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 

2. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, 
joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole 
sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun 
ne toimivat sisämarkkinoilla myyden 
tavaroita tai tarjoten palveluja. Yritys, 
johon sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, täyttää 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii. Siihen olisi sovellettava tällä 
direktiivillä perustettuja siviili-, rikos- ja 
hallinnollista vastuuta koskevia 
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se toimii. järjestelmiä, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa se toimii.

Or. en

Tarkistus 441
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

2. Sitä sovelletaan myös suuriin 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Suuren yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

Or. en

Tarkistus 442
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 

2. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, 
joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole 
sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun 
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alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

ne toimivat sisämarkkinoilla myyden 
tavaroita tai tarjoten palveluja. Yrityksen, 
johon sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

Or. de

Tarkistus 443
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

2. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, 
joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole 
sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun 
ne toimivat sisämarkkinoilla myyden 
tavaroita tai tarjoten palveluja. Yrityksen, 
johon sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

Or. fr

Tarkistus 444
Liesje Schreinemacher
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Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Sitä sovelletaan myös 
rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan 
muun kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka eivät ole sijoittautuneet unionin 
alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai 
tarjoten palveluja. Yrityksen, johon 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

2. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, 
joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole 
sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun 
ne toimivat sisämarkkinoilla myyden 
tavaroita tai tarjoten palveluja. Yrityksen, 
johon sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut 
unionin alueelle, katsotaan noudattavan 
tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä 
direktiivissä säädetyt 
huolellisuusvelvoitetta koskevat 
vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu 
osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

Or. en

Tarkistus 445
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 447
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

3. Tätä direktiiviä ei missään 
tapauksessa sovelleta pieniin tai 
keskisuuriin yrityksiin, mikroyrityksiin tai 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla säädettyjä 
erioikeuksia, poikkeuksia ja lisäetuja.

Or. es
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Tarkistus 449
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

3. Jäsenvaltiot voivat mukauttaa 
tämän direktiivin vaatimuksia direktiivissä 
2013/34/EU määriteltyjen mikroyritysten 
erityisiin edellytyksiin tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisen 
osalta.

Or. de

Tarkistus 450
József Szájer, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

3. Pienyritykset ja pk-yritykset, kuten 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset, vapautetaan tässä 
direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 
soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 451
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
direktiivissä 2013/34/EU määritellyt 
mikroyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

3. Direktiivissä 2013/34/EU 
määritellyt mikroyritykset voidaan 
vapauttaa tässä direktiivissä säädettyjen 
velvoitteiden soveltamisesta.
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Or. fr

Tarkistus 452
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
2 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
yhdistyksiin, säätiöihin ja 
kansalaisjärjestöihin, jotka saavat mitä 
tahansa avustusta, kohdennettua 
rahoitusta tai tukea eurooppalaisista, 
valtiollisista, alueellisista tai paikallisista 
rahastoista tuen määrästä riippumatta.

Or. es

Tarkistus 453
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksen velvoitetta toteuttaa 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi arvoketjuissaan ja 
tällaisiin vaikutuksiin puuttumiseksi, jos 
niitä ilmenee. Huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisella tarkoitetaan 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sosiaalisiin ja työoikeuksiin, ympäristöön, 
myös ilmastonmuutokseen 
myötävaikuttavan, hallintotapaan 
kohdistuvien mahdollisten ja todellisten 
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haittavaikutusten tunnistamista, 
arviointia, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, jäljittämistä, 
ilmoittamista, julkistamista, selostamista, 
käsittelyä ja korjaamista niiden omassa 
toiminnassa, arvoketjussa ja muissa 
liikesuhteissa.

Or. en

Tarkistus 454
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) ensinnäkin keinoa koskevaa 
velvoitetta ja toiseksi 
liiketoimintaprosessia, jossa tällaiselle 
yritykselle määrätään kohtuullisia 
varotoimia sen omasta tai sen suorien 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien 
riskien tunnistamiseksi, vähentämiseksi ja 
seuraamiseksi.

Or. en

Tarkistus 455
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
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diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen suorien toimittajien 
toiminnasta aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

Or. en

Tarkistus 456
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, liittyvien riskien 
tunnistaminen, estäminen ja poistaminen;

Or. fr

Tarkistus 457
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset, ammattiliittoihin 
liittyvät ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
tunnistaminen, poistaminen, estäminen, 
vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, 
selostaminen, käsittely ja korjaaminen;

Or. en

Tarkistus 458
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuihin 
perusoikeusksiin, erityisesti lasten 
oikeuksiin ja lapsityövoiman käytön 
kieltoon liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, 
selostaminen, käsittely ja korjaaminen;

Or. es

Tarkistus 459
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien 
riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, 
julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

– ’huolellisuusvelvoitteella’ (myös 
’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due 
diligence’) yrityksessä käyttöön otettua 
prosessia, jonka tarkoituksena on sen 
omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta, ja hyvään hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, 
seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, 
käsittely ja korjaaminen;

Or. en

Tarkistus 460
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’määräysvallalla’ yrityksen 
omistusoikeutta tai mahdollisuutta 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
yrityksessä oikeuksien, sopimusten tai 
muiden keinojen perusteella, joko 
erikseen tai yhdessä, ottaen huomioon 
asiaan liittyvät tosiasialliset ja 
oikeudelliset näkökohdat;

Or. de

Tarkistus 461
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’suurella yrityksellä’ sellaisena 
kuin se on määritelty 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 
4 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 462
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa 
ihmisoikeuksia, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa, ja niihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät ja heidän edustajansa, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja – ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 



PE658.905v01-00 34/106 AM\1215358FI.docx

FI

henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa 
ihmisoikeuksia, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa, ja niihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät ja heidän edustajansa, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus- ja 
ympäristöriskit vaikuttavat suoraan, ja 
niihin kuuluvat muun muassa 
työntekijöiden edustajat, ammattiliitot ja 
yritysten osakkeenomistajat;

Or. fr

Tarkistus 464
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa 
ihmisoikeuksia, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa, ja niihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät ja heidän edustajansa, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden välitön etu on 
ryhtyä oikeustoimiin yrityksen tai sen 
välittömien sopimusperusteisten 
liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien 
riskien johdosta.

Or. en

Tarkistus 465
Jorge Buxadé Villalba
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa 
ihmisoikeuksia, mukaan lukien sosiaaliset 
ja työoikeudet, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa, ja niihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät ja heidän edustajansa, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

– –’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat perusoikeuksiin kohdistuvat 
riskit voivat vaikuttaa. Edun, johon 
sidosryhmä vetoaa on oltava suora ja 
oikeutettu, ammattijärjestöt 
poikkeuksellisesti mukaan lukien;

Or. es

Tarkistus 466
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, ja niihin 
kuuluvat muun muassa työntekijät ja 
heidän edustajansa, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset, 
ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä, 
kansalaisjärjestöjä ja henkilöryhmiä, 
joiden oikeuksiin tai etuihin yrityksen tai 
sen liikesuhteiden aiheuttamat 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hallintotapaan kohdistuvat mahdolliset tai 
todelliset haittavaikutukset voivat 
vaikuttaa, sekä organisaatioita, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
puolustaa ihmisoikeuksia, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa; niihin voivat kuulua 
muun muassa työntekijät ja heidän 
edustajansa, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset, 
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ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

Or. en

Tarkistus 467
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, ja niihin 
kuuluvat muun muassa työntekijät ja 
heidän edustajansa, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset, 
ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 
tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, ja niihin 
kuuluvat muun muassa työntekijät ja 
heidän edustajansa, paikallisyhteisöt, 
lapset, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, 
kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

Or. en

Tarkistus 468
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä 

– ’sidosryhmillä’ henkilöitä ja 
henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai 
etuihin yrityksen tai sen liikesuhteiden 
aiheuttamat ihmisoikeuksiin, ympäristöön 
ja hallintotapaan kohdistuvat vaikutukset 
voivat vaikuttaa, sekä organisaatioita, 
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tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, ja niihin 
kuuluvat muun muassa työntekijät ja 
heidän edustajansa, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset, 
ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

joiden sääntömääräisenä tarkoituksena on 
puolustaa ihmisoikeuksia, mukaan lukien 
sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöä ja 
hyvää hallintotapaa, ja niihin kuuluvat 
muun muassa työntekijät ja heidän 
edustajansa, paikallisyhteisöt, 
alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset, 
ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten 
osakkeenomistajat;

Or. en

Tarkistus 469
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ‘ensisijaisilla sidosryhmillä’ 
sidosryhmiä, jotka harjoittavat liiketoimia 
yritysten kanssa, mukaan lukien 
työntekijät ja heitä edustavat elimet, 
yhteisöt, osakkeenomistajat, 
tavarantoimittajat, velkojat, sijoittajat, 
hallitukset, asiakkaat, omistajat ja 
rahoittajat.

