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Amendement 601
Manon Aubry

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

Ontwerpresolutie Amendement

i sexies) wordt informatie openbaar 
gemaakt over het voorzien in corrigerende 
maatregelen voor eerdere en huidige 
gevolgen.

Or. en

Amendement 602
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en aan 
een van de nationale bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen op grond van 
artikel 14.

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers, vertegenwoordigers van 
werknemers, vakbonden op nationaal, 
Europees en mondiaal niveau en zakelijke 
relaties, en aan een van de nationale 
bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen 
op grond van artikel 14.

Ondernemingen maken de relevante 
informatie bekend aan mogelijk 
gedupeerde belanghebbenden op een 
manier die passend is in de specifieke 
context, bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de betreffende taal.

Or. en

Amendement 603
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en aan 
een van de nationale bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen op grond van 
artikel 14.

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers, vertegenwoordigers van 
werknemers, vakbonden op nationaal, 
Europees en mondiaal niveau en zakelijke 
relaties, en aan een van de nationale 
bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen 
op grond van artikel 14.

Ondernemingen maken de relevante 
informatie bekend aan mogelijk 
gedupeerde belanghebbenden op een 
manier die passend is in de specifieke 
context, bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de betreffende taal.

Or. en

Amendement 604
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en aan 
een van de nationale bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen op grond van 
artikel 14.

2. Ondernemingen die een 
zorgvuldigheidsstrategie opstellen, zullen 
deze aan hun werknemers en zakelijke 
relaties doorgeven en, in voorkomend 
geval, aan een van de nationale bevoegde 
autoriteiten die zijn aangewezen op grond 
van artikel 14.

Or. es

Amendement 605
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en aan 
een van de nationale bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen op grond van 
artikel 14.

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en, op 
hun verzoek, aan een van de nationale 
bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen 
op grond van artikel 14.

Or. en

Amendement 606
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en aan 
een van de nationale bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen op grond van 
artikel 14.

2. Ondernemingen geven hun 
zorgvuldigheidsstrategie door aan hun 
werknemers en zakelijke relaties en, op 
verzoek, aan een van de nationale 
bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen 
op grond van artikel 14.

Or. en

Amendement 607
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring uploaden.

3. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring op een 
nationaal of Europees gecentraliseerd 
platform uploaden. Dit platform kan een 
centraal Europees toegangspunt zijn als 
bedoeld door de Commissie in haar 
recente actieplan voor de opbouw van de 
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kapitaalmarktenunie (COM/2020/590).

Or. en

Amendement 608
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring uploaden.

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4, lid 3, bedoelde verklaring 
uploaden, met inbegrip van de 
risicobeoordeling.

Or. en

Amendement 609
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring uploaden.

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in de 
artikelen 4 en 6 bedoelde verklaring 
uploaden.

Or. en

Amendement 610
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 6 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op en garanderen 
dat ondernemingen hier hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring uploaden.

3. De lidstaten zetten een 
gecentraliseerd platform op waar 
ondernemingen hun 
zorgvuldigheidsstrategieën of de in 
artikel 4 bedoelde verklaring kunnen 
uploaden.

Or. es

Amendement 611
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 7

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 7 Schrappen
Bekendmaking van niet-financiële en 
diversiteitsinformatie
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van Richtlijn 
2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 
toepassen op het gebied van, in ieder 
geval, milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 
ingevoerd.

Or. es

Amendement 612
József Szájer, Enikő Győri
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 7

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 7 Schrappen
Bekendmaking van niet-financiële en 
diversiteitsinformatie
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van Richtlijn 
2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 
toepassen op het gebied van, in ieder 
geval, milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 613
Jorge Buxadé Villalba

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

Ontwerpresolutie Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van Richtlijn 
2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 
toepassen op het gebied van, in ieder 
geval, milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 

Schrappen
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ingevoerd.

Or. es

Amendement 614
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

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

Ontwerpresolutie Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van Richtlijn 
2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 
toepassen op het gebied van, in ieder 
geval, milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 
ingevoerd.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen van bepaalde 
ondernemingen op grond van 
Richtlijn 2013/34/EU.

