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

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

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 402
Daniel Buda

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

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 403
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 1 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Jorge Buxadé Villalba

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

Ontwerpresolutie Amendement

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

1. Met deze richtlijn wordt beoogd te 
garanderen dat ondernemingen met 
beperkte aansprakelijkheid die actief zijn 
op de interne markt hun plicht met 
betrekking tot de eerbiediging van 
grondrechten die zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie nakomen, met name de 
rechten van het kind en het verbod op 
kinderarbeid;

Or. es

Amendement 405
Jorge Buxadé Villalba

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

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met 
betrekking tot het detecteren, voorkomen, 
wegnemen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en 
het verantwoorden, aanpakken en 
corrigeren van de mensenrechten-, 
milieu- en bestuursgerelateerde risico’s 
die mogelijk met die activiteiten zijn 
gemoeid. Door de waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten, milieu 
en goed bestuur onderling af te stemmen, 
wordt met die zorgvuldigheidseisen 
beoogd de werking van de interne markt 
te verbeteren.

Schrappen

Or. es

Amendement 406
Manon Aubry

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, beoordelen, voorkomen, 
wegnemen, beperken, volgen en monitoren 
van, het verstrekken van informatie en 
communiceren over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de potentiële en daadwerkelijke 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten die mogelijk 
met hun eigen activiteiten, die van hun 
waardeketens en andere zakelijke relaties 
zijn gemoeid. Door de waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten, milieu en 
goed bestuur onderling af te stemmen, 
wordt met die zorgvuldigheidseisen 
beoogd de werking van de interne markt te 
verbeteren.
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Or. en

Amendement 407
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen en 
wegnemen van de mensenrechten- en 
milieugerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten en milieu onderling af te 
stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Or. fr

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

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 

Hiertoe worden vereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, beperken en monitoren 
van de mensenrechten- en milieurisico’s 
die mogelijk met die activiteiten zijn 
gemoeid. Door de waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten en milieu 
onderling af te stemmen, wordt met deze 
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met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Or. en

Amendement 409
Heidi Hautala

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken, volgen en monitoren van, het 
verstrekken van informatie en 
communiceren over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s en effecten 
die mogelijk met die activiteiten zijn 
gemoeid. Door de waarborgen voor de 
bescherming van mensenrechten, milieu en 
goed bestuur onderling af te stemmen, 
wordt met die zorgvuldigheidseisen 
beoogd de werking van de interne markt te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 410
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor Bij deze richtlijn worden de 
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ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

verplichtingen voor ondernemingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen vastgesteld, d.w.z. het 
detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met hun activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Or. en

Amendement 411
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en verhelpen 
van de risico’s op schendingen van de 
mensenrechten en van de milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Or. en

Amendement 412
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Daniel Buda

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

Ontwerpresolutie Amendement

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, voorkomen, wegnemen, 
beperken en monitoren van, het 
verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die mogelijk 
met die activiteiten zijn gemoeid. Door de 
waarborgen voor de bescherming van 
mensenrechten, milieu en goed bestuur 
onderling af te stemmen, wordt met die 
zorgvuldigheidseisen beoogd de werking 
van de interne markt te verbeteren.

Hiertoe worden minimumvereisten voor 
ondernemingen vastgesteld met betrekking 
tot het detecteren, beperken en monitoren 
van de mensenrechten- en milieurisico’s 
die mogelijk met die activiteiten zijn 
gemoeid. Door de waarborgen voor de 
bescherming van de mensenrechten en het 
milieu onderling af te stemmen, wordt met 
die zorgvuldigheidseisen beoogd de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en tegelijkertijd de versnippering van de 
regelgeving te voorkomen en te beperken 
en de rechtszekerheid te vergroten.

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in 
hun gehele waardeketen.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
gehele waardeketen.

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de negatieve 
effecten op mensenrechten, milieu en 
bestuur die zij veroorzaken, waaraan zij 
bijdragen of die rechtstreeks verband met 
hen houden in hun gehele waardeketen.

Deze richtlijn beoogt om slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen en 
milieuschade die zich voordoen in de 
waardeketens van ondernemingen, 
toegang te bieden tot de rechter en tot een 
voorziening in rechte in de lidstaten.

Or. en

Amendement 415
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
gehele waardeketen.

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
gehele waardeketen, indien de 
ondernemingen deze hebben veroorzaakt, 
eraan hebben bijgedragen of er direct mee 
in verband staan. Voorts moet deze 
richtlijn waarborgen dat slachtoffers 
toegang hebben tot rechtsmiddelen.

Or. de
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Amendement 416
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
gehele waardeketen.

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij 
veroorzaken, of waaraan zij bijdragen, op 
mensenrechten, milieu en bestuur in hun 
gehele waardeketen en heeft als doel de 
toegang van slachtoffers tot 
schadeloosstellingsregelingen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 417
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in 
hun gehele waardeketen.

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd om het mogelijk te maken 
ondernemingen aansprakelijk te stellen 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op de grondrechten door handelingen die 
onder hun directe en onmiddellijke 
controle vallen; 

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten, milieu en bestuur in 
hun gehele waardeketen.

2. Met deze richtlijn wordt verder 
beoogd te garanderen dat ondernemingen 
aansprakelijk kunnen worden gehouden 
voor de negatieve effecten die zij hebben 
op mensenrechten en milieu in hun gehele 
waardeketen.

Or. fr

Amendement 419
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze richtlijn is van toepassing 
onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/20108 
en Verordening (EU) 2017/8219.

3. Bij deze richtlijn worden de 
minimale, verplichte 
sectoroverschrijdende verplichtingen en 
eisen inzake passende zorgvuldigheid voor 
ondernemingen vastgesteld. Zij is van 
toepassing onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/20108 
en Verordening (EU) 2017/8219.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 420
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze richtlijn is van toepassing 
onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/20108 
en Verordening (EU) 2017/8219.

3. Deze richtlijn is van toepassing 
onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/20108 
en Verordening (EU) 2017/8219, en andere 
toekomstige sectorspecifieke wetgeving die 
eventueel wordt ontwikkeld.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 421
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze richtlijn is van toepassing 
onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/ 20108 
en Verordening (EU) 2017/8219.

3. Deze richtlijn is van toepassing 
onverminderd de aanvullende 
zorgvuldigheidseisen die worden 
vastgesteld in het kader van 
sectorspecifieke Uniewetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EU) nr. 995/ 20108 
en Verordening (EU) 2017/8219 of in de 
verschillende reeds bestaande nationale 
wetgevingen.

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

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

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

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

Or. es

Amendement 422
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – tweede alinea

Ontwerpresolutie Amendement

In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid geldt de 
sectorspecifieke wetgeving.

Schrappen
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – tweede alinea

Ontwerpresolutie Amendement

In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid geldt de 
sectorspecifieke wetgeving.

In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid geldt de wetgeving die 
de hoogste mate van bescherming biedt op 
het gebied van mensenrechten, milieu en 
bestuur.

Ondernemingen moeten er in de eerste 
plaats voor zorgen dat zij hun materiële 
en algemene verplichting inzake passende 
zorgvuldigheid nakomen, namelijk om 
alle redelijke maatregelen te nemen om 
negatieve mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten in hun 
waardeketens te voorkomen en te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 424
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 3 – tweede alinea

Ontwerpresolutie Amendement

In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de 
sectorspecifieke wetgeving gelden.

In het geval van een onoverkomelijke 
onverenigbaarheid moet de specifieke 
nationale en/of sectorale wetgeving 
gelden.

Or. es
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Amendement 425
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen 
uit deze richtlijn in de weg staan.

4. Door deze richtlijn mag niet 
worden belet dat lidstaten aanvullende 
algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren.

Or. es

Amendement 426
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De richtlijn belet niet dat lidstaten 
aanvullende algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de doeltreffende 
toepassing van de zorgvuldigheidseisen uit 
deze richtlijn in de weg staan.

4. De richtlijn belet niet dat lidstaten 
aanvullende algemene of sectorspecifieke 
zorgvuldigheidseisen handhaven of 
invoeren, tenzij deze de in deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid afzwakken of de 
doeltreffende toepassing van de 
zorgvuldigheidseisen uit deze richtlijn in 
de weg staan.

Or. en

Amendement 427
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. De richtlijn wordt met name 
toegepast zonder afbreuk te doen aan 
andere bestaande 
aansprakelijkheidskaders op het gebied 
van onderaanneming, detachering en 
waardeketens.

5. De uitvoering van deze richtlijn 
mag op geen enkele wijze aanleiding geven 
tot verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de grondrechten.

Or. es

Amendement 428
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De uitvoering van deze richtlijn 
geeft op geen enkele wijze aanleiding tot 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. De richtlijn wordt met name 
toegepast zonder afbreuk te doen aan 
andere bestaande aansprakelijkheidskaders 
op het gebied van onderaanneming, 
detachering en waardeketens.

5. De uitvoering van deze richtlijn 
geeft op geen enkele wijze aanleiding tot 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. De richtlijn wordt met name 
toegepast zonder afbreuk te doen aan 
andere nationale, Europese en 
internationale aansprakelijkheidskaders op 
het gebied van onderaanneming, 
detachering en waardeketens.

Or. en

Amendement 429
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De uitvoering van deze richtlijn 5. De uitvoering van deze richtlijn 
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geeft op geen enkele wijze aanleiding tot 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. De richtlijn wordt met name 
toegepast zonder afbreuk te doen aan 
andere bestaande aansprakelijkheidskaders 
op het gebied van onderaanneming, 
detachering en waardeketens.

geeft op geen enkele wijze aanleiding tot 
verlaging van het algemene niveau van 
bescherming van de mensenrechten of het 
milieu. De richtlijn wordt met name 
toegepast zonder afbreuk te doen aan 
andere toepasselijke 
aansprakelijkheidskaders op het gebied van 
onderaanneming, detachering en 
waardeketens.