Or. en

Tarkistus 470
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ‘toissijaisilla sidosryhmillä' 
sidosryhmiä, jotka eivät suoraan harjoita 
kaupankäyntiä yrityksen kanssa mutta 
joihin sen toimet voivat vaikuttaa, kuten 
ammattiliitot, ammattialaryhmittymät ja 
kansalaisjärjestöt.



PE658.905v01-00 38/106 AM\1215358FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 471
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’liikesuhteilla’ yrityksen 
suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja 
muiden koko sen arvoketjuun kuuluvien 
yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa 
muiden sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Enikő 
Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’liikesuhteilla’ yrityksen 
suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja 
muiden koko sen arvoketjuun kuuluvien 
yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa 
muiden sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

– ’suorilla sopimusperusteisilla 
liikesuhteilla’ yrityksen suhdeverkostoa 
sen liikekumppaneiden kanssa sen EU:n 
ulkopuolelle sijoittuneen toimitusketjun 
ensimmäisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 473
Manon Aubry



AM\1215358FI.docx 39/106 PE658.905v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’liikesuhteilla’ yrityksen 
suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja 
muiden koko sen arvoketjuun kuuluvien 
yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa 
muiden sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

– ’liikesuhteilla’ kaikkia yrityksen 
koko arvoketjuun kuuluvia yhteisöjä, 
muun muassa toimittajat ja alihankkijat, 
jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti 
yrityksen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin;

Or. en

Tarkistus 474
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’liikesuhteilla’ yrityksen 
suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja 
muiden koko sen arvoketjuun kuuluvien 
yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa muiden 
sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

– ’liikesuhteilla’ yrityksen 
suhdeverkostoa sen suorien 
liikekumppaneiden ja minkä tahansa 
muiden sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 475
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’liikesuhteilla’ yrityksen – ’liikesuhteilla’ yrityksen 
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suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja 
muiden koko sen arvoketjuun kuuluvien 
yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa 
muiden sen liiketoimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin suoraan liittyvien ei-
valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen 
kanssa;

tytäryhtiöitä ja liikesuhteita koko sen 
arvoketjussa, muun muassa toimittajat ja 
alihankkijat, jotka liittyvät suoraan tai 
epäsuorasti sen liiketoimintaan, tuotteisiin 
tai palveluihin;

Or. en

Tarkistus 476
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’toimittajalla’ kaikkia liikesuhteita, 
joissa toimitetaan tuote tai palvelu 
yritykselle joko suoraan tai epäsuorasti;

– ’toimittajalla’ kaikkia liikesuhteita, 
joissa toimitetaan tuote, tuotteen osa tai 
palvelu yritykselle joko suoraan tai 
epäsuorasti;

Or. en

Tarkistus 477
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’toimittajalla’ kaikkia liikesuhteita, 
joissa toimitetaan tuote tai palvelu 
yritykselle joko suoraan tai epäsuorasti;

– ’toimittajalla’ kaikkia yrityksiä, 
jotka toimittavat tuotteen tai palvelun 
suoraan liikesuhteen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 478
Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’alihankkijalla’ kaikkia 
liikesuhteita, joissa suoritetaan toisen 
yrityksen toiminnan täydentämiseksi 
tarvittavaa palvelua tai toimintaa;

– ’alihankkijalla’ kaikkia 
liikesuhteita, joissa suoritetaan yrityksen 
toiminnan täydentämistä edistävää 
palvelua tai toimintaa;

Or. en

Tarkistus 479
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Jorge Buxadé Villalba, Enikő 
Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on 
suora tai välillinen liikesuhde niin 
toimintaketjun alku- kuin loppupäässä ja 
jotka joko a) toimittavat tuotteita tai 
palveluja, jotka myötävaikuttavat 
yrityksen omiin tuotteisiin tai palveluihin, 
tai b) vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

– ’toimitusketjun ensimmäisellä 
tasolla’ EU:n ulkopuolella toimitusketjun 
alkupään verkkoa, jolle ovat ominaisia 
välittömät sopimusperusteiset liikesuhteet 
yrityksen ja sen EU:n ulkopuolella 
sijaitsevien toimittajien välillä tietyn 
tuotteen tuottamiseksi ja jakamiseksi 
lopulliselle ostajalle;

Or. en

Tarkistus 480
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka a)jotka 
joko toimittavat tuotteita tai palveluja, 
jotka myötävaikuttavat yrityksen omiin 
tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka joko 
toimittavat tuotteita tai palveluja, jotka 
myötävaikuttavat yrityksen omiin 
tuotteisiin tai palveluihin;

Or. es

Tarkistus 481
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka joko a) 
toimittavat tuotteita tai palveluja, jotka 
myötävaikuttavat yrityksen omiin 
tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, myös 
rahoitusoperaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka joko a) 
toimittavat tuotteita tai palveluja, jotka 
myötävaikuttavat yrityksen omiin 
tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

Or. en

Tarkistus 482
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka joko a) 
toimittavat tuotteita tai palveluja, jotka 
myötävaikuttavat yrityksen omiin 
tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen 
toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja 
investointiketjuja EU:ssa tai sen 
ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat 
yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun 
alku- kuin loppupäässä ja jotka joko a) 
toimittavat tuotteita, tuotteiden osia tai 
palveluja, jotka myötävaikuttavat yrityksen 
omiin tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja 
yritykseltä;

Or. en

Tarkistus 483
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin 
organisaatioihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan – ’riskillä’ perusoikeuksiin liittyvää 
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lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
henkilöihin, henkilöryhmiin ja muihin 
organisaatioihin;

Or. es

Tarkistus 485
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

– ’riskillä’ ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan liittyvää mahdollista tai 
todellista haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin. 
Liitteessä I esitetään kattava luettelo 
riskeistä;

Or. en

Tarkistus 486
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– 'riskillä' ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

– 'riskillä' ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet ja 
ympäristöön liittyvää mahdollista tai 
todellista haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

Or. fr

Tarkistus 487
Heidi Hautala
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista haittavaikutusta 
henkilöihin, henkilöryhmiin ja muihin 
organisaatioihin;

Or. en

Tarkistus 488
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta henkilöihin, 
henkilöryhmiin ja muihin organisaatioihin;

– ’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, 
ympäristöön ja hyvään hallintotapaan 
liittyvää mahdollista haittavaikutusta 
henkilöihin, henkilöryhmiin ja muihin 
organisaatioihin;

Or. en

Tarkistus 489
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
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kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistamisesta; näihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa haittavaikutukset 
muihin ILO:n eri yleissopimuksissa 
tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi yhdistymisvapauteen, 
vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja 
-terveyteen sekä samapalkkaisuuteen, 
sekä oikeuksiin, jotka on tunnustettu 
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, 
Afrikan peruskirjassa ihmisoikeuksista ja 
kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan 
täytäntöön ihmisoikeudet;

kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista;