Or. en

Amendement 615
Tiemo Wölken, Lara Wolters

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

Ontwerpresolutie Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van Richtlijn 
2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
verplichtingen die bepaalde 
ondernemingen op grond van 
Richtlijn 2013/34/EU hebben om in hun 
bestuursverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen, met inbegrip van 
een beschrijving van het beleid dat zij 
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toepassen op het gebied van, in ieder geval, 
milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 
ingevoerd.

toepassen op het gebied van, in ieder geval, 
klimaat-, milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, en de 
zorgvuldigheidsprocessen die zij hebben 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 616
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën ten minste eens 
per jaar, en herzien deze in voorkomend 
geval dienovereenkomstig.

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën en de 
uitvoering ervan ten minste eens per jaar, 
en herzien deze dienovereenkomstig 
wanneer zich een verandering voordoet in 
hun waardeketen of wanneer er een 
nieuw risico is vastgesteld door middel 
van het systeem van vroegtijdige 
waarschuwing met betrekking tot risico’s.

Or. en

Amendement 617
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën ten minste eens 
per jaar, en herzien deze in voorkomend 
geval dienovereenkomstig.

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën en de omzetting 
daarvan ten minste eens per jaar, en 
herzien deze dienovereenkomstig als er 
een verandering optreedt in hun 
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waardeketen of als dankzij de vroegtijdige 
risicowaarschuwing nieuwe risico’s zijn 
geïdentificeerd.

Or. de

Amendement 618
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën ten minste eens 
per jaar, en herzien deze in voorkomend 
geval dienovereenkomstig.

1. In voorkomend geval herzien 
ondernemingen de doeltreffendheid en 
geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën.

Or. en

Amendement 619
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën ten minste eens 
per jaar, en herzien deze in voorkomend 
geval dienovereenkomstig.

1. Ondernemingen evalueren de 
doeltreffendheid en geschiktheid van hun 
zorgvuldigheidsstrategieën ten minste eens 
per vijf jaar, en herzien deze in 
voorkomend geval dienovereenkomstig.

Or. en

Amendement 620
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met 
belanghebbenden, en de vakbonden 
worden hier op dezelfde wijze bij 
betrokken als bij de vaststelling van de 
zorgvuldigheidsstrategie.

Schrappen

Or. en

Amendement 621
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
lokale gemeenschappen en 
maatschappelijke organisaties, en de 
vakbonden en vertegenwoordigers van 
werknemers worden hier op dezelfde wijze 
bij betrokken als bij de vaststelling van de 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 622
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 2. De evaluatie en herziening van de 
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zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden en vertegenwoordigers 
van werknemers worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 623
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met en met 
betrokkenheid van belanghebbenden, en 
de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 624
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 625
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met belanghebbenden, 
en de vakbonden worden hier op dezelfde 
wijze bij betrokken als bij de vaststelling 
van de zorgvuldigheidsstrategie.

2. De evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie wordt uitgevoerd 
in onderling overleg met de primaire 
belanghebbenden op dezelfde wijze als bij 
de vaststelling van de 
zorgvuldigheidsstrategie.

Or. en

Amendement 626
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 8 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij grote bedrijven wordt bij de 
evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie het in artikel 12 
bedoelde adviescomité geraadpleegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 627
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 8 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij grote bedrijven wordt bij de 
evaluatie en herziening van de 
zorgvuldigheidsstrategie het in artikel 12 
bedoelde adviescomité geraadpleegd.

Schrappen
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Or. en

Amendement 628
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – Artikel 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 8 bis
Ondernemingen maken relevante en 
veelzeggende informatie over de evaluatie 
van hun strategie openbaar. Deze 
informatie wordt eveneens openbaar 
gemaakt via de databank die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, hebben 
opgezet.

Or. de

Amendement 629
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 9 Schrappen
Klachtenmechanisme
1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om 
risico’s vroegtijdig te detecteren als om 
deze te corrigeren, zodat alle 
belanghebbenden punten van zorg met 
betrekking tot mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen 
dat ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.
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2. Klachtenmechanismen zijn legitiem, 
toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig 
de doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de Verenigde Naties. Klachten 
kunnen via deze mechanismen anoniem 
worden ingediend.
3. Belanghebbenden ontvangen via het 
klachtenmechanisme tijdig een 
doeltreffende reactie, zowel in gevallen 
van waarschuwingen en klachten als met 
betrekking tot corrigerende maatregelen.
4. Ondernemingen publiceren punten van 
zorg die via hun klachtenmechanismen 
zijn aangekaart evenals de corrigerende 
maatregelen die zijn genomen en brengen 
regelmatig verslag uit over de hiermee 
gemaakte vorderingen.
5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.
6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers, en 
worden in samenwerking met hen 
beheerd. Vertegenwoordigers van 
werknemers ontvangen de middelen die zij 
nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied na te 
komen, onder meer om contact te kunnen 
leggen met de vakbonden en werknemers 
van ondernemingen waarmee hun 
onderneming een zakelijke relatie heeft.