Or. en

Amendement 430
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. De richtlijn is van toepassing 
onverminderd andere voorzieningen in 
rechte die slachtoffers bij nationale. 
Europese of internationale wetgeving 
worden geboden, met inbegrip van maar 
niet beperkt tot het recht inzake de 
onrechtmatige daad, het strafrecht, het 
consumentenrecht, het 
gegevensbeschermingsrecht en het 
milieurecht.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 1 bis
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Verplichting inzake passende 
zorgvuldigheid

Ondernemingen moeten passende 
zorgvuldigheid betrachten met betrekking 
tot de potentiële of daadwerkelijke 
negatieve effecten van hun waardeketens 
op mensenrechten, milieu en bestuur.

Or. en

Amendement 432
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een lidstaat geldt of die zijn gevestigd 
op het grondgebied van de Unie, en met 
meer dan 5 000 werknemers.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
zoals gedefinieerd bij artikel 3, lid 4, van 
de jaarrekeningrichtlijn.

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een lidstaat geldt of die zijn gevestigd 
op het grondgebied van de Unie en die 
meer dan 5 000 werknemers hebben.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
gevestigd op het grondgebied van de Unie.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen met meer dan 
350 werknemers waarvoor de wetgeving 
van een lidstaat geldt of die zijn gevestigd 
op het grondgebied van de Unie.

Or. fr

Amendement 436
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
grote ondernemingen waarvoor de 
wetgeving van een lidstaat geldt of die zijn 
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gevestigd op het grondgebied van de Unie. gevestigd op het grondgebied van de Unie.

Or. en

Amendement 437
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. De Commissie identificeert 
risicovolle economische sectoren met een 
grote gevolgen voor mensenrechten, 
milieu en bestuur teneinde de kleine en 
middelgrote ondernemingen in die 
sectoren op te nemen in de werkingssfeer 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 438
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden, en met name 
technologie- en onlinebedrijven. Een 
onderneming waarvoor de wetgeving van 
een niet-lidstaat geldt en die niet is 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
wordt geacht deze richtlijn na te leven als 
zij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die 
in deze richtlijn worden vastgesteld, zoals 
omgezet in de wetgeving van de lidstaat 
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waar zij actief is. Deze ondernemingen 
mogen de voor hen meest geschikte 
nationale wetgeving kiezen, op 
voorwaarde dat ze actief zijn in twee of 
meer lidstaten van de Unie.

Or. es

Amendement 439
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet 
aan de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, moet voldoen 
aan de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is. Een dergelijke onderneming is 
onderworpen aan de bij deze richtlijn 
vastgestelde civiele, strafrechtelijke en 
administratieve 
aansprakelijkheidsregelingen, zoals 
omgezet in de wetgeving van de lidstaat 
waar zij actief is.

Or. en

Amendement 440
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2



AM\1215358NL.docx 23/107 PE658.905v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet 
aan de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, moet voldoen 
aan de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is. Een dergelijke onderneming is 
onderworpen aan de bij deze richtlijn 
vastgestelde civiele, strafrechtelijke en 
administratieve 
aansprakelijkheidsregelingen, zoals 
omgezet in de wetgeving van de lidstaat 
waar zij actief is.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op grote ondernemingen met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een grote 
onderneming waarvoor de wetgeving van 
een niet-lidstaat geldt en die niet is 
gevestigd op het grondgebied van de Unie, 
wordt geacht deze richtlijn na te leven als 
zij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die 
in deze richtlijn worden vastgesteld, zoals 
omgezet in de wetgeving van de lidstaat 
waar zij actief is.
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Or. en

Amendement 442
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
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grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

Or. fr

Amendement 444
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

2. De richtlijn is ook van toepassing 
op ondernemingen waarvoor de wetgeving 
van een niet-lidstaat geldt en die niet zijn 
gevestigd in de Unie, indien zij actief zijn 
op de interne markt door goederen of 
diensten aan te bieden. Een onderneming 
waarvoor de wetgeving van een niet-
lidstaat geldt en die niet is gevestigd op het 
grondgebied van de Unie, wordt geacht 
deze richtlijn na te leven als zij voldoet aan 
de zorgvuldigheidseisen die in deze 
richtlijn worden vastgesteld, zoals omgezet 
in de wetgeving van de lidstaat waar zij 
actief is.

Or. en

Amendement 445
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 

Schrappen
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2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 447
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 448
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

3. Onverminderd de prerogatieven, 
vrijstellingen en toeslagen die de lidstaten 
op nationaal niveau kunnen vaststellen, is 
deze richtlijn in geen enkel geval van 
toepassing op kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen of zelfstandigen.

Or. es

Amendement 449
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

3. De lidstaten mogen de vereisten 
van deze richtlijn aan de bijzondere 
voorwaarden van micro-ondernemingen in 
de zin van Richtlijn 2013/34/EU 
aanpassen aan de toepassing van de in het 
kader van deze richtlijn vastgestelde 
verplichtingen.

Or. de

Amendement 450
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

3. Kleine ondernemingen en kmo’s, 
zoals micro-ondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2013/34/EU, zijn uitgesloten van 
toepassing van de in het kader van deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen.



PE658.905v01-00 28/107 AM\1215358NL.docx

NL

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten mogen micro-
ondernemingen in de zin van Richtlijn 
2013/34/EU uitsluiten van toepassing van 
de in het kader van deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen.

3. Micro-ondernemingen in de zin 
van Richtlijn 2013/34/EU zijn uitgesloten 
van toepassing van de in het kader van 
deze richtlijn vastgestelde verplichtingen.

Or. fr

Amendement 452
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Deze richtlijn is ook van 
toepassing op verenigingen, stichtingen 
en ngo’s die enige vorm van steun, 
toewijzing of subsidie ontvangen van 
Europese, staats-, regionale of lokale 
fondsen, ongeacht het bedrag.

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

– “verplichting inzake passende 
zorgvuldigheid”: de verplichting voor een 
onderneming om alle redelijke 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat zich negatieve effecten op 
mensenrechten en milieu voordoen in hun 
waardeketens en om dergelijke negatieve 
effecten te bestrijden wanneer die zich 
voordoen. De uitvoering van de 
verplichting inzake passende 
zorgvuldigheid omvat het detecteren, 
beoordelen, voorkomen, wegnemen, 
beperken, monitoren en volgen van, het 
verstrekken van informatie en 
communiceren over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de potentiële en daadwerkelijke 
negatieve effecten die zijn gemoeid met 
haar eigen activiteiten, haar waardeketen 
en andere zakelijke relaties, op het gebied 
van mensenrechten, met inbegrip van 
sociale en arbeidsrechten, milieu, met 
inbegrip van de bijdrage aan 
klimaatverandering, en bestuur;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en 
het verantwoorden, aanpakken en 
corrigeren van de risico’s die zijn gemoeid 
met haar eigen activiteiten en die van 
zakelijke relaties, op het gebied van 

– “passende zorgvuldigheid”: ten 
eerste een inspanningsverplichting en ten 
tweede een bedrijfsproces waarbij een 
dergelijke onderneming redelijke 
voorzorgsmaatregelen moet nemen om de 
risico’s die zijn gemoeid met haar eigen 
activiteiten en die van haar directe 
zakelijke relaties, op het gebied van 
mensenrechten en milieu, te detecteren, 
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mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, milieu, met inbegrip 
van klimaatverandering, en bestuur;

beperken en monitoren;

Or. en

Amendement 455
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en 
arbeidsrechten, milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van directe 
leveranciers, op het gebied van 
mensenrechten, milieu, en bestuur;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en 
het verantwoorden, aanpakken en 
corrigeren van de risico’s die zijn gemoeid 
met haar eigen activiteiten en die van 

– “passende zorgvuldigheid”: het proces 
dat door een onderneming wordt ingesteld 
voor het detecteren, voorkomen en 
wegnemen en het verantwoorden en 
corrigeren van de risico’s die zijn gemoeid 
met haar eigen activiteiten en die van 
zakelijke relaties, op het gebied van 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
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zakelijke relaties, op het gebied van 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

en arbeidsrechten, milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 457
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale, vakbonds- en 
arbeidsrechten, milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

Or. en

Amendement 458
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met de 
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eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en 
arbeidsrechten, milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

grondrechten die zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name de rechten van 
het kind en het verbod op kinderarbeid.

Or. es

Amendement 459
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en bestuur;

– “passende zorgvuldigheid”: het 
proces dat door een onderneming wordt 
ingesteld voor het detecteren, wegnemen, 
voorkomen, beperken en monitoren van, 
het verstrekken van informatie over, en het 
verantwoorden, aanpakken en corrigeren 
van de risico’s die zijn gemoeid met haar 
eigen activiteiten en die van zakelijke 
relaties, op het gebied van mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu, met inbegrip van 
klimaatverandering, en goed bestuur;

Or. en

Amendement 460
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– “zeggenschap”: eigendom van een 
onderneming of het vermogen om 
beslissende invloed uit te oefenen op een 
onderneming op basis van rechten, 
overeenkomsten of andere middelen, 
hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie, 
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en rekening houdend met feitelijke en 
juridische overwegingen die daarmee 
samenhangen.