Or. en

Tarkistus 490
Liesje Schreinemacher
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistamisesta; näihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa haittavaikutukset 
muihin ILO:n eri yleissopimuksissa 
tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi yhdistymisvapauteen, 
vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja 
-terveyteen sekä samapalkkaisuuteen, 
sekä oikeuksiin, jotka on tunnustettu 
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, 
Afrikan peruskirjassa ihmisoikeuksista ja 
kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, sellaisina kuin ne on 
määritelty liitteessä I;
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joissa tunnustetaan tai pannaan 
täytäntöön ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 491
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistamisesta; näihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa haittavaikutukset 
muihin ILO:n eri yleissopimuksissa 
tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi yhdistymisvapauteen, 

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien ihmisoikeuksien 
toteutumista, kun on kyse kansainvälisesti 
tunnustetuista ihmisoikeuksista, jotka on 
lueteltu liitteessä I. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
18 artiklan a alakohdan mukaisesti 
kattavan luettelon muuttamiseksi.
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vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja 
-terveyteen sekä samapalkkaisuuteen, 
sekä oikeuksiin, jotka on tunnustettu 
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, 
Afrikan peruskirjassa ihmisoikeuksista ja 
kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan 
täytäntöön ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 492
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 

– –’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista,, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa perusoikeuskirjassa 
sekä kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;
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syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistamisesta; näihin kuuluvat 
lisäksi muun muassa haittavaikutukset 
muihin ILO:n eri yleissopimuksissa 
tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi yhdistymisvapauteen, 
vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja 
-terveyteen sekä samapalkkaisuuteen, 
sekä oikeuksiin, jotka on tunnustettu lapsen 
oikeuksien yleissopimuksessa, Afrikan 
peruskirjassa ihmisoikeuksista ja 
kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

Or. es

Tarkistus 493
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
kansainvälisessä tapaoikeudessa ja 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa 
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sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin ne oikeudet, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamisesta; näihin kuuluvat lisäksi 
muun muassa haittavaikutukset muihin 
ILO:n eri yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

ihmisoikeusasiakirjoissa (muun muassa 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 
koskeva kansainvälinen yleissopimus, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskeva yleissopimus, lapsen 
oikeuksien yleissopimus, kansainvälinen 
yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksista, 
yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista, Yhdistyneiden kansakuntien 
julistus alkuperäiskansojen oikeuksista ja 
julistus kansallisiin tai etnisiin, 
uskonnollisiin ja kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksista), ja haittavaikutuksia muihin 
oikeuksiin, jotka on esitetty 
monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevassa 
kolmikantaisessa periaatejulistuksessa 
sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin niihin oikeuksiin, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ja niihin 
perusoikeuksia koskeviin periaatteisiin, 
jotka on esitetty ILO:n julistuksessa 
työelämän perusperiaatteista ja 
-oikeuksista, sekä niihin periaatteisiin, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyön 
poistamisesta, ILO:n yleissopimuksessa 
lapsityön kieltämisestä ja ILO:n 
yleissopimuksessa työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan syrjinnän poistamisesta; näihin 
kuuluvat lisäksi muun muassa 
haittavaikutukset muihin ILO:n eri 
yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
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on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

Or. de

Tarkistus 494
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa sekä 
ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin ne oikeudet, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 

– ‘ihmisoikeusvaikutuksella‘ mitä 
tahansa todellista haittavaikutusta, joka voi 
heikentää henkilöiden tai henkilöryhmien 
mahdollisuuksia nauttia täysimääräisesti 
ihmisoikeuksia, kun on kyse 
kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa 
(mukaan lukien kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskeva 
kansainvälinen yleissopimus, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskeva yleissopimus, lapsen 
oikeuksien yleissopimus, kansainvälinen 
yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksista, 
yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista, Yhdistyneiden kansakuntien 
julistus alkuperäiskansojen oikeuksista, 
julistus kansallisiin tai etnisiin, 
uskonnollisiin ja kielellisiin 
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yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamisesta; näihin kuuluvat lisäksi 
muun muassa haittavaikutukset muihin 
ILO:n eri yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, 
jotka on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksista) sekä ILO:n julistuksessa 
työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista 
esitetyissä perusoikeuksia koskevissa 
periaatteissa, samoin kuin ne oikeudet, 
jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimus pakkotyöstä, ILO:n 
yleissopimus pakkotyön poistamisesta, 
ILO:n yleissopimuksessa lapsityön 
kieltämisestä ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamisesta sekä sopimuksessa, joka 
koskee samanarvoisesta työstä miehille ja 
naisille maksettavaa samaa palkkaa; 
näihin kuuluvat lisäksi muun muassa 
haittavaikutukset muihin ILO:n eri 
yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
toimeentulon turvaavaan palkkaan, sekä 
oikeuksiin, jotka on tunnustettu Afrikan 
peruskirjassa ihmisoikeuksista ja kansojen 
oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 495
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa sekä 
ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin ne oikeudet, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamisesta; näihin kuuluvat lisäksi 
muun muassa haittavaikutukset muihin 
ILO:n eri yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa sekä 
ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin ne oikeudet, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyön 
poistamisesta, ILO:n yleissopimuksessa 
lapsityön kieltämisestä ja ILO:n 
yleissopimuksessa työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan syrjinnän poistamisesta; näihin 
kuuluvat lisäksi muun muassa 
haittavaikutukset muihin oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu kolmikantaisessa 
periaatejulistuksessa, joka koskee 
monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa, sekä ILO:n eri 
yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, kollektiivisiin 
neuvotteluihin, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
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ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 496
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi heikentää henkilöiden tai 
henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia 
täysimääräisesti ihmisoikeuksia, kun on 
kyse kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai 
yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevissa Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa sekä 
ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä 
perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, 
samoin kuin ne oikeudet, jotka on 
tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan 
syrjinnän poistamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa lapsityön kieltämisestä 
ja ILO:n yleissopimuksessa 
työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamisesta; näihin kuuluvat lisäksi 
muun muassa haittavaikutukset muihin 
ILO:n eri yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 

– ‘ihmisoikeusvaikutuksella‘ mitä 
tahansa haittavaikutusta, joka voi heikentää 
henkilöiden tai henkilöryhmien 
mahdollisuuksia nauttia täysimääräisesti 
ihmisoikeuksia, kun on kyse 
kansainvälisesti tunnustetuista 
ihmisoikeuksista, jollaisiksi katsotaan 
vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu 
Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita 
sitovissa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa, kansainvälisessä 
ihmisoikeusasiakirjassa, kansainvälisessä 
humanitaarisessa oikeudessa, erityisen 
haavoittuviin ryhmiin tai yhteisöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksia 
koskevissa Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusasiakirjoissa sekä ILO:n 
julistuksessa työelämän perusperiaatteista 
ja -oikeuksista esitetyissä perusoikeuksia 
koskevissa periaatteissa, samoin kuin ne 
oikeudet, jotka on tunnustettu ILO:n 
yleissopimuksessa 
järjestäytymisvapaudesta ja työntekijöiden 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyön 
poistamisesta, ILO:n yleissopimuksessa 
lapsityön kieltämisestä ja ILO:n 
yleissopimuksessa työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan syrjinnän poistamisesta; näihin 
kuuluvat lisäksi muun muassa 
haittavaikutukset muihin ILO:n eri 
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samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

yleissopimuksissa tunnustettuihin 
oikeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, 
työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka 
on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa 
ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, 
Amerikan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä 
kansallisissa perustuslaeissa ja laeissa, 
joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 497
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat 
ilmastonmuutos, ilman ja vesien 
pilaantuminen, metsäkato, biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
kasvihuonekaasupäästöt;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 498
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat 
ilmastonmuutos, ilman ja vesien 
pilaantuminen, metsäkato, biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
kasvihuonekaasupäästöt;

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
haittavaikutusta, joka kohdistuu 
ympäristöön, siten kuin se on määritelty 
liitteessä 1;

Or. en

Tarkistus 499
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 

– ’ympäristövaikutuksella’ mitä 
tahansa kansainvälisesti tunnustettujen 
ympäristönormien rikkomista ja 
ympäristöön kohdistuvaa haittavaikutusta 
riippumatta siitä, onko tämä 
haittavaikutus vaikuttanut suoraan 
ihmisiin tai ihmisoikeuksiin; 
ympäristövaikutusten, jotka voivat 
tilapäisesti tai pysyvästi heikentää oikeutta 
terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
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ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

esiintymistiheydestä riippumatta, on 
katsottava olevan erityisen vakavia; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 
ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