Or. es

Amendement 630
Liesje Schreinemacher
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 9 Schrappen
Klachtenmechanisme
1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om 
risico’s vroegtijdig te detecteren als om 
deze te corrigeren, zodat alle 
belanghebbenden punten van zorg met 
betrekking tot mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen 
dat ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.
2. Klachtenmechanismen zijn legitiem, 
toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig 
de doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de Verenigde Naties. Klachten 
kunnen via deze mechanismen anoniem 
worden ingediend.
3. Belanghebbenden ontvangen via het 
klachtenmechanisme tijdig een 
doeltreffende reactie, zowel in gevallen 
van waarschuwingen en klachten als met 
betrekking tot corrigerende maatregelen.
4. Ondernemingen publiceren punten van 
zorg die via hun klachtenmechanismen 
zijn aangekaart evenals de corrigerende 
maatregelen die zijn genomen en brengen 
regelmatig verslag uit over de hiermee 
gemaakte vorderingen.
5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.
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6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers, en 
worden in samenwerking met hen 
beheerd. Vertegenwoordigers van 
werknemers ontvangen de middelen die zij 
nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied na te 
komen, onder meer om contact te kunnen 
leggen met de vakbonden en werknemers 
van ondernemingen waarmee hun 
onderneming een zakelijke relatie heeft.

Or. en

Amendement 631
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om 
risico’s vroegtijdig te detecteren als om 
deze te corrigeren, zodat alle 
belanghebbenden punten van zorg met 
betrekking tot mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen 
dat ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

Schrappen

Or. es

Amendement 632
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Grote ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
grote ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties. De 
lidstaten sporen kleine en middelgrote 
ondernemingen aan zich bij dergelijke 
samenwerkingsafspraken aan te sluiten.

Or. en

Amendement 633
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze 
tussentijds te corrigeren, zodat alle 
belanghebbenden punten van zorg met 
betrekking tot potentiële of daadwerkelijke 
nadelige mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde effecten kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

Or. en

Amendement 634
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József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Ondernemingen kunnen vrijwillig 
een klachtenmechanisme opzetten, zowel 
om risico’s vroegtijdig te detecteren als om 
deze te corrigeren, zodat de relevante 
belanghebbenden punten van zorg met 
betrekking tot mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

Or. en

Amendement 635
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s en effecten 
kenbaar kunnen maken. De lidstaten 
garanderen dat ondernemingen voor een 
dergelijk mechanisme kunnen zorgen door 
middel van samenwerkingsafspraken met 
andere ondernemingen of organisaties.

Or. en



AM\1215359NL.docx 21/115 PE658.906v01-00

NL

Amendement 636
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Ondernemingen kunnen een 
klachtenmechanisme opzetten, zowel om 
risico’s vroegtijdig te detecteren als om 
deze te corrigeren, zodat belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

Or. en

Amendement 637
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s kenbaar 
kunnen maken. De lidstaten garanderen dat 
ondernemingen voor een dergelijk 
mechanisme kunnen zorgen door middel 
van samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

1. Ondernemingen zetten een 
klachtenmechanisme op, zowel om risico’s 
vroegtijdig te detecteren als om deze te 
corrigeren, zodat alle belanghebbenden 
punten van zorg met betrekking tot 
mensenrechten- en milieugerelateerde 
risico’s kenbaar kunnen maken. De 
lidstaten garanderen dat ondernemingen 
voor een dergelijk mechanisme kunnen 
zorgen door middel van 
samenwerkingsafspraken met andere 
ondernemingen of organisaties.

Or. fr
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Amendement 638
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
veilig, rechtvaardig, transparant, 
compatibel met rechten en aanpasbaar, 
overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de Verenigde Naties. Klachten 
kunnen via deze mechanismen anoniem 
worden ingediend.