Or. de

Amendement 461
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– “grote onderneming”: een grote 
onderneming zoals vastgesteld in 
artikel 3, lid 4, van de 
jaarrekeningenrichtlijn;

Or. en

Amendement 462
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en 
belangen mogelijk worden aangetast door 
de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of 
haar zakelijke relaties, evenals 
organisaties die als statutair doel hebben 
de mensenrechten, met inbegrip van 
sociale en arbeidsrechten, het milieu en 
goed bestuur te beschermen, waaronder, 
maar niet beperkt tot, werknemers en hun 
vertegenwoordigers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verenigingen van burgers, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties en de 

Schrappen
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aandeelhouders van een onderneming;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en groepen 
personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu en goed 
bestuur te beschermen, waaronder, maar 
niet beperkt tot, werknemers en hun 
vertegenwoordigers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verenigingen van burgers, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties en de 
aandeelhouders van een onderneming;

– “belanghebbenden”: personen en groepen 
personen wier rechten en belangen 
rechtstreeks zijn aangetast door de 
mensenrechten- en milieugerelateerde 
risico’s die worden veroorzaakt door een 
onderneming of haar zakelijke relaties, 
hieronder vallen 
werknemersvertegenwoordigers, 
vakbonden en de aandeelhouders van een 
onderneming;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en 
belangen mogelijk worden aangetast door 
de mensenrechten-, milieu- en 

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen die er een rechtstreeks 
belang bij hebben om een rechtsvordering 
in te stellen met betrekking tot 
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bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu en goed 
bestuur te beschermen, waaronder, maar 
niet beperkt tot, werknemers en hun 
vertegenwoordigers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verenigingen van burgers, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties en de 
aandeelhouders van een onderneming;

mensenrechten- en milieurisico’s die 
worden veroorzaakt door een onderneming 
of haar directe contractuele zakelijke 
relaties;

Or. en

Amendement 465
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, het milieu en goed 
bestuur te beschermen, waaronder, maar 
niet beperkt tot, werknemers en hun 
vertegenwoordigers, lokale 
gemeenschappen, inheemse volkeren, 
verenigingen van burgers, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties en de 
aandeelhouders van een onderneming;

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
grondrechtengerelateerde risico’s die 
worden veroorzaakt door een onderneming 
of haar zakelijke relaties. Het door de 
belanghebbende aangevoerde belang moet 
direct en legitiem zijn, met inbegrip van, 
bij wijze van uitzondering, 
vakbondsorganisaties;

Or. es

Amendement 466
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Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen, 
waaronder, maar niet beperkt tot, 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, inheemse 
volkeren, verenigingen van burgers, 
vakbonden, maatschappelijke organisaties 
en de aandeelhouders van een 
onderneming;

– “belanghebbenden”: personen, 
maatschappelijke organisaties en groepen 
personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
potentiële of daadwerkelijke negatieve 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen. 
Het kan daarbij onder meer gaan om 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, inheemse 
volkeren, verenigingen van burgers, 
vakbonden, maatschappelijke organisaties 
en de aandeelhouders van een 
onderneming;

Or. en

Amendement 467
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen, 

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen, 
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waaronder, maar niet beperkt tot, 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, inheemse 
volkeren, verenigingen van burgers, 
vakbonden, maatschappelijke organisaties 
en de aandeelhouders van een 
onderneming;

waaronder, maar niet beperkt tot, 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, kinderen, 
inheemse volkeren, verenigingen van 
burgers, vakbonden, maatschappelijke 
organisaties en de aandeelhouders van een 
onderneming;

Or. en

Amendement 468
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen, 
waaronder, maar niet beperkt tot, 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, inheemse 
volkeren, verenigingen van burgers, 
vakbonden, maatschappelijke organisaties 
en de aandeelhouders van een 
onderneming;

– “belanghebbenden”: personen en 
groepen personen wier rechten en belangen 
mogelijk worden aangetast door de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten die worden 
veroorzaakt door een onderneming of haar 
zakelijke relaties, evenals organisaties die 
als statutair doel hebben de mensenrechten, 
met inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
het milieu en goed bestuur te beschermen, 
waaronder, maar niet beperkt tot, 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
lokale gemeenschappen, inheemse 
volkeren, verenigingen van burgers, 
vakbonden, maatschappelijke organisaties 
en de aandeelhouders van een 
onderneming;

Or. en

Amendement 469
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– “primaire belanghebbenden”: 
belanghebbenden die betrokken zijn bij 
economische transacties met de 
onderneming, met inbegrip van 
werknemers en hun vertegenwoordigende 
organen, gemeenschappen, 
aandeelhouders, leveranciers, 
crediteuren, beleggers, overheden, 
klanten, eigenaren en financiers;

Or. en

Amendement 470
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– “secundaire belanghebbenden”: 
belanghebbenden die niet direct 
betrokken zijn bij het economische 
verkeer met de onderneming, maar wel 
kunnen worden beïnvloed door het 
optreden van de onderneming, met 
inbegrip van vakbonden, handelsgroepen 
en ngo’s;

Or. en

Amendement 471
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
zakenpartners en andere entiteiten in 
haar gehele waardeketen, en alle andere 

Schrappen
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niet-statelijke of statelijke entiteiten die 
rechtstreeks zijn betrokken bij de zakelijke 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
zakenpartners en andere entiteiten in haar 
gehele waardeketen, en alle andere niet-
statelijke of statelijke entiteiten die 
rechtstreeks zijn betrokken bij de zakelijke 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming;

– “directe contractuele zakelijke 
relaties”: het netwerk van relaties van een 
onderneming met zakenpartners op het 
eerste niveau van de toeleveringsketen die 
gevestigd zijn buiten de EU;

Or. en

Amendement 473
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
zakenpartners en andere entiteiten in haar 
gehele waardeketen, en alle andere niet-
statelijke of statelijke entiteiten die 
rechtstreeks zijn betrokken bij de zakelijke 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming;

– “zakelijke relaties”: alle entiteiten 
in de gehele waardeketen van een 
onderneming, met inbegrip van 
leveranciers en onderaannemers, die 
rechtstreeks of indirect zijn betrokken bij 
de zakelijke activiteiten, producten of 
diensten van de onderneming;
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Or. en

Amendement 474
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
zakenpartners en andere entiteiten in haar 
gehele waardeketen, en alle andere niet-
statelijke of statelijke entiteiten die 
rechtstreeks zijn betrokken bij de zakelijke 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming;

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
directe zakenpartners en andere entiteiten, 
en alle andere niet-statelijke of statelijke 
entiteiten die rechtstreeks zijn betrokken 
bij de zakelijke activiteiten, producten of 
diensten van de onderneming;

Or. es

Amendement 475
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– “zakelijke relaties”: het netwerk 
van relaties van een onderneming met 
zakenpartners en andere entiteiten in 
haar gehele waardeketen, en alle andere 
niet-statelijke of statelijke entiteiten die 
rechtstreeks zijn betrokken bij de zakelijke 
activiteiten, producten of diensten van de 
onderneming;

– “zakelijke relaties”: de 
dochterondernemingen en zakelijke 
relaties in de gehele waardeketen van een 
onderneming, met inbegrip van 
leveranciers en onderaannemers, die 
rechtstreeks of indirect zijn betrokken bij 
de zakelijke activiteiten, producten of 
diensten van de onderneming;

Or. en

Amendement 476
Heidi Hautala
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– “leverancier”: alle zakelijke relaties 
die een product of dienst aan een 
onderneming leveren, direct dan wel 
indirect;

– “leverancier”: alle zakelijke relaties 
die een product, een onderdeel van een 
product of een dienst aan een onderneming 
leveren, direct dan wel indirect;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– “leverancier”: alle zakelijke relaties 
die een product of dienst aan een 
onderneming leveren, direct dan wel 
indirect;

– “leverancier”: alle ondernemingen 
die direct een product of dienst aan een 
onderneming leveren in het kader van een 
zakelijke relatie;

Or. en

Amendement 478
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– –“onderaannemer”: alle zakelijke 
relaties die een dienst leveren of een 
activiteit uitvoeren die noodzakelijk is voor 
de voltooiing van de activiteiten van een 
andere onderneming;

– –“onderaannemer”: alle zakelijke 
relaties die een dienst leveren of een 
activiteit uitvoeren die bijdraagt tot de 
voltooiing van de activiteiten van een 
onderneming;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de 
onderneming een directe of indirecte 
zakelijke relatie heeft, zowel upstream als 
downstream, en die a) producten of 
diensten leveren die bijdragen aan de 
eigen producten en diensten van de 
onderneming of b) producten of diensten 
van de onderneming ontvangen;

– “eerste niveau van de 
toeleveringsketen buiten de EU”: een 
stroomafwaarts netwerk van directe 
contractuele zakelijke relaties tussen een 
onderneming en haar buiten de EU 
gevestigde leveranciers om een specifiek 
product te produceren en af te leveren aan 
de eindafnemer;

Or. en

Amendement 480
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe of indirecte zakelijke relatie 
heeft, zowel upstream als downstream, en 
die a) producten of diensten leveren die 
bijdragen aan de eigen producten en 
diensten van de onderneming of b) 
producten of diensten van de 
onderneming ontvangen;

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe zakelijke relatie heeft, zowel 
upstream als downstream, en die producten 
of diensten leveren die bijdragen aan de 
eigen producten en diensten van de 
onderneming;

Or. es
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Amendement 481
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe of indirecte zakelijke relatie 
heeft, zowel upstream als downstream, en 
die a) producten of diensten leveren die 
bijdragen aan de eigen producten en 
diensten van de onderneming of b) 
producten of diensten van de onderneming 
ontvangen;

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, waaronder financiële 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe of indirecte zakelijke relatie 
heeft, zowel upstream als downstream, en 
die a) producten of diensten leveren die 
bijdragen aan de eigen producten en 
diensten van de onderneming of b) 
producten of diensten van de onderneming 
ontvangen;

Or. en

Amendement 482
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe of indirecte zakelijke relatie 
heeft, zowel upstream als downstream, en 
die a) producten of diensten leveren die 
bijdragen aan de eigen producten en 
diensten van de onderneming of b) 
producten of diensten van de onderneming 
ontvangen;

– “waardeketen”: alle activiteiten, 
processen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming 
binnen en buiten de EU. Een waardeketen 
omvat entiteiten waarmee de onderneming 
een directe of indirecte zakelijke relatie 
heeft, zowel upstream als downstream, en 
die a) producten, onderdelen van 
producten of diensten leveren die 
bijdragen aan de eigen producten en 
diensten van de onderneming of b) 
producten of diensten van de onderneming 
ontvangen;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu en goed bestuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 484
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu en goed bestuur;

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot grondrechten;

Or. es

Amendement 485
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7
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Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu en goed bestuur;

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, milieu 
en goed bestuur; bijlage I bevat een 
limitatieve lijst van risico’s;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of daadwerkelijk 
negatief effect op personen, groepen 
personen en andere organisaties met 
betrekking tot mensenrechten, met inbegrip 
van sociale en arbeidsrechten, milieu en 
goed bestuur;

– “risico”: een potentieel of daadwerkelijk 
negatief effect op personen, groepen 
personen en andere organisaties met 
betrekking tot mensenrechten, met inbegrip 
van sociale en arbeidsrechten en milieu;

Or. fr

Amendement 487
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu en goed bestuur;

– “risico”: een potentieel negatief 
effect op personen, groepen personen en 
andere organisaties met betrekking tot 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, milieu en goed bestuur;

Or. en
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Amendement 488
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– “risico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op personen, 
groepen personen en andere organisaties 
met betrekking tot mensenrechten, met 
inbegrip van sociale en arbeidsrechten, 
milieu en goed bestuur;

– “risico”: een potentieel negatief 
effect op personen, groepen personen en 
andere organisaties met betrekking tot 
mensenrechten, met inbegrip van sociale 
en arbeidsrechten, milieu en goed bestuur;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” 
op zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten 
van de Mens, de 
mensenrechteninstrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
en de beginselen inzake grondrechten die 
zijn opgenomen in de Verklaring 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk van de IAO, evenals 
degene die worden erkend in het IAO-
verdrag betreffende vrijheid van 

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen.