Or. en

Tarkistus 500
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 
ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa 
kasvihuonekaasupäästöistä johtuvat 
ilmastoon kohdistuvat haittavaikutukset, 
jotka johtavat yli 1,5°C:n ilmaston 
lämpenemiseen esiteolliseen tasoon 
verrattuna, haittavaikutukset kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos 
ja kaikki sen seuraukset, ilman, maaperän 
ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen;

Or. en

Tarkistus 501
Heidi Hautala
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 
ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

– ’ympäristövaikutuksella’ mitä 
tahansa mahdollista tai todellista 
haittavaikutusta, joka voi tilapäisesti tai 
pysyvästi heikentää oikeutta terveelliseen 
ympäristöön, riskin laajuudesta, kestosta 
tai esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön, ilmanlaatuun sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
ympäristövaikutuksiin kuuluvat muun 
muassa kuuluvat ilmastonmuutos, 
maaperän, ilman ja vesien pilaantuminen, 
hajakuormitus, jätteiden tuotanto, 
metsäkato, biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

Or. en

Tarkistus 502
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat 
ilmastonmuutos, ilman ja vesien 
pilaantuminen, metsäkato, biologisen 

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka liittyy ilmastonmuutokseen, ilman ja 
vesien pilaantumiseen, metsäkatoon, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöihin ja joka voi 
tilapäisesti tai pysyvästi heikentää oikeutta 
terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta, niin, että 
se rikkoo liitteessä II luetelluissa EU:n 
säädöksissä säädettyjä soveltuvia 
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monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
kasvihuonekaasupäästöt;

oikeudellisia velvoitteita; komissiolla on 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
18 artiklan a alakohdan mukaisesti tämän 
kattavan luettelon muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 503
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin 
laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 
ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

– ’ympäristöriskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta, 
joka voi tilapäisesti tai pysyvästi heikentää 
oikeutta terveelliseen ympäristöön; näihin 
kuuluvat muun muassa haittavaikutukset 
ilmastoon, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, 
ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

Or. en

Tarkistus 504
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 
näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 

Poistetaan.
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yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin 
tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Or. fr

Tarkistus 505
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 
näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 

Poistetaan.
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vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin 
tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Or. es

Tarkistus 506
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 
näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin 

Poistetaan.
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tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 507
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 
näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin 
tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan;

Or. en

Tarkistus 508
Liesje Schreinemacher
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Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 
näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti 
julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa 
aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai 
epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua 
lain vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys 
osallistuu epäasianmukaisesti 
paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin 
tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan, 
siten kuin liitteessä I on määritelty;

Or. en

Tarkistus 509
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ’hallintotapariskillä’ mitä tahansa 
mahdollista tai todellista haittavaikutusta 
maan tai alueen hyvään hallintotapaan; 

– ’hallintotapavaikutuksella’ mitä 
tahansa haittavaikutusta maan tai alueen 
hyvään hallintotapaan; näihin kuuluvat 



AM\1215358FI.docx 65/106 PE658.905v01-00

FI

näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, 
joissa ei noudateta monikansallisia 
yrityksiä koskevien OECD:n 
toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja kiristyksen 
torjuntaa, sekä kansainvälisissä 
liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin 
virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan 
torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti julkisiin 
viranhaltijoihin tai ohjaa aiheettomia 
rahallisia etuja näille saadakseen 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti, ja 
tilanteet, joissa yritys osallistuu 
epäasianmukaisesti paikalliseen poliittiseen 
toimintaan, myötävaikuttaa laittomasti 
kampanjoihin tai jättää noudattamatta 
sovellettavaa verolainsäädäntöä.

muun muassa tilanteet, joissa ei noudateta 
monikansallisia yrityksiä koskevien 
OECD:n toimintaohjeiden VII lukua, joka 
koskee lahjonnan, lahjusvaatimusten ja 
kiristyksen torjuntaa, sekä kansainvälisissä 
liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin 
virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan 
torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja 
periaatteita, sekä korruptio- ja 
lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii 
vaikuttamaan epäasianmukaisesti julkisiin 
viranhaltijoihin tai ohjaa aiheettomia 
rahallisia etuja näille saadakseen 
erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista 
suotuisaa kohtelua lain vastaisesti, ja 
tilanteet, joissa yritys osallistuu 
epäasianmukaisesti paikalliseen poliittiseen 
toimintaan, myötävaikuttaa laittomasti 
kampanjoihin tai jättää noudattamatta 
sovellettavaa verolainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 510
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Komissio määrittelee tarkemmin 
kaikki riskityypit suuntaviivoilla, jotka 
perustuvat voimassa oleviin 
lainsäädäntökehyksiin ja standardeihin. 
Näitä suuntaviivoja tarkistetaan 
säännöllisesti EU:n ihmisoikeuksia, 
hyvää hallintotapaa, ympäristönsuojelua 
ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti. 
Euroopan parlamentti osallistuu näiden 
suuntaviivojen hyväksymiseen 
delegoiduilla säädöksillä.

Or. en
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Tarkistus 511
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ‘määräysvallalla‘ mahdollisuutta 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
yritykseen, erityisesti omistusoikeudella 
yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin 
taikka niiden käyttöoikeuteen tai 
oikeuksiin tai sopimuksiin, joiden 
perusteella saadaan ratkaiseva 
vaikutusvalta yrityksen toimielinten 
kokoonpanossa, äänestyksissä tai 
päätöksissä;

Or. en

Tarkistus 512
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini

Päätöslauselmaesitys
3 artikla – 1 kohta – 10 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ‘määräysvallalla‘ yhteisön 
omistusta, tai kykyä käyttää määräävää 
vaikutusvaltaa yhteisössä, sen oikeuksien, 
sopimusten tai muiden keinojen 
perusteella, joko erikseen tai yhdessä ja 
ottaen huomioon asiaan liittyvät tosiseikat 
ja oikeudelliset näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 513
Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan, 
arvoketjuissaan ja liikesuhteissaan 
huolellisuusvelvoitettaan ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön ja hallintotapaan 
kohdistuvien mahdollisten tai todellisten 
vaikutusten suhteen.

Or. en

Tarkistus 514
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteidensa toiminnassa tehokasta 
asianmukaista huolellisuutta ihmisoikeus-, 
ympäristö- ja hallintotapariskien ja 
-vaikutusten suhteen.

Or. en

Tarkistus 515
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
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noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

voivat noudattaa toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeusriskien suhteen.

Or. es

Tarkistus 516
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja välittömissä 
sopimusperusteisissa liikesuhteissaan 
asianmukaista huolellisuutta ihmisoikeus- 
ja ympäristöriskien suhteen.

Or. en

Tarkistus 517
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja suorien 
toimittajiensa toiminnassa asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

Or. en
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Tarkistus 518
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus- tai 
ympäristöriskien suhteen.

Or. fr

Tarkistus 519
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset 
noudattavat toiminnassaan ja 
liikesuhteissaan asianmukaista 
huolellisuutta ihmisoikeus- ja 
ympäristöriskien suhteen.