AM\1215358NL.docx 47/107 PE658.905v01-00

NL

organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve onderhandelingen, 
het IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van kinderarbeid en het IAO-
verdrag inzake de uitbanning van 
discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt 
tot, negatieve effecten met betrekking tot 
andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en nationale grondwetten en wetten 
waarin de mensenrechten worden erkend 
of ten uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 490
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” 
op zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten, 
zoals gedefinieerd in bijlage I, door 
personen of groepen personen.
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Internationaal Statuut van de Rechten 
van de Mens, de 
mensenrechteninstrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
en de beginselen inzake grondrechten die 
zijn opgenomen in de Verklaring 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk van de IAO, evenals 
degene die worden erkend in het IAO-
verdrag betreffende vrijheid van 
organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve onderhandelingen, 
het IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van kinderarbeid en het IAO-
verdrag inzake de uitbanning van 
discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt 
tot, negatieve effecten met betrekking tot 
andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en nationale grondwetten en wetten 
waarin de mensenrechten worden erkend 
of ten uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 491
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten 
door personen of groepen personen, 
waarbij “internationaal erkende 
mensenrechten” op zijn minst moet 
worden opgevat als de rechten die worden 
genoemd in het Internationaal Statuut 
van de Rechten van de Mens, de 
mensenrechteninstrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
en de beginselen inzake grondrechten die 
zijn opgenomen in de Verklaring 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk van de IAO, evenals 
degene die worden erkend in het IAO-
verdrag betreffende vrijheid van 
organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve onderhandelingen, 
het IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van kinderarbeid en het IAO-
verdrag inzake de uitbanning van 
discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt 
tot, negatieve effecten met betrekking tot 
andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de uitoefening belet van de 
mensenrechten van personen of groepen 
personen zoals neergelegd in de in bijlage 
I opgesomde internationale 
mensenrechteninstrumenten. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 
artikel 18, onder a), gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van de limitatieve lijst.
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van de grondrechten van de Europese 
Unie en nationale grondwetten en wetten 
waarin de mensenrechten worden erkend 
of ten uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 492
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten 
door personen of groepen personen, 
waarbij “internationaal erkende 
mensenrechten” op zijn minst moet 
worden opgevat als de rechten die worden 
genoemd in het Internationaal Statuut van 
de Rechten van de Mens, de 
mensenrechteninstrumenten van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, 
en de beginselen inzake grondrechten die 
zijn opgenomen in de Verklaring 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk van de IAO, evenals 
degene die worden erkend in het IAO-
verdrag betreffende vrijheid van 
organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve onderhandelingen, 
het IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van kinderarbeid en het IAO-
verdrag inzake de uitbanning van 
discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt 
tot, negatieve effecten met betrekking tot 

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
mensenrechten door personen of groepen 
personen met betrekking tot de 
internationaal erkende mensenrechten, 
zoals genoemd in het Internationaal Statuut 
van de Rechten van de Mens, en de rechten 
die worden erkend in het Verdrag inzake 
de rechten van het kind, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;
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andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. es

Amendement 493
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, het internationaal 
gewoonterecht, de 
mensenrechteninstrumenten inzake de 
rechten van personen die behoren tot 
bijzonder kwetsbare groepen of 
gemeenschappen (waaronder het 
Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie, het Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen, het Verdrag 
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collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 
Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 
erkend in diverse IAO-verdragen, zoals de 
vrijheid van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

inzake de rechten van het kind, het 
Internationaal Verdrag ter bescherming 
van de rechten van alle migrerende 
werknemers en hun gezinsleden, het 
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, de Verklaring van de 
Verenigde Naties over de rechten van 
inheemse volkeren, de Verklaring over de 
rechten van personen die behoren tot 
nationale of etnische, religieuze en 
taalkundige minderheden) die een 
negatieve invloed hebben op andere 
rechten die zijn uiteengezet in de 
tripartiete beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid (MNO-verklaring), en de beginselen 
inzake grondrechten die zijn opgenomen in 
de Verklaring betreffende de fundamentele 
principes en rechten op het werk van de 
IAO, evenals degene die worden erkend in 
het IAO-verdrag betreffende vrijheid van 
organisatie en de effectieve erkenning van 
het recht op het recht op collectieve 
onderhandelingen, en de beginselen met 
betrekking tot de grondrechten die zijn 
uiteengezet in de IAO-verklaring over 
fundamentele beginselen en rechten op 
het werk, evenals degene die uiteengezet 
zijn in het IAO-Verdrag inzake vrijheid 
van vereniging en de effectieve erkenning 
van het recht op collectieve 
onderhandelingen, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van alle 
vormen van gedwongen of verplichte 
arbeid, het IAO-verdrag inzake de 
doeltreffende uitbanning van kinderarbeid 
en het IAO-verdrag inzake de uitbanning 
van discriminatie met betrekking tot 
werkgelegenheid en beroep. Deze risico’s 
omvatten voorts, maar zijn niet beperkt tot, 
negatieve effecten met betrekking tot 
andere rechten die worden erkend in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
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de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. de

Amendement 494
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 

– “mensenrechteneffect”: een 
daadwerkelijk negatief effect dat de 
volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen 
(met inbegrip van het Internationaal 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie, het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, 
het Verdrag inzake de rechten van het 
kind, het Internationaal Verdrag inzake 
de bescherming van de rechten van alle 
migrerende werknemers en hun 
gezinsleden, het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
de VN-Verklaring over de rechten van 
inheemse volken en de Verklaring over de 
rechten van personen die deel uitmaken 
van nationale of etnische, godsdienstige 
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Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 
erkend in diverse IAO-verdragen, zoals de 
vrijheid van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

of taalkundige minderheden), en de 
beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 
het IAO-verdrag betreffende de 
afschaffing van gedwongen arbeid, het 
IAO-verdrag inzake de doeltreffende 
uitbanning van alle vormen van 
gedwongen of verplichte arbeid, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van kinderarbeid en het IAO-verdrag 
inzake de uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep, 
alsmede het Verdrag betreffende gelijke 
beloning. Deze risico’s omvatten voorts, 
maar zijn niet beperkt tot, negatieve 
effecten met betrekking tot andere rechten 
die worden erkend in diverse IAO-
verdragen, zoals de vrijheid van 
vereniging, minimumleeftijd, gezondheid 
en veiligheid op de werkvloer en een 
leefbaar loon, en de rechten die worden 
erkend in het Afrikaans Handvest van de 
rechten van de mens en de volkeren, de 
Amerikaanse Conventie van de rechten van 
de mens, het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, het Europees Sociaal 
Handvest, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
nationale grondwetten en wetten waarin de 
mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 495
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8
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Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 
Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 
erkend in diverse IAO-verdragen, zoals de 
vrijheid van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 
Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 
erkend in de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid en in 
diverse IAO-verdragen, zoals de vrijheid 
van vereniging, collectieve 
onderhandelingen, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
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en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– “mensenrechtenrisico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
dat de volledige uitoefening belet van 
internationaal erkende mensenrechten door 
personen of groepen personen, waarbij 
“internationaal erkende mensenrechten” op 
zijn minst moet worden opgevat als de 
rechten die worden genoemd in het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, de mensenrechteninstrumenten 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 
Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 

– “mensenrechteneffect”: een 
negatief effect dat de volledige uitoefening 
belet van internationaal erkende 
mensenrechten door personen of groepen 
personen, waarbij “internationaal erkende 
mensenrechten” op zijn minst moet worden 
opgevat als de rechten die worden 
genoemd in de internationale 
mensenrechten die bindend zijn voor de 
Europese Unie of haar lidstaten, het 
Internationaal Statuut van de Rechten van 
de Mens, het internationale humanitaire 
recht, de mensenrechteninstrumenten van 
de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen die behoren tot bijzonder 
kwetsbare groepen of gemeenschappen, en 
de beginselen inzake grondrechten die zijn 
opgenomen in de Verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk van de IAO, evenals degene die 
worden erkend in het IAO-verdrag 
betreffende vrijheid van organisatie en de 
effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen, het IAO-
verdrag inzake de doeltreffende uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid, het IAO-verdrag inzake 
de doeltreffende uitbanning van 
kinderarbeid en het IAO-verdrag inzake de 
uitbanning van discriminatie met 
betrekking tot werkgelegenheid en beroep. 



AM\1215358NL.docx 57/107 PE658.905v01-00

NL

erkend in diverse IAO-verdragen, zoals de 
vrijheid van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Deze risico’s omvatten voorts, maar zijn 
niet beperkt tot, negatieve effecten met 
betrekking tot andere rechten die worden 
erkend in diverse IAO-verdragen, zoals de 
vrijheid van vereniging, minimumleeftijd, 
gezondheid en veiligheid op de werkvloer 
en gelijke beloning, en de rechten die 
worden erkend in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het Afrikaans 
Handvest van de rechten van de mens en 
de volkeren, de Amerikaanse Conventie 
van de rechten van de mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, het 
Europees Sociaal Handvest, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en nationale grondwetten en wetten waarin 
de mensenrechten worden erkend of ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 497
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

Schrappen

Or. es
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Amendement 498
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect op het 
milieu, zoals gedefinieerd in bijlage I.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieurisico”: elke inbreuk op de 
internationaal erkende milieunormen, elk 
negatief effect op het milieu, ongeacht of 
dit negatieve effect direct van invloed is op 
mensen of mensenrechten. Milieurisico’s 
die het recht op een gezond leefmilieu 
tijdelijk dan wel permanent beletten, 
ongeacht de omvang, duur of regelmaat, 
worden beschouwd als ernstige 
milieurisico’s. Het gaat hierbij onder meer, 
maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
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biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 500
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat veroorzaakt door 
broeikasgasemissies die ertoe leiden dat 
de aarde opwarmt met meer dan 1,5 graad 
Celsius boven pre-industriële niveaus, 
negatieve effecten op het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering en alle gevolgen 
daarvan, lucht-, bodem- en 
waterverontreiniging, ontbossing en verlies 
van biodiversiteit;

Or. en

Amendement 501
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement
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– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieueffect”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
luchtkwaliteit en biodiversiteit en 
ecosystemen. Milieueffecten omvatten, 
maar zijn niet beperkt tot, 
klimaatverandering, lucht-, bodem- en 
waterverontreiniging, diffuse 
verontreiniging, afvalproductie, 
ontbossing, verlies van biodiversiteit en 
broeikasgasemissies;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect met 
betrekking tot klimaatverandering, lucht- 
en waterverontreiniging, ontbossing, 
verlies van biodiversiteit en 
broeikasgasemissies dat het recht op een 
gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat, en dat inbreuk pleegt 
op de wettelijke plichten als bedoeld in de 
in bijlage II opgesomde Uniehandelingen. 
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 18, onder a), gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van de limitatieve lijst.