Or. ro

Tarkistus 520
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
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niiden toiminta ja liikesuhteet 
ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapariskejä tai myötävaikuttavatko 
ne niihin.

niiden ja niiden liikesuhteiden toiminta 
mahdollisia tai todellisia haitallisia 
ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapavaikutuksia tai 
myötävaikuttavatko ne niihin tai liittyvätkö 
ne niihin suoraan. Tämän seurannan 
olisi perustuttava sisäiseen tai ulkoiseen 
ihmisoikeusasiantuntemukseen ja siihen 
olisi sisällyttävä merkityksellinen ja 
osallistava kuuleminen haitoista 
mahdollisesti kärsivien ryhmien ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 521
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus-
, ympäristö- tai hallintotapariskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja niiden liikesuhteet 
mahdollisia tai todellisia haitallisia 
ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapavaikutuksia tai 
myötävaikuttavatko ne niihin tai liittyvätkö 
ne niihin suoraan. Tämän seurannan 
olisi perustuttava sisäiseen tai ulkoiseen 
ihmisoikeusasiantuntemukseen ja siihen 
olisi sisällyttävä merkityksellinen ja 
osallistava kuuleminen haitoista 
mahdollisesti kärsivien ryhmien ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 522
Liesje Schreinemacher
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Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus-
, ympäristö- tai hallintotapariskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden ja niiden suorien toimittajien 
toiminta ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapariskejä tai myötävaikuttavatko 
ne niihin.

Or. en

Tarkistus 523
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus-
, ympäristö- tai hallintotapariskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja välittömät liikesuhteet 
ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

Or. en

Tarkistus 524
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti 
määritettävä ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, 

2. Kun yritykset katsovat 
tarpeelliseksi, niiden on ajoissa tai niiden 
tilanteen muuttuessa merkittävästi 
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aiheuttavatko niiden toiminta ja 
liikesuhteet ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapariskejä tai myötävaikuttavatko 
ne niihin.

tunnistettava ja arvioitava, aiheuttavatko 
niiden toiminta tai liikesuhteet 
perusoikeuksiin liittyviä riskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

Or. es

Tarkistus 525
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus-
, ympäristö- tai hallintotapariskejä tai 
myötävaikuttavatko ne niihin.

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä 
ja arvioitava asianmukaisten 
seurantamenetelmien avulla, aiheuttavatko 
niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus- 
ja ympäristöriskejä tai myötävaikuttavatko 
ne niihin.

Or. fr

Tarkistus 526
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. Yritys sisällyttää havaintonsa 
asiaankuuluviin sisäisiin toimintoihin ja 
prosesseihin ja toteuttaa asianmukaiset 
toimet. Vastuu tällaisten vaikutusten 
käsittelystä on annettu 
yritysorganisaatiossa asiaankuuluvalle 
tasolle ja tehtävästä vastaavalle.

Or. en
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Tarkistus 527
Manon Aubry, Charles Goerens, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta 
niihin, sen on julkaistava asiaa koskeva 
lausunto, mukaan lukien sen 
riskinarviointi, jota on tarkasteltava 
uudelleen, jos ilmenee uusia riskejä tai jos 
yritys ryhtyy uusiin liikesuhteisiin, jotka 
voivat aiheuttaa riskejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 528
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta 
niihin, sen on julkaistava asiaa koskeva 
lausunto, mukaan lukien sen 
riskinarviointi, jota on tarkasteltava 
uudelleen, jos ilmenee uusia riskejä tai jos 
yritys ryhtyy uusiin liikesuhteisiin, jotka 
voivat aiheuttaa riskejä.

3. Yritysten on hyväksyttävä ja 
julkaistava 
huolellisuusvelvoitepolitiikkaansa 
koskeva asianmukainen lausunto,, jossa 
esitetään seurantamenetelmät sen 
arvioimiseksi, liittyykö yrityksen 
liiketoimintaan ja liikesuhteisiin suoraan 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön tai 
hallintotapaan kohdistuvia mahdollisia ja 
todellisia haittavaikutuksia, aiheuttavatko 
ne tällaisia vaikutuksia tai 
myötävaikuttavatko ne tällaisiin 
vaikutuksiin, sekä esitettävä tässä 
yhteydessä huolellisuusvelvoitteen 
toteuttamista koskevat suunnitelmansa.

Or. de
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Tarkistus 529
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta 
niihin, sen on julkaistava asiaa koskeva 
lausunto, mukaan lukien sen 
riskinarviointi, jota on tarkasteltava 
uudelleen, jos ilmenee uusia riskejä tai jos 
yritys ryhtyy uusiin liikesuhteisiin, jotka 
voivat aiheuttaa riskejä.

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se liity suoraan mihinkään riskeihin, 
sen on julkaistava asiaa koskeva lausunto, 
mukaan lukien sen riskinarviointi, joka 
sisältää kaikki sen päätelmään johtaneet 
merkitykselliset tiedot ja jota on 
tarkasteltava uudelleen, jos ilmenee uusia 
riskejä tai jos yritys ryhtyy uusiin 
liikesuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa 
riskejä.

Or. en

Tarkistus 530
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta 
niihin, sen on julkaistava asiaa koskeva 
lausunto, mukaan lukien sen 
riskinarviointi, jota on tarkasteltava 
uudelleen, jos ilmenee uusia riskejä tai jos 
yritys ryhtyy uusiin liikesuhteisiin, jotka 
voivat aiheuttaa riskejä.

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, 
ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta 
niihin, se voi julkaista asiaa koskevan 
lausunnon, joka ei sisällä varsinaista 
luottamuksellista tai strategista tietoa ja 
johon voi sisältyä riskinarviointi, jota 
voitaisiin tarkastella uudelleen, jos 
ilmenee uusia riskejä tai jos yritys ryhtyy 
uusiin liikesuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa 
riskejä.

Or. es

Tarkistus 531
Lara Wolters
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Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Jos yritys tunnistaa riskejä, sen on 
laadittava huolellisuusvelvoitestrategia. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

4. Jos yritys tunnistaa riskejä, sen on 
varmistettava tehokkaan 
huolellisuusvelvoitestrategian 
täytäntöönpano. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

Or. en

Tarkistus 532
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Jos yritys tunnistaa riskejä, sen on 
laadittava huolellisuusvelvoitestrategia. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

4. Yritysten on laadittava 
huolellisuusvelvoitestrategia ja pantava se 
tehokkaasti täytäntöön. Yritysten on osana 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
vähintään

Or. en

Tarkistus 533
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Jos yritys tunnistaa riskejä, sen on 
laadittava huolellisuusvelvoitestrategia. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

4. Yrityksen on laadittava 
huolellisuusvelvoitestrategia. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

Or. de
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Tarkistus 534
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) täsmennettävä riskit, joita yritys on 
tunnistanut todennäköisesti esiintyvän sen 
toiminnassa ja liikesuhteissa, sekä niiden 
vakavuus ja kiireellisyys;

i) tunnistettava ja täsmennettävä 
mahdolliset tai todelliset haitalliset 
ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapavaikutukset, joita 
todennäköisesti esiintyy sen toiminnassa ja 
sen liikesuhteiden toiminnassa, sekä 
niiden vakavuus, todennäköisyys ja 
kiireellisyys;

Or. en

Tarkistus 535
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) täsmennettävä riskit, joita yritys on 
tunnistanut todennäköisesti esiintyvän sen 
toiminnassa ja liikesuhteissa, sekä niiden 
vakavuus ja kiireellisyys;

i) tunnistettava ja määritettävä riskit, 
joita yritys on selvittänyt todennäköisesti 
esiintyvän sen toiminnassa ja 
liikesuhteissa, sekä näiden riskien 
vakavuus ja todennäköisyys;

Or. de

Tarkistus 536
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 537
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 538
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 

ii) julkistettava merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta;
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kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

Or. en

Tarkistus 539
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

ii) julkistettava kaupallinen 
luottamuksellisuus huomioon ottaen 
yksityiskohtaiset, asiaankuuluvat ja 
merkitykselliset tiedot yrityksen 
arvoketjusta, mukaan lukien nimet, 
sijaintipaikat ja muut merkitykselliset 
tiedot sen arvoketjuun kuuluvista 
tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

Or. en

Tarkistus 540
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

ii) kartoitettava arvoketjunsa ja 
julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot, 
mukaan lukien nimet, sijaintipaikat, 
toimitettujen tuotteiden ja palvelujen 
tyypit ja muut merkitykselliset tiedot 
tytäryrityksistä, toimittajista, 
alihankkijoista ja liikesuhteista;

Or. en
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Tarkistus 541
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, 
asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot 
yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien 
nimet, tuotteiden laji, sijaintipaikat ja muut 
merkitykselliset tiedot sen arvoketjuun 
kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja 
liikekumppaneista;

Or. de

Tarkistus 542
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) ilmoitettava toimintaperiaatteet ja 
toimenpiteet, joita yritys aikoo ottaa 
käyttöön kyseisten riskien poistamiseksi, 
estämiseksi tai vähentämiseksi;

iii) ilmoitettava toimintaperiaatteet ja 
toimenpiteet, joita yritys käyttää 
mahdollisten tai todellisten 
haittavaikutusten poistamiseksi, 
estämiseksi tai vähentämiseksi;

Or. de

Tarkistus 543
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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iii) ilmoitettava toimintaperiaatteet ja 
toimenpiteet, joita yritys aikoo ottaa 
käyttöön kyseisten riskien poistamiseksi, 
estämiseksi tai vähentämiseksi;

iii) otettava käyttöön kaikki 
kohtuulliset ja toimenpiteet mahdollisten 
tai todellisten haittavaikutusten 
poistamiseksi, estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 544
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) otettava käyttöön 
priorisointipolitiikka sellaisia tapauksia 
varten, joissa yritys ei pysty käsittelemään 
kaikkia riskejä samanaikaisesti. Yritysten 
on otettava huomioon eri riskien vakavuus 
ja kiireellisyys, riskien laajuus ja 
mittakaava sekä se, kuinka vaikeasti 
korjattavissa ne voivat olla, ja tarvittaessa 
käytettävä priorisointipolitiikkaa niitä 
käsitellessään;

iv) iv) otettava käyttöön 
priorisointipolitiikka sellaisia tapauksia 
varten, joissa yritys ei pysty käsittelemään 
kaikkia riskejä samanaikaisesti. Jos yritys 
ei pysty tai kykene priorisoimaan riskejä, 
kansallisten viranomaisten on neuvottava 
niitä ja niiden on otettava huomioon eri 
riskien vakavuus ja kiireellisyys, riskien 
laajuus ja mittakaava sekä se, kuinka 
vaikeasti korjattavissa ne voivat olla, ja 
tarvittaessa ne voivat ehdottaa 
priorisointipolitiikan käyttöönottoa riskien 
käsittelyä varten;

Or. es

Tarkistus 545
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) otettava käyttöön 
priorisointipolitiikka sellaisia tapauksia 
varten, joissa yritys ei pysty käsittelemään 
kaikkia riskejä samanaikaisesti. Yritysten 
on otettava huomioon eri riskien vakavuus 

iv) otettava käyttöön 
priorisointipolitiikka yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 
periaatteiden 17 artiklan mukaisesti 
sellaisia tapauksia varten, joissa yritys ei 
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ja kiireellisyys, riskien laajuus ja 
mittakaava sekä se, kuinka vaikeasti 
korjattavissa ne voivat olla, ja tarvittaessa 
käytettävä priorisointipolitiikkaa niitä 
käsitellessään;

pysty käsittelemään kaikkia riskejä 
samanaikaisesti. Yritysten on otettava 
huomioon eri riskien vakavuus ja 
kiireellisyys, riskien laajuus ja mittakaava 
sekä se, kuinka vaikeasti korjattavissa ne 
voivat olla, ja tarvittaessa käytettävä 
priorisointipolitiikkaa niitä käsitellessään;

Or. en

Tarkistus 546
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) otettava käyttöön 
priorisointipolitiikka sellaisia tapauksia 
varten, joissa yritys ei pysty käsittelemään 
kaikkia riskejä samanaikaisesti. Yritysten 
on otettava huomioon eri riskien vakavuus 
ja kiireellisyys, riskien laajuus ja 
mittakaava sekä se, kuinka vaikeasti 
korjattavissa ne voivat olla, ja tarvittaessa 
käytettävä priorisointipolitiikkaa niitä 
käsitellessään;

iv) otettava käyttöön 
priorisointistrategia sellaisia tapauksia 
varten, joissa yritys ei pysty käsittelemään 
kaikkia riskejä samanaikaisesti. Yritysten 
on otettava huomioon mahdollisten tai 
todellisten eri haittavaikutusten vakavuus, 
todennäköisyys ja kiireellisyys, riskien 
laajuus ja mittakaava sekä se, kuinka 
vaikeasti korjattavissa ne voivat olla, ja 
tarvittaessa käytettävä 
priorisointipolitiikkaa niitä käsitellessään;

Or. en

Tarkistus 547
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) perustettava ja pantava täytäntöön 
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hälytysmekanismi, joka kerää raportteja 
mahdollisista ja todellisista haitallisista 
ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintovaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 548
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) perustettava ja pantava täytäntöön 
järjestelmä, joka jäljittää ja seuraa 
tehokkaasti vastauksia, jotta voidaan 
arvioida, käsitelläänkö mahdollisia ja 
todellisia vaikutuksia tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 549
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 alakohta – iv c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv c) ilmoitettava asianomaisille 
sidosryhmille, miten mahdolliseen tai 
haitalliseen vaikutukseen on puututtu.

Or. en

Tarkistus 550
Manon Aubry, Charles Goerens, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut 
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Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, 
Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 4 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. Yritysten olisi julkistettava 
huolellisuusvelvoitestrategiansa, mukaan 
lukien kaikki edellä mainitut tekijät ja 
noudatetut menetelmät.

Or. en

Tarkistus 551
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin 
keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat 
ja toimittajat niiden koko arvoketjussa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 552
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő 
Győri, Daniel Buda, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin 
keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat 
ja toimittajat niiden koko arvoketjussa.

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin 
keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat 
ja toimittajat toimitusketjun ensimmäisellä 
tasolla EU:n ulkopuolella.

Or. en
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Tarkistus 553
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin 
keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat 
ja toimittajat niiden koko arvoketjussa.

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin 
keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat 
ja toimittajat niiden arvoketjun 
ensimmäisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 554
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Yritysten on ilmoitettava, miten 
niiden huolellisuusvelvoitestrategia liittyy 
niiden liiketoimintastrategiaan, 
toimintaperiaatteisiin, mukaan lukien 
hankintaperiaatteet, ja menettelyihin sekä 
miten se nivoutuu niihin.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 555
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer, 
Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Yritysten on ilmoitettava, miten 
niiden huolellisuusvelvoitestrategia liittyy 

Poistetaan.
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niiden liiketoimintastrategiaan, 
toimintaperiaatteisiin, mukaan lukien 
hankintaperiaatteet, ja menettelyihin sekä 
miten se nivoutuu niihin.

Or. en

Tarkistus 556
Manon Aubry, Charles Goerens, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Yrityksen tytäryritysten tai 
yrityksen määräysvallassa olevien 
yritysten katsotaan noudattavan 
velvoitetta laatia 
huolellisuusvelvoitestrategia, jos niiden 
emoyritys tai niihin määräysvaltaa 
käyttävä yritys sisällyttää ne 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 557
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Yrityksen tytäryritysten tai 
yrityksen määräysvallassa olevien yritysten 
katsotaan noudattavan velvoitetta laatia 
huolellisuusvelvoitestrategia, jos niiden 
emoyritys tai niihin määräysvaltaa käyttävä 
yritys sisällyttää ne 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa.

7. Yrityksen tytäryritysten tai 
yrityksen määräysvallassa olevien yritysten 
ei katsota noudattavan velvoitetta laatia 
huolellisuusvelvoitestrategia myöskään 
silloin, jos niiden emoyritys tai niihin 
määräysvaltaa käyttävä yritys sisällyttää ne 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa.

Or. de
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Tarkistus 558
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, 
toimitusketjun kokoon ja pituuteen, 
yrityksen kokoon, sen kapasiteettiin, 
resursseihin ja vaikutusvaltaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 559
Bettina Vollath

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, 
toimitusketjun kokoon ja pituuteen, 
yrityksen kokoon, sen kapasiteettiin, 
resursseihin ja vaikutusvaltaan.