Or. en
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Amendement 503
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet, ongeacht de omvang, 
duur of regelmaat. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

– “milieurisico”: een potentieel of 
daadwerkelijk negatief effect dat het recht 
op een gezond leefmilieu tijdelijk dan wel 
permanent belet. Het gaat hierbij onder 
meer, maar niet uitsluitend, om negatieve 
effecten op het klimaat, het duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit en ecosystemen. Deze 
risico’s hebben onder meer betrekking op 
klimaatverandering, lucht- en 
waterverontreiniging, ontbossing, verlies 
van biodiversiteit en broeikasgasemissies;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio 
of gebied. Het gaat hierbij onder meer, 
maar niet uitsluitend, om niet-naleving 
van de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, hoofdstuk 
VII inzake de bestrijding van omkoping, 
het aanzetten tot omkoping en afpersing, 
en de beginselen van het OESO-verdrag 
inzake bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 

Schrappen
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die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet of de toepasselijke 
belastingwetgeving niet naleeft.

Or. fr

Amendement 505
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio 
of gebied. Het gaat hierbij onder meer, 
maar niet uitsluitend, om niet-naleving 
van de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, hoofdstuk 
VII inzake de bestrijding van omkoping, 
het aanzetten tot omkoping en afpersing, 
en de beginselen van het OESO-verdrag 
inzake bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 
die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet of de toepasselijke 

Schrappen
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belastingwetgeving niet naleeft.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio 
of gebied. Het gaat hierbij onder meer, 
maar niet uitsluitend, om niet-naleving 
van de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, hoofdstuk 
VII inzake de bestrijding van omkoping, 
het aanzetten tot omkoping en afpersing, 
en de beginselen van het OESO-verdrag 
inzake bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 
die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet of de toepasselijke 
belastingwetgeving niet naleeft.

Schrappen

Or. en

Amendement 507
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio of 
gebied. Het gaat hierbij onder meer, maar 
niet uitsluitend, om niet-naleving van de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, hoofdstuk VII inzake de 
bestrijding van omkoping, het aanzetten 
tot omkoping en afpersing, en de 
beginselen van het OESO-verdrag inzake 
bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 
die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet of de toepasselijke 
belastingwetgeving niet naleeft.

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio of 
gebied.

Or. en

Amendement 508
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio of 
gebied. Het gaat hierbij onder meer, maar 
niet uitsluitend, om niet-naleving van de 

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio of 
gebied, zoals gedefinieerd in bijlage I.
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OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, hoofdstuk VII inzake de 
bestrijding van omkoping, het aanzetten 
tot omkoping en afpersing, en de 
beginselen van het OESO-verdrag inzake 
bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij 
internationale zakelijke transacties, en 
situaties van corruptie en omkoping 
waarbij een onderneming op een manier 
die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, 
ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin 
een onderneming op ongepaste wijze 
betrokken raakt bij lokale politieke 
activiteiten, illegale bijdragen aan 
campagnes doet of de toepasselijke 
belastingwetgeving niet naleeft.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– “bestuursgerelateerd risico”: een 
potentieel of daadwerkelijk negatief effect 
op het goede bestuur van een land, regio of 
gebied. Het gaat hierbij onder meer, maar 
niet uitsluitend, om niet-naleving van de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, hoofdstuk VII inzake de 
bestrijding van omkoping, het aanzetten tot 
omkoping en afpersing, en de beginselen 
van het OESO-verdrag inzake bestrijding 
van omkoping van buitenlandse 
ambtenaren bij internationale zakelijke 
transacties, en situaties van corruptie en 

– “bestuursgerelateerd effect”: een 
negatief effect op het goede bestuur van 
een land, regio of gebied. Het gaat hierbij 
onder meer, maar niet uitsluitend, om niet-
naleving van de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, hoofdstuk 
VII inzake de bestrijding van omkoping, 
het aanzetten tot omkoping en afpersing, en 
de beginselen van het OESO-verdrag 
inzake bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren bij internationale 
zakelijke transacties, en situaties van 
corruptie en omkoping waarbij een 
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omkoping waarbij een onderneming op een 
manier die in strijd is met de wet ongepaste 
invloed uitoefent op, of ongepaste 
geldelijke voordelen biedt aan, ambtenaren 
teneinde privileges of een oneerlijke 
gunstige behandeling te verkrijgen, 
waaronder situaties waarin een 
onderneming op ongepaste wijze betrokken 
raakt bij lokale politieke activiteiten, 
illegale bijdragen aan campagnes doet of 
de toepasselijke belastingwetgeving niet 
naleeft.

onderneming op een manier die in strijd is 
met de wet ongepaste invloed uitoefent op, 
of ongepaste geldelijke voordelen biedt 
aan, ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te 
verkrijgen, waaronder situaties waarin een 
onderneming op ongepaste wijze betrokken 
raakt bij lokale politieke activiteiten, 
illegale bijdragen aan campagnes doet of 
de toepasselijke belastingwetgeving niet 
naleeft.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– De Commissie definieert alle 
soorten risico’s door middel van 
richtsnoeren die worden gebaseerd op de 
bestaande rechtskaders en wettelijke 
normen. Deze richtsnoeren worden 
regelmatig geëvalueerd en afgestemd op 
de EU-doelstellingen inzake 
mensenrechten, goed bestuur, 
milieubescherming en beperking van de 
klimaatverandering. Het Europees 
Parlement wordt betrokken bij de 
vaststelling van die richtsnoeren door 
middel van gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 511
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– “zeggenschap”: de mogelijkheid 
om beslissende invloed uit te oefenen op 
een onderneming, met name door middel 
van eigendoms- of gebruiksrechten op alle 
vermogensbestanddelen van een 
onderneming of delen daarvan, of de 
rechten of overeenkomsten die een 
beslissende invloed verschaffen op de 
samenstelling, het stemgedrag of de 
besluiten van de ondernemingsorganen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 3 – eerste alinea – streepje 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– “zeggenschap”: de eigendom van, 
of het vermogen om doorslaggevende 
invloed uit te oefenen op, een entiteit, op 
basis van rechten, overeenkomsten of 
andere middelen, afzonderlijk dan wel 
gezamenlijk, met inachtneming van alle 
feitelijke en juridische omstandigheden.

Or. en

Amendement 513
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen hun 
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zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

verplichting inzake passende 
zorgvuldigheid eerbiedigen met betrekking 
tot de potentiële of daadwerkelijke 
negatieve mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten die zijn 
gemoeid met hun activiteiten, die van hun 
waardeketens en die van hun zakelijke 
relaties.

Or. en

Amendement 514
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen 
doeltreffende en passende zorgvuldigheid 
toepassen met betrekking tot de 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s en effecten 
die zijn gemoeid met hun activiteiten en 
met die van hun zakelijke relaties.

Or. en

Amendement 515
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid kunnen toepassen met 
betrekking tot de 
mensenrechtengerelateerde risico’s.
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Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten- en milieurisico’s die 
zijn gemoeid met hun activiteiten en met 
directe contractuele zakelijke relaties.

Or. en

Amendement 517
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en met die 
van hun directe leveranciers.

Or. en

Amendement 518
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten- en 
milieugerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

Or. fr

Amendement 519
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s die zijn 
gemoeid met hun activiteiten en zakelijke 
relaties.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
te garanderen dat ondernemingen passende 
zorgvuldigheid toepassen met betrekking 
tot de mensenrechten- en milieurisico’s die 
zijn gemoeid met hun activiteiten en 
zakelijke relaties.

Or. ro

Amendement 520
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en die van hun zakelijke 
relaties mensenrechten-, milieu- of 
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bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

bestuursgerelateerde potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten 
veroorzaken of hiertoe bijdragen of 
daarmee rechtstreeks verband houden. Bij 
deze monitoring moet gebruik worden 
gemaakt van interne of externe 
mensenrechtenexpertise en moeten 
mogelijk getroffen groepen en andere 
belanghebbenden op betekenisvolle wijze 
worden geraadpleegd.

Or. en

Amendement 521
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties potentiële 
of daadwerkelijke negatieve 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde effecten veroorzaken, 
hiertoe bijdragen of daarmee rechtstreeks 
verband houden. Bij deze monitoring 
moet gebruik worden gemaakt van interne 
of externe mensenrechtenexpertise en 
moeten mogelijk getroffen groepen en 
andere belanghebbenden op 
betekenisvolle wijze worden geraadpleegd.

Or. en

Amendement 522
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en die van hun directe 
leveranciers mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en directe zakelijke relaties 
mensenrechten- of milieurisico’s 
veroorzaken of hiertoe bijdragen.

Or. en

Amendement 524
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen, wanneer zij dit nodig achten, 
tijdig of bij aanzienlijke verandering van 
hun situatie, of hun activiteiten en 
zakelijke relaties 
grondrechtengerelateerde risico’s 
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of hiertoe bijdragen. veroorzaken of hiertoe bijdragen.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten-, milieu- of 
bestuursgerelateerde risico’s veroorzaken 
of hiertoe bijdragen.

2. Ondernemingen detecteren en 
beoordelen aan de hand van een gepaste 
monitoringmethode constant of hun 
activiteiten en zakelijke relaties 
mensenrechten- en milieugerelateerde 
risico’s veroorzaken of hiertoe bijdragen.

Or. fr

Amendement 526
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. De onderneming integreert de 
bevindingen in de relevante interne 
functies en processen en neemt passende 
maatregelen. De verantwoordelijkheid 
voor het aanpakken van de effecten wordt 
toegekend op het passende niveau en de 
geschikte functie in de bedrijfsorganisatie.

Or. en

Amendement 527
Manon Aubry, Charles Goerens, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Heidi Hautala, Anna Cavazzini



PE658.905v01-00 74/107 AM\1215358NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Als een onderneming bepaalt dat 
zij geen risico’s veroorzaakt/niet aan 
risico’s bijdraagt, publiceert zij hierover 
een verklaring, met inbegrip van de 
risicobeoordeling, die zal worden herzien 
indien een nieuw risico ontstaat of indien 
de onderneming nieuwe zakelijke relaties 
aangaat waarmee mogelijk risico’s zijn 
gemoeid.

Schrappen

Or. en

Amendement 528
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Als een onderneming bepaalt dat 
zij geen risico’s veroorzaakt/niet aan 
risico’s bijdraagt, publiceert zij hierover 
een verklaring, met inbegrip van de 
risicobeoordeling, die zal worden herzien 
indien een nieuw risico ontstaat of indien 
de onderneming nieuwe zakelijke relaties 
aangaat waarmee mogelijk risico’s zijn 
gemoeid.

3. Ondernemingen moeten een 
passende verklaring aannemen en 
bekendmaken inzake hun 
zorgvuldigheidsbeleid, die een 
monitoringmethode bevat om te 
beoordelen of hun zakelijke activiteiten en 
zakelijke relaties rechtstreeks verband 
houden met potentiële en daadwerkelijke 
negatieve effecten op de mensenrechten, 
het milieu of de governance, deze 
veroorzaken of daaraan bijdragen, 
waarbij zij hun plannen voor de 
uitvoering van de zorgvuldigheidsplicht 
uiteenzetten.

Or. de

Amendement 529
Lara Wolters
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Als een onderneming bepaalt dat zij 
geen risico’s veroorzaakt/niet aan risico’s 
bijdraagt, publiceert zij hierover een 
verklaring, met inbegrip van de 
risicobeoordeling, die zal worden herzien 
indien een nieuw risico ontstaat of indien 
de onderneming nieuwe zakelijke relaties 
aangaat waarmee mogelijk risico’s zijn 
gemoeid.

3. Als een onderneming bepaalt dat zij 
niet rechtstreeks verbonden is aan 
risico’s, publiceert zij hierover een 
dienovereenkomstige verklaring, met 
inbegrip van de risicobeoordeling met de 
gegevens en informatie die tot die 
conclusie hebben geleid, die zal worden 
herzien indien een nieuw risico ontstaat of 
indien de onderneming nieuwe zakelijke 
relaties aangaat waarmee mogelijk risico’s 
zijn gemoeid.

Or. en

Amendement 530
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Als een onderneming bepaalt dat zij 
geen risico’s veroorzaakt/niet aan risico’s 
bijdraagt, publiceert zij hierover een 
verklaring, met inbegrip van de 
risicobeoordeling, die zal worden herzien 
indien een nieuw risico ontstaat of indien 
de onderneming nieuwe zakelijke relaties 
aangaat waarmee mogelijk risico’s zijn 
gemoeid.

3. Als een onderneming bepaalt dat zij 
geen risico’s veroorzaakt/niet aan risico’s 
bijdraagt, kan zij hierover een verklaring 
publiceren zonder vertrouwelijke of 
strategische informatie, en kan zij hierin 
de risicobeoordeling opnemen, die kan 
worden herzien indien een nieuw risico 
ontstaat of indien de onderneming nieuwe 
zakelijke relaties aangaat waarmee 
mogelijk risico’s zijn gemoeid.

Or. es

Amendement 531
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. Als een onderneming risico’s 
detecteert, stelt zij een 
zorgvuldigheidsstrategie vast. In de 
zorgvuldigheidsstrategie:

4. Als een onderneming risico’s 
detecteert, stelt zij een doeltreffende 
zorgvuldigheidsstrategie vast en zorgt zij 
voor de uitvoering daarvan. In de 
zorgvuldigheidsstrategie:

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. Als een onderneming risico’s 
detecteert, stelt zij een 
zorgvuldigheidsstrategie vast. In de 
zorgvuldigheidsstrategie:

4. Ondernemingen stellen een 
zorgvuldigheidsstrategie vast en voeren die 
op doeltreffende wijze uit. De volgende 
minimumvereisten gelden voor de 
onderneming in het kader van hun 
zorgvuldigheidsstrategie – daarin:

Or. en

Amendement 533
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. Als een onderneming risico’s 
detecteert, stelt zij een 
zorgvuldigheidsstrategie vast. In de 
zorgvuldigheidsstrategie:

4. De onderneming stelt een 
zorgvuldigheidsstrategie vast. In de 
zorgvuldigheidsstrategie:

Or. de
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i) worden de risico’s vermeld die de 
onderneming heeft gedetecteerd en die 
waarschijnlijk zijn gemoeid met haar 
activiteiten en zakelijke relaties, evenals de 
ernst en urgentie van deze risico’s;

i) worden de potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten op 
mensenrechten, milieu en bestuur 
gedetecteerd en vermeld die waarschijnlijk 
zijn gemoeid met haar activiteiten en die 
van haar zakelijke relaties, evenals de 
ernst, waarschijnlijkheid en urgentie van 
deze risico’s;

Or. en

Amendement 535
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i) worden de risico’s vermeld die de 
onderneming heeft gedetecteerd en die 
waarschijnlijk zijn gemoeid met haar 
activiteiten en zakelijke relaties, evenals de 
ernst en urgentie van deze risico’s;

i) dienen de risico’s te worden 
geïdentificeerd en gespecificeerd waarvan 
de onderneming heeft vastgesteld dat ze 
waarschijnlijk zijn bij haar 
bedrijfsprocessen en bij de omgang met 
haar zakelijke relaties, evenals de mate 
van ernst en de waarschijnlijkheid van 
deze risico’s;

Or. de

Amendement 536
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt 
over de waardeketen van de onderneming, 
met onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

Schrappen

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt 
over de waardeketen van de onderneming, 
met onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

Schrappen

Or. en

Amendement 538
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt over 

ii) wordt relevante informatie 
openbaar gemaakt over de waardeketen 
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de waardeketen van de onderneming, met 
onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

van de onderneming;

Or. en

Amendement 539
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt over 
de waardeketen van de onderneming, met 
onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

ii) wordt – met inachtneming van de 
handelsgeheimen – gedetailleerde, 
relevante en zinvolle informatie openbaar 
gemaakt over de waardeketen van de 
onderneming, met onder meer namen, 
locaties en andere relevante informatie met 
betrekking tot dochterondernemingen, 
leveranciers en zakelijke partners in deze 
waardeketen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt over 
de waardeketen van de onderneming, met 
onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

ii) wordt de waardeketen in kaart 
gebracht en wordt gedetailleerde, relevante 
en zinvolle informatie openbaar gemaakt, 
met onder meer namen, locaties, soorten 
geleverde producten en diensten en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers, 
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onderaannemers en zakelijke relaties;

Or. en

Amendement 541
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt over 
de waardeketen van de onderneming, met 
onder meer namen, locaties en andere 
relevante informatie met betrekking tot 
dochterondernemingen, leveranciers en 
zakelijke partners in deze waardeketen;

ii) wordt gedetailleerde, relevante en 
zinvolle informatie openbaar gemaakt over 
de waardeketen van de onderneming, met 
onder meer namen, aard van de producten, 
locaties en andere relevante informatie met 
betrekking tot dochterondernemingen, 
leveranciers en zakelijke partners in deze 
waardeketen;

Or. de

Amendement 542
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) worden het beleid en de 
maatregelen vermeld die de onderneming 
voornemens is vast te stellen teneinde deze 
risico’s weg te nemen, te voorkomen of te 
beperken;

iii) worden het beleid en de 
maatregelen vermeld die de onderneming 
toepast om mogelijke of daadwerkelijke 
negatieve effecten weg te nemen, te 
voorkomen of te beperken;

Or. de

Amendement 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
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) worden het beleid en de 
maatregelen vermeld die de onderneming 
voornemens is vast te stellen teneinde deze 
risico’s weg te nemen, te voorkomen of te 
beperken;

iii) worden alle redelijke beleidslijnen 
en maatregelen vastgesteld teneinde deze 
potentiële of daadwerkelijke negatieve 
effecten weg te nemen, te voorkomen of te 
beperken;

Or. en

Amendement 544
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) wordt een beleid inzake 
prioriteitsstelling opgezet indien de 
onderneming niet in staat is alle risico’s 
tegelijkertijd aan te pakken. 
Ondernemingen houden rekening met de 
ernst en urgentie van de verschillende 
aanwezige risico’s, de reikwijdte van de 
risico’s en de mate waarin zij kunnen 
worden gecorrigeerd, en passen hierbij, 
indien noodzakelijk, het beleid inzake 
prioriteitstelling toe;

iv) wordt een beleid inzake 
prioriteitsstelling opgezet indien de 
onderneming niet in staat is alle risico’s 
tegelijkertijd aan te pakken. In geval van 
een gebrek aan kennis of capaciteit in 
verband met prioriteitstelling, moeten 
ondernemingen worden geadviseerd door 
de nationale autoriteiten, en deze houden 
rekening met de ernst en urgentie van de 
verschillende aanwezige risico’s, de 
reikwijdte van de risico’s en de mate 
waarin zij kunnen worden gecorrigeerd, en 
indien noodzakelijk, kunnen ze voorstellen 
welk beleid inzake prioriteitstelling hierbij 
moet worden vastgesteld;