8. Yritysten on vahvistettava 
huolellisuusvelvoitestrategia, joka on 
oikeasuhteinen ja mitoitettu niiden riskien 
vakavuuden ja todennäköisyyden sekä 
niiden erityisolosuhteiden, erityisesti 
niiden toimialan, toimitusketjun koon ja 
pituuden ja yrityksen koon mukaan, ja 
pantava tämä strategia tehokkaasti 
täytäntöön.

Or. de

Tarkistus 560
Heidi Hautala
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Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, toimitusketjun 
kokoon ja pituuteen, yrityksen kokoon, sen 
kapasiteettiin, resursseihin ja 
vaikutusvaltaan.

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden riskien vakavuuteen 
ja todennäköisyyteen ja niiden 
erityisolosuhteisiin, erityisesti niiden 
toimialaan, toimitusketjun kokoon ja 
pituuteen ja yrityksen kokoon.

Or. en

Tarkistus 561
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, 
toimitusketjun kokoon ja pituuteen, 
yrityksen kokoon, sen kapasiteettiin, 
resursseihin ja vaikutusvaltaan.

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, yrityksen 
kokoon, sen kapasiteettiin, resursseihin ja 
vaikutusvaltaan.

Or. es

Tarkistus 562
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 8 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Yritysten on toteutettava 
arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta 

8. Yritysten on toteutettava 
huolellisuusvelvoitestrategia, joka on 
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koskevia toimia, jotka ovat oikeasuhteisia 
ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, 
erityisesti niiden toimialaan, toimitusketjun 
kokoon ja pituuteen, yrityksen kokoon, sen 
kapasiteettiin, resursseihin ja 
vaikutusvaltaan.

oikeasuhteinen ja mitoitettu niiden 
erityisolosuhteisiin, erityisesti niiden 
toimialaan, toimitusketjun kokoon ja 
pituuteen ja yrityksen kokoon.

Or. en

Tarkistus 563
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hallintotapaa koskevia 
toimintaperiaatteita, jotka ovat niiden 
huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 564
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat 
niiden huolellisuusvelvoitestrategian 
mukaisia.

9. Yritysten on varmistettava, että 
niiden liikesuhteissa otetaan käyttöön, 
toteutetaan ja pannaan täytäntöön 
tehokkaasti ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hallintotapaa koskevia toimintaperiaatteita, 
jotka ovat niiden 
huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia, 
muun muassa sopimuslausekkeilla sekä 
sellaisten toimintatapojen 
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käytännesääntöjen hyväksymisellä, joita 
niiden liikesuhteet ovat ottaneet käyttöön 
ja toteuttaneet. Yritysten on varmistettava, 
että niiden omat hankintakäytännöt ja 
kustannusten uudelleenjako eivät aiheuta 
riskejä tai myötävaikuta niiden 
syntymiseen ja että ne mahdollistavat ja 
edistävät tehokkaiden ihmisoikeus-, 
ympäristö- ja hallintopolitiikkojen 
käyttöönottoa niiden liikesuhteissa.

Or. en

Tarkistus 565
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat 
niiden huolellisuusvelvoitestrategian 
mukaisia.

9. Yritykset voivat noudattaa 
huolellisuusvelvoitettaan muun muassa 
käyttämällä puitesopimuksia, 
sopimuslausekkeita ja hyväksymällä 
oikeudellisesti sitovia käytännesääntöjä, 
joita niiden liikesuhteissa otetaan käyttöön, 
ja toteuttamalla ihmisoikeuksia, 
ympäristöä ja hallintotapaa koskevia 
toimintaperiaatteita, jotka ovat niiden 
huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia.

Or. en

Tarkistus 566
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla, käytännesääntöjen 
hyväksymisellä ja tarvittaessa 
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otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat 
niiden huolellisuusvelvoitestrategian 
mukaisia.

sertifioiduilla ja riippumattomilla 
tarkastuksilla, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat 
niiden huolellisuusvelvoitestrategian 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 567
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hallintotapaa koskevia 
toimintaperiaatteita, jotka ovat niiden 
huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia.

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
toimitusketjun ensimmäisellä tasolla 
EU:n ulkopuolella otetaan käyttöön ja 
toteutetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat 
niiden huolellisuusvelvoitestrategian 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 568
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 9 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja 
hallintotapaa koskevia 

9. Yritysten on varmistettava 
sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen 
hyväksymisellä, että niiden liikesuhteissa 
otetaan käyttöön ja toteutetaan 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia 
toimintaperiaatteita.
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toimintaperiaatteita, jotka ovat niiden 
huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 569
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
4 artikla – 10 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. Yritysten on säännöllisesti 
tarkistettava, että alihankkijat ja toimittajat 
noudattavat 9 kohdan mukaisia 
velvoitteitaan.

10. Yritysten on pyrittävä 
säännöllisesti tarkistamaan, että 
alihankkijat ja toimittajat noudattavat 
lakisääteisiä velvoitteitaan 
perusoikeuksien osalta.

Or. es

Tarkistus 570
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ammattiliittojen osallistuminen ja 
sidosryhmien kuuleminen

Sidosryhmien kuuleminen

Or. en

Tarkistus 571
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ammattiliittojen osallistuminen ja Sidosryhmien osallistuminen ja 
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sidosryhmien kuuleminen kuuleminen

Or. en

Tarkistus 572
Liesje Schreinemacher

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa 
vilpittömässä mielessä yrityksen kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden.

Or. en

Tarkistus 573
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 

1. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kannustettava yrityksiä toteuttamaan 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
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perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa 
vilpittömässä mielessä yrityksen kanssa.

perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden.

Or. en

Tarkistus 574
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian laatimisessa 
ja täytäntöönpanossa vilpittömässä 
mielessä yrityksen kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla, myös alakohtaisella, 
kansallisella, eurooppalaisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla, on oikeus 
olla mukana huolellisuusvelvoitestrategian 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa 
vilpittömässä mielessä ja ilman 
perusteettomia viivästymisiä yrityksen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 575
Heidi Hautala
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Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian laatimisessa 
ja täytäntöönpanossa vilpittömässä 
mielessä yrityksen kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus, myös 
alakohtaisella, kansallisella, 
eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella 
tasolla, osallistua 
huolellisuusvelvoitestrategian laatimiseen 
ja täytäntöönpanoon vilpittömässä 
mielessä yrityksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 576
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla on oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian laatimisessa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset toteuttavat 
huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan 
vilpittömässä mielessä sidosryhmien 
tehokkaita, merkityksellisiä ja tietoon 
perustuvia kuulemisia tavalla, joka on 
asianmukainen niiden kokoon sekä niiden 
toiminnan luonteeseen ja 
toimintaympäristöön nähden, ja taattava 
erityisesti, että asianmukaisen tason 
ammattiliitoilla tai työntekijöiden 
edustajilla tai työntekijöillä itsellään on 
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ja täytäntöönpanossa vilpittömässä 
mielessä yrityksen kanssa.

oikeus olla mukana 
huolellisuusvelvoitestrategian laatimisessa 
ja täytäntöönpanossa vilpittömässä 
mielessä yrityksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 577
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sidosryhmillä on oikeus pyytää 
yritykseltä, että niitä kuullaan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 578
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sidosryhmillä on oikeus pyytää 
yritykseltä, että niitä kuullaan 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ensisijaisilla sidosryhmillä on oikeus 
pyytää yritykseltä, että niitä kuullaan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 579
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 3 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Yrityksen on otettava käyttöön 
tehokkaita suojamekanismeja ja -
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
sidosryhmät, joihin asia vaikuttaa tai 
mahdollisesti vaikuttaa, eivät joudu 
vaaraan sen vuoksi, että ne osallistuvat 
1 kohdassa tarkoitettuihin kuulemisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 580
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Alkuperäiskansojen kanssa 
pidettävissä kuulemisissa on noudatettava 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, 
mukaan lukien vaatimus vapaasta ja 
tietoon perustuvasta 
ennakkosuostumuksesta, ja 
kunnioitettava alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeutta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 581
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Alkuperäiskansojen kanssa 
pidettävissä kuulemisissa on noudatettava 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, 

Poistetaan.
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mukaan lukien vaatimus vapaasta ja 
tietoon perustuvasta 
ennakkosuostumuksesta, ja 
kunnioitettava alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeutta.