Or. es

Amendement 545
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv
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Ontwerpresolutie Amendement

iv) wordt een beleid inzake 
prioriteitsstelling opgezet indien de 
onderneming niet in staat is alle risico’s 
tegelijkertijd aan te pakken. 
Ondernemingen houden rekening met de 
ernst en urgentie van de verschillende 
aanwezige risico’s, de reikwijdte van de 
risico’s en de mate waarin zij kunnen 
worden gecorrigeerd, en passen hierbij, 
indien noodzakelijk, het beleid inzake 
prioriteitstelling toe;

iv) wordt een beleid inzake 
prioriteitsstelling opgezet in 
overeenstemming met artikel 17 van de 
VN-richtsnoeren inzake bedrijven en 
mensenrechten indien de onderneming 
niet in staat is alle risico’s tegelijkertijd aan 
te pakken. Ondernemingen houden 
rekening met de ernst en urgentie van de 
verschillende aanwezige risico’s, de 
reikwijdte van de risico’s en de mate 
waarin zij kunnen worden gecorrigeerd, en 
passen hierbij, indien noodzakelijk, het 
beleid inzake prioriteitstelling toe;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) wordt een beleid inzake 
prioriteitsstelling opgezet indien de 
onderneming niet in staat is alle risico’s 
tegelijkertijd aan te pakken. 
Ondernemingen houden rekening met de 
ernst en urgentie van de verschillende 
aanwezige risico’s, de reikwijdte van de 
risico’s en de mate waarin zij kunnen 
worden gecorrigeerd, en passen hierbij, 
indien noodzakelijk, het beleid inzake 
prioriteitstelling toe;

iv) wordt een strategie inzake 
prioriteitsstelling opgezet indien de 
onderneming niet in staat is alle risico’s 
tegelijkertijd aan te pakken. 
Ondernemingen houden rekening met de 
ernst, waarschijnlijkheid en urgentie van 
de verschillende potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten, de 
reikwijdte van de risico’s en de mate 
waarin zij kunnen worden gecorrigeerd, en 
passen hierbij, indien noodzakelijk, het 
beleid inzake prioriteitstelling toe;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv bis) wordt een 
waarschuwingsmechanisme opgezet en 
uitgevoerd in het kader waarvan 
meldingen van potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten op 
mensenrechten, milieu en bestuur worden 
verzameld;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv ter) wordt een systeem opgezet en 
uitgevoerd om de respons doeltreffend te 
volgen en te monitoren teneinde te 
evalueren of de potentiële en 
daadwerkelijke negatieve effecten op 
doeltreffende wijze worden aangepakt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 – punt iv quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

iv quater) wordt aan de 
desbetreffende belanghebbenden 
medegedeeld hoe het potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effect is 
aangepakt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Ondernemingen moeten hun 
zorgvuldigheidsstrategie openbaar maken, 
met inbegrip van alle bovenstaande 
elementen en de gebruikte methode.

Or. en

Amendement 551
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Ondernemingen spannen zich 
redelijkerwijs in om onderaannemers en 
leveranciers in hun gehele waardeketen 
aan te wijzen.

Schrappen

Or. es
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Ondernemingen spannen zich 
redelijkerwijs in om onderaannemers en 
leveranciers in hun gehele waardeketen 
aan te wijzen.

5. Ondernemingen spannen zich 
redelijkerwijs in om onderaannemers en 
leveranciers op het eerste niveau van de 
toeleveringsketen buiten de EU aan te 
wijzen.

Or. en

Amendement 553
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Ondernemingen spannen zich 
redelijkerwijs in om onderaannemers en 
leveranciers in hun gehele waardeketen 
aan te wijzen.

5. Ondernemingen spannen zich 
redelijkerwijs in om onderaannemers en 
leveranciers op het eerste niveau van hun 
waardeketen aan te wijzen.

Or. en

Amendement 554
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Ondernemingen geven aan hoe 
hun zorgvuldigheidsstrategie verband 
houdt met en aansluit op hun zakelijke 
strategie, beleid, waaronder het 

Schrappen
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inkoopbeleid, en procedures.

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Ondernemingen geven aan hoe 
hun zorgvuldigheidsstrategie verband 
houdt met en aansluit op hun zakelijke 
strategie, beleid, waaronder het 
inkoopbeleid, en procedures.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De dochterondernemingen van een 
onderneming of de bedrijven die onder 
het gezag van een onderneming staan, 
worden geacht te hebben voldaan aan de 
verplichting om een 
zorgvuldigheidsstrategie vast te stellen als 
hun moedermaatschappij of de 
onderneming die gezag over hen 
uitoefent, hen opneemt in haar 
zorgvuldigheidsstrategie.

Schrappen

Or. en
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Amendement 557
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De dochterondernemingen van een 
onderneming of de bedrijven die onder het 
gezag van een onderneming staan, worden 
geacht te hebben voldaan aan de 
verplichting om een 
zorgvuldigheidsstrategie vast te stellen als 
hun moedermaatschappij of de 
onderneming die gezag over hen uitoefent, 
hen opneemt in haar 
zorgvuldigheidsstrategie.

7. De dochterondernemingen van een 
onderneming of de bedrijven die onder het 
gezag van een onderneming staan, hebben 
ook dan niet voldaan aan de verplichting 
om een zorgvuldigheidsstrategie vast te 
stellen als hun moedermaatschappij of de 
onderneming die gezag over hen uitoefent, 
hen opneemt in haar 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. de

Amendement 558
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de 
sector waarin zij actief zijn, de omvang en 
lengte van hun toeleveringsketen, de 
omvang van de onderneming en haar 
capaciteit, middelen en invloed.

Schrappen

Or. en

Amendement 559
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de sector 
waarin zij actief zijn, de omvang en lengte 
van hun toeleveringsketen, de omvang van 
de onderneming en haar capaciteit, 
middelen en invloed.

8. Ondernemingen stellen een 
zorgvuldigheidsstrategie vast die 
evenredig is aan en past bij de ernst en de 
waarschijnlijkheid van hun risico’s en hun 
speciale omstandigheden, in het bijzonder 
het gebied waarop zij actief zijn, de 
omvang en lengte van hun 
toeleveringsketen en de omvang van de 
onderneming, en voeren die effectief uit.

Or. de

Amendement 560
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de sector 
waarin zij actief zijn, de omvang en lengte 
van hun toeleveringsketen, de omvang van 
de onderneming en haar capaciteit, 
middelen en invloed.

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot de ernst en 
waarschijnlijkheid van hun risico’s en 
hun specifieke omstandigheden, in het 
bijzonder de sector waarin zij actief zijn, 
de omvang en lengte van hun 
toeleveringsketen en de omvang van de 
onderneming.

Or. en

Amendement 561
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement
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8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de sector 
waarin zij actief zijn, de omvang en lengte 
van hun toeleveringsketen, de omvang van 
de onderneming en haar capaciteit, 
middelen en invloed.

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de sector 
waarin zij actief zijn, de omvang van de 
onderneming en haar capaciteit, middelen 
en invloed.

Or. es

Amendement 562
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Ondernemingen passen in hun 
waardeketen passende zorgvuldigheid toe 
op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot hun specifieke 
omstandigheden, in het bijzonder de sector 
waarin zij actief zijn, de omvang en lengte 
van hun toeleveringsketen, de omvang van 
de onderneming en haar capaciteit, 
middelen en invloed.

8. Ondernemingen passen een 
strategie inzake passende zorgvuldigheid 
toe op een manier die evenredig is en in 
verhouding staat tot de ernst en 
waarschijnlijkheid van de risico’s en hun 
specifieke omstandigheden, in het 
bijzonder de sector waarin zij actief zijn, 
de omvang en lengte van hun 
toeleveringsketen en de omvang van de 
onderneming.

Or. en

Amendement 563
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 

Schrappen
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mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. es

Amendement 564
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

9. Ondernemingen garanderen dat hun 
zakelijke relaties doeltreffend beleid op het 
gebied van mensenrechten, milieu en 
bestuur ontwikkelen, toepassen en 
uitvoeren dat in overeenstemming is met 
hun zorgvuldigheidsstrategie, bijvoorbeeld 
door middel van contractuele clausules en 
de vaststelling van beleid of gedragscodes 
die hun zakelijke relaties ontwikkelen en 
toepassen. Ondernemingen zorgen ervoor 
dat hun eigen aankooppraktijken en 
kostenverdeling geen risico’s veroorzaken 
of daaraan bijdragen, en de invoering van 
een doeltreffend mensenrechten-, milieu- 
en bestuursbeleid door hun zakelijke 
relaties mogelijk maken en 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 565
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 

9. Ondernemingen kunnen hun 
verplichting inzake passende 
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vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

zorgvuldigheid uitvoeren door middel van 
kaderovereenkomsten, contractuele 
clausules en de vaststelling van wettelijk 
bindende gedragscodes en zorgen ervoor 
dat hun zakelijke relaties beleid op het 
gebied van mensenrechten, milieu en 
bestuur ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 566
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules, de 
vaststelling van gedragscodes en zo nodig 
door middel van gecertificeerde en 
onafhankelijke audits dat hun zakelijke 
relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
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zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

zakelijke relaties op het eerste niveau van 
de toeleveringsketen buiten de EU beleid 
op het gebied van mensenrechten en milieu 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten, milieu en bestuur 
ontwikkelen en toepassen dat in 
overeenstemming is met hun 
zorgvuldigheidsstrategie.

9. Ondernemingen garanderen door 
middel van contractuele clausules en de 
vaststelling van gedragscodes dat hun 
zakelijke relaties beleid op het gebied van 
mensenrechten en milieu ontwikkelen en 
toepassen.

Or. fr

Amendement 569
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 4 – lid 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Ondernemingen controleren 
regelmatig of onderaannemers en 
leveranciers hun verplichtingen uit hoofde 
van lid 9 nakomen.

10. Ondernemingen moeten proberen 
te controleren of onderaannemers en 
leveranciers hun wettelijke verplichtingen 
in overeenstemming met de grondrechten 
nakomen.

Or. es
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Amendement 570
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Betrokkenheid van vakbonden en 
raadpleging van belanghebbenden

Raadpleging van belanghebbenden

Or. en

Amendement 571
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Betrokkenheid van vakbonden en 
raadpleging van belanghebbenden

Betrokkenheid en raadpleging van 
belanghebbenden

Or. en

Amendement 572
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau en te 

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten.
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goeder trouw te worden betrokken bij de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau en te 
goeder trouw te worden betrokken bij de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

1. De Commissie en de lidstaten 
stimuleren dat ondernemingen bij de 
vaststelling en uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, zoals past bij hun 
omvang en de aard en context van hun 
activiteiten.

Or. en

Amendement 574
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
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zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau en te 
goeder trouw te worden betrokken bij de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau, 
waaronder sectoraal, nationaal, Europees 
en mondiaal niveau, en te goeder trouw en 
onverwijld het initiatief te nemen en te 
onderhandelen om te worden betrokken 
bij de vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

Or. en

Amendement 575
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau en te 
goeder trouw te worden betrokken bij de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau, 
waaronder sectoraal, nationaal, Europees 
en mondiaal niveau, en te goeder trouw en 
onverwijld deel te nemen aan de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

Or. en
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Amendement 576
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden om op het juiste niveau en te 
goeder trouw te worden betrokken bij de 
vaststelling en uitvoering van de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen bij de vaststelling en 
uitvoering van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën 
belanghebbenden te goeder trouw en op 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
wijze raadplegen, op een manier die 
passend is gezien hun omvang en de aard 
en context van hun activiteiten, en 
garanderen met name het recht van 
vakbonden, vertegenwoordigers van 
werknemers en werknemers zelf om op het 
juiste niveau en te goeder trouw te worden 
betrokken bij de vaststelling en uitvoering 
van de zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden van de onderneming 
kunnen eisen dat zij in overeenstemming 
met de bepalingen uit lid 1 worden 
geraadpleegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 578
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Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden van de onderneming 
kunnen eisen dat zij in overeenstemming 
met de bepalingen uit lid 1 worden 
geraadpleegd.

2. De lidstaten garanderen dat 
primaire belanghebbenden van de 
onderneming kunnen eisen dat zij in 
overeenstemming met de bepalingen uit 
lid 1 worden geraadpleegd.

Or. en

Amendement 579
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De onderneming voert 
doeltreffende beschermingsmechanismen 
en -maatregelen in om te garanderen dat 
getroffen of potentieel getroffen 
belanghebbenden niet in gevaar worden 
gebracht door hun deelname aan de in 
lid 1 bedoelde raadplegingen.

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De raadpleging van inheemse 
volkeren vindt plaats overeenkomstig 
internationale mensenrechtennormen, 

Schrappen
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met inbegrip van de norm van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
instemming, en met inachtneming van 
hun recht op zelfbeschikking.

Or. fr

Amendement 581
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De raadpleging van inheemse 
volkeren vindt plaats overeenkomstig 
internationale mensenrechtennormen, 
met inbegrip van de norm van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
instemming, en met inachtneming van 
hun recht op zelfbeschikking.

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De raadpleging van inheemse 
volkeren vindt plaats overeenkomstig 
internationale mensenrechtennormen, 
met inbegrip van de norm van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
instemming, en met inachtneming van 
hun recht op zelfbeschikking.

Schrappen

Or. en
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Amendement 583
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 
en geraadpleegd over de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming overeenkomstig Richtlijn 
2002/14/EG tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad en Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers.

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 
en geraadpleegd over de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming overeenkomstig Richtlijn 
2002/14/EG tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad, Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers, 
het recht op collectieve onderhandelingen 
zoals erkend bij de IAO-Verdragen 
nrs. 87, 98 en 154, het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens van de Raad 
van Europa en het Europees Sociaal 
Handvest, alsook de besluiten van het 
IAO-Comité voor vakbondsvrijheid, het 
Comité van deskundigen inzake de 
toepassing van verdragen en 
aanbevelingen van de IAO en het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 
van de Raad van Europa.

Or. en

Amendement 584
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 
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en geraadpleegd over de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming overeenkomstig Richtlijn 
2002/14/EG tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad en Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers.

en geraadpleegd over de inventarisatie van 
de potentiële en daadwerkelijke negatieve 
effecten door de onderneming, de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming en de uitvoering ervan 
overeenkomstig Richtlijn 2002/14/EG tot 
vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad en Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers.

Or. en

Amendement 585
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 
en geraadpleegd over de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming overeenkomstig Richtlijn 
2002/14/EG tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad en Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers.

5. Werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geïnformeerd 
en geraadpleegd over de inventarisatie van 
de potentiële en daadwerkelijke negatieve 
effecten door de onderneming, de 
zorgvuldigheidsstrategie van hun 
onderneming en de uitvoering ervan 
overeenkomstig Richtlijn 2002/14/EG tot 
vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap, Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad en Richtlĳn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers.

Or. en
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Amendement 586
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden en vakbonden, wanneer 
een onderneming weigert 
belanghebbenden te raadplegen, de 
vakbonden niet te goeder trouw betrekt of 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
niet naar behoren informeert en 
raadpleegt, de kwestie kunnen voorleggen 
aan een bevoegde nationale autoriteit.

Schrappen

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden en vakbonden, wanneer 
een onderneming weigert 
belanghebbenden te raadplegen, de 
vakbonden niet te goeder trouw betrekt of 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
niet naar behoren informeert en 
raadpleegt, de kwestie kunnen voorleggen 
aan een bevoegde nationale autoriteit.

Schrappen

Or. en

Amendement 588
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden en vakbonden, wanneer 
een onderneming weigert belanghebbenden 
te raadplegen, de vakbonden niet te goeder 
trouw betrekt of werknemers en hun 
vertegenwoordigers niet naar behoren 
informeert en raadpleegt, de kwestie 
kunnen voorleggen aan een bevoegde 
nationale autoriteit.

6. De lidstaten garanderen 
onverminderd eventuele 
rechtsvorderingen en voorzieningen in 
rechte dat belanghebbenden en vakbonden, 
wanneer een onderneming weigert 
belanghebbenden te raadplegen, de 
vakbonden niet te goeder trouw betrekt bij 
doeltreffende, zinvolle en geïnformeerde 
onderhandelingen of werknemers en hun 
vertegenwoordigers niet naar behoren 
informeert en raadpleegt, de kwestie 
kunnen voorleggen aan een bevoegde 
nationale autoriteit, en merken dergelijke 
situaties aan als inbreuk op de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid. De bevoegde autoriteit 
kan sancties opleggen aan de 
onderneming wegens deze inbreuk op de 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 589
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 5 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden en vakbonden, wanneer 
een onderneming weigert belanghebbenden 
te raadplegen, de vakbonden niet te goeder 
trouw betrekt of werknemers en hun 
vertegenwoordigers niet naar behoren 
informeert en raadpleegt, de kwestie 
kunnen voorleggen aan een bevoegde 
nationale autoriteit.

6. De lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, wanneer een 
onderneming weigert belanghebbenden te 
raadplegen of werknemers en hun 
vertegenwoordigers niet naar behoren 
informeert en raadpleegt, de kwestie 
kunnen voorleggen aan een bevoegde 
nationale autoriteit.

Or. en



AM\1215358NL.docx 103/107 PE658.905v01-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 591
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie publiceren en de 
volgende informatie toegankelijk, 
vergelijkbaar en kosteloos beschikbaar 
stellen, met name op de websites van de 
ondernemingen.

a) het mensenrechten-, milieu- en 
bestuursbeleid van de onderneming in 
overeenstemming met artikel 4, lid 2;
b) informatie over de maatregelen die zijn 
genomen om zorgvuldigheidsbeleid te 
integreren in de bestuurssystemen;
c) de geïdentificeerde risicogebieden en de 
negatieve effecten;
d) de acties die zijn genomen om die 
risico’s te beperken, zo mogelijk met 
inbegrip van een geschat tijdpad, 
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referentiewaarden voor verbetering en de 
uitkomsten van die acties;
e) maatregelen om de uitvoering en de 
resultaten te volgen;
f) informatie over de verrichting van of 
medewerking aan een sanering;
g) een overzicht van de waardeketen van 
de onderneming.

Or. en

Amendement 592
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

1. De lidstaten garanderen dat op de 
websites van de ondernemingen de 
vastgestelde risico’s en de op grond van 
artikel 4 genomen 
zorgvuldigheidsmaatregelen, de 
beoordeling en de herziening van de op 
grond van artikel 8 uitgevoerde 
zorgvuldigheidsstrategie, alsmede een 
regelmatig verslag over de uitvoering 
ervan openbaar worden gemaakt. De 
ondernemingen stellen deze informatie 
toegankelijk en kosteloos openbaar 
beschikbaar, met name op de websites van 
de ondernemingen.

Or. de

Amendement 593
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun in artikel 4, lid 4, 
genoemde zorgvuldigheidsstrategie 
toegankelijk, vergelijkbaar en kosteloos 
openbaar beschikbaar stellen, met name op 
de websites van de ondernemingen.

Op dezelfde wijze maakt de onderneming 
ook het volgende openbaar:

Or. en

Amendement 594
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen die dat wensen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, op 
openbare websites die voor dit doel zijn 
opgezet.

Or. es

Amendement 595
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen.

1. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategie toegankelijk en 
kosteloos openbaar beschikbaar stellen, 
met name op de websites van de 
ondernemingen, met inachtneming van de 
handelsgeheimen.
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Or. en

Amendement 596
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1 – punt i (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i) de vastgestelde methode om 
potentiële of daadwerkelijke negatieve 
effecten op mensenrechten, milieu en 
bestuur te monitoren;

Or. en

Amendement 597
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i bis) de genomen maatregelen om 
zorgvuldigheidsbeleid te integreren in de 
activiteiten en waardeketen van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 598
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1 – punt i ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i ter) de belangrijkste gedetecteerde 
gebieden en de aard van de potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten;
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Or. en

Amendement 599
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1 – punt i quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i quater) de acties die zijn genomen 
om de belangrijkste potentiële of 
daadwerkelijke negatieve effecten te 
voorkomen of te beperken, zo mogelijk 
met inbegrip van een geschat tijdpad, 
referentiewaarden voor verbetering en de 
uitkomsten van die acties;

Or. en

Amendement 600
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 1 – punt i quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i quinquies) de genomen maatregelen 
om de uitvoering en de resultaten te 
volgen.

Or. en