Or. es

Tarkistus 582
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Jorge Buxadé Villalba, Enikő Győri, József Szájer

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Alkuperäiskansojen kanssa 
pidettävissä kuulemisissa on noudatettava 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, 
mukaan lukien vaatimus vapaasta ja 
tietoon perustuvasta 
ennakkosuostumuksesta, ja 
kunnioitettava alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 583
Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 
2002/14/EY, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta annetun 

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 
2002/14/EY, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta annetun 
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direktiivin 2009/38/EY ja eurooppayhtiön 
sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta annetun 
neuvoston direktiivin 2001/86/EY 
mukaisesti.

direktiivin 2009/38/EY , eurooppayhtiön 
sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta annetun 
neuvoston direktiivin 2001/86/EY 
mukaisesti ja noudattaen 
neuvotteluoikeutta, joka on tunnustettu 
erityisesti ILO:n yleissopimuksissa nro 87, 
98 ja 154, Euroopan neuvoston tekemässä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja 
ILO:n yhdistymisvapautta käsittelevän 
komitean, ILOn yleissopimusten ja 
suositusten soveltamista käsittelevän 
asiantuntijakomitean sekä Euroopan 
neuvoston Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien komitean päätöksissä.

Or. en

Tarkistus 584
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 
2002/14/EY, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/38/EY ja eurooppayhtiön 
sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta annetun 
neuvoston direktiivin 2001/86/EY 
mukaisesti.

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava yrityksen mahdollisten ja 
todellisten haittavaikutusten 
kartoittamisesta, heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta ja sen 
täytäntöönpanosta työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä annetun direktiivin 2002/14/EY, 
eurooppalaisen yritysneuvoston 
perustamisesta annetun direktiivin 
2009/38/EY ja eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta annetun neuvoston direktiivin 
2001/86/EY mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 585
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 
2002/14/EY, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta annetun 
direktiivin 2009/38/EY ja eurooppayhtiön 
sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta annetun 
neuvoston direktiivin 2001/86/EY 
mukaisesti.

5. Työntekijöille tai heidän 
edustajilleen on tiedotettava ja heitä on 
kuultava yrityksen mahdollisten ja 
todellisten haittavaikutusten 
kartoittamisesta, heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta ja sen 
täytäntöönpanosta työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä annetun direktiivin 2002/14/EY, 
eurooppalaisen yritysneuvoston 
perustamisesta annetun direktiivin 
2009/38/EY ja eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta annetun neuvoston direktiivin 
2001/86/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 586
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos yritys kieltäytyy kuulemasta 
sidosryhmiä, ei ota ammattiliittoja 
mukaan vilpittömässä mielessä tai ei 
tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä 
asianmukaisesti, sidosryhmät ja 
ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 587
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, József Szájer, 
Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos yritys kieltäytyy kuulemasta 
sidosryhmiä, ei ota ammattiliittoja 
mukaan vilpittömässä mielessä tai ei 
tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä 
asianmukaisesti, sidosryhmät ja 
ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 588
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos yritys kieltäytyy kuulemasta 
sidosryhmiä, ei ota ammattiliittoja 
mukaan vilpittömässä mielessä tai ei 
tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä 
asianmukaisesti, sidosryhmät ja 
ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
käsiteltäväksi.

6. Rajoittamatta oikeustoimia tai 
oikeussuojakeinoja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jos yritys kieltäytyy 
kuulemasta sidosryhmiä, ei käynnistä 
vilpittömässä mielessä tehokkaita, 
merkityksellisiä ja tietoon perustuvia 
neuvotteluja ammattiliittojen kanssa tai ei 
tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä 
asianmukaisesti, tämä rikkoo 
huolellisuusvelvoitteita, ja sidosryhmät ja 
ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
käsiteltäväksi. Toimivaltaisen 
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viranomaisen on voitava määrätä 
yritykselle seuraamuksia velvoitteidensa 
rikkomisesta.

Or. en

Tarkistus 589
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
5 artikla – 6 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos yritys kieltäytyy kuulemasta 
sidosryhmiä, ei ota ammattiliittoja 
mukaan vilpittömässä mielessä tai ei 
tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä 
asianmukaisesti, sidosryhmät ja 
ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
käsiteltäväksi.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos yritys kieltäytyy kuulemasta 
sidosryhmiä tai ei tiedota riittävästi 
työntekijöille tai heidän edustajilleen eikä 
kuule heitä asianmukaisesti, sidosryhmät 
voivat saattaa asian toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 590
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 591
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset julkistavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa ja 
asettavat seuraavat tiedot saataville ja 
tutustuttavaksi, varmistaen, että ne ovat 
vertailukelpoisia ja saatavilla ja 
tutustuttavissa maksutta, erityisesti 
yritysten verkkosivustoilla.

a) Yritysten ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapakysymyksiä koskeva politiikka 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
b) Tiedot toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu 
huolellisuusvelvoiteperiaatteiden 
käyttöönottamiseksi 
hallintojärjestelmissä.
c) Tunnistetut riskialueet sekä haitalliset 
vaikutukset.
d) Näiden riskien estämiseksi tai 
vähentämiseksi toteutetut toimet, muun 
muassa mahdollisuuksien mukaan näiden 
toimenpiteiden arvioidut määräajat, 
parannusten perusteet ja tulokset.
e) Toimenpiteet täytäntöönpanon ja 
tulosten seuraamiseksi.
f) Tiedot korjaustoimenpiteiden 
toteuttamisesta tai yhteistyöstä niiden 
yhteydessä.
g) Yrityksen arvoketjun kartoitus.

Or. en

Tarkistus 592
Bettina Vollath
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Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että selvitetyt riskit ja 4 artiklan 
mukaisesti toteutetut 
huolellisuusvelvoitetta koskevat toimet, 8 
artiklan mukaisesti suoritettu 
huolellisuusvelvoitestrategian arviointi ja 
uudelleentarkastelu sekä säännöllinen 
raportti sen täytäntöönpanosta julkaistaan 
yritysten verkkosivustoilla. Yritysten on 
asetettava nämä tiedot maksutta julkisesti 
saataville ja tutustuttavaksi, erityisesti 
yritysten verkkosivustoilla.

Or. de

Tarkistus 593
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 4 artiklan 
4 kohdassa mainitun 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi 
varmistaen, että ne ovat vertailukelpoisia, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

Yrityksen on julkistettava samalla tavalla 
myös seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 594
Jorge Buxadé Villalba

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat halutessaan 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi 
tarkoitusta varten perustetuille julkisille 
verkkosivustoille.

Or. es

Tarkistus 595
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yritykset asettavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa maksutta 
julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, 
erityisesti yritysten verkkosivustoilla, 
kunnioittaen samalla liikesalaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 596
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta – i alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) menetelmät, joilla seurataan 
mahdollisia tai todellisia haitallisia 
ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapavaikutuksia,

Or. en
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Tarkistus 597
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta – ii alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) toteutetut toimenpiteet 
huolellisuusvelvoiteperiaatteiden 
sisällyttämiseksi yrityksen toimintaan ja 
arvoketjuun,

Or. en

Tarkistus 598
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta – iii alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) keskeiset tunnistetut alueet ja 
mahdollisten tai todellisten 
haittavaikutusten luonne,

Or. en

Tarkistus 599
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta – iv alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) keskeisten mahdollisten tai 
todellisten haittavaikutusten estämiseksi 
tai vähentämiseksi toteutetut toimet, 
muun muassa mahdollisuuksien mukaan 
näiden toimenpiteiden arvioidut 
määräajat, parannusten perusteet ja 
tulokset.



PE658.905v01-00 106/106 AM\1215358FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 600
Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
6 artikla – 1 alakohta – v alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) toteutetut toimenpiteet 
täytäntöönpanon ja tulosten 
seuraamiseksi.

Or. en