Schrappen

Or. es

Amendement 639
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties en algemene 
opmerking nr. 16 van het VN-Comité voor 
de rechten van het kind. Klachten kunnen 
via deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.
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Or. en

Amendement 640
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem en/of op 
vertrouwelijke basis worden ingediend.

Or. en

Amendement 641
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, veilig, 
rechtvaardig, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties.



PE658.906v01-00 24/115 AM\1215359NL.docx

NL

Or. en

Amendement 642
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Klachtenmechanismen zijn 
legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, 
veilig, rechtvaardig, transparant, 
compatibel met rechten en aanpasbaar, 
overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.

2. Klachtenmechanismen zijn 
toegankelijk, transparant, compatibel met 
rechten en aanpasbaar, overeenkomstig de 
doeltreffendheidscriteria voor 
buitengerechtelijke klachtenmechanismen 
uit beginsel 31 van de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
de Verenigde Naties. Klachten kunnen via 
deze mechanismen anoniem worden 
ingediend.

Or. fr

Amendement 643
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Belanghebbenden ontvangen via 
het klachtenmechanisme tijdig een 
doeltreffende reactie, zowel in gevallen 
van waarschuwingen en klachten als met 
betrekking tot corrigerende maatregelen.

Schrappen

Or. es

Amendement 644
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Ondernemingen publiceren 
punten van zorg die via hun 
klachtenmechanismen zijn aangekaart 
evenals de corrigerende maatregelen die 
zijn genomen en brengen regelmatig 
verslag uit over de hiermee gemaakte 
vorderingen.

Schrappen

Or. es

Amendement 645
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 9 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Ondernemingen publiceren 
punten van zorg die via hun 
klachtenmechanismen zijn aangekaart 
evenals de corrigerende maatregelen die 
zijn genomen en brengen regelmatig 
verslag uit over de hiermee gemaakte 
vorderingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 646
Manon Aubry

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

Ontwerpresolutie Amendement

4. Ondernemingen publiceren punten 
van zorg die via hun klachtenmechanismen 

4. Ondernemingen publiceren en 
brengen verslag uit van punten van zorg 
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zijn aangekaart evenals de corrigerende 
maatregelen die zijn genomen en brengen 
regelmatig verslag uit over de hiermee 
gemaakte vorderingen.

die via hun klachtenmechanismen zijn 
aangekaart evenals de corrigerende 
maatregelen die zijn genomen en brengen 
regelmatig verslag uit over de hiermee 
gemaakte vorderingen. Bij het publiceren 
van informatie moet altijd de veiligheid 
van de belanghebbende zijn gewaarborgd, 
onder meer door anonimiteit te 
garanderen.

Or. en

Amendement 647
Heidi Hautala

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

Ontwerpresolutie Amendement

4. Ondernemingen publiceren punten 
van zorg die via hun klachtenmechanismen 
zijn aangekaart evenals de corrigerende 
maatregelen die zijn genomen en brengen 
regelmatig verslag uit over de hiermee 
gemaakte vorderingen.

4. Ondernemingen brengen verslag 
uit van punten van zorg die via hun 
klachtenmechanismen zijn aangekaart 
evenals de corrigerende maatregelen die 
zijn genomen en brengen regelmatig 
verslag uit over de hiermee gemaakte 
vorderingen. Bij het publiceren van 
informatie moet altijd de veiligheid van de 
belanghebbende zijn gewaarborgd, onder 
meer door anonimiteit te garanderen.

Or. en

Amendement 648
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.

Schrappen
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Or. es

Amendement 649
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.

5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
potentiële of daadwerkelijke nadelige 
effecten moeten worden aangepakt.

Or. en

Amendement 650
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.

5. Via klachtenmechanismen kunnen 
voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
potentiële of daadwerkelijke nadelige 
effecten moeten worden aangepakt.

Or. en

Amendement 651
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Via klachtenmechanismen kunnen (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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voorstellen worden gedaan aan de 
onderneming over de manier waarop 
risico’s moeten worden aangepakt.

versie)

Or. en

Amendement 652
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers, en 
worden in samenwerking met hen 
beheerd. Vertegenwoordigers van 
werknemers ontvangen de middelen die zij 
nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied na te 
komen, onder meer om contact te kunnen 
leggen met de vakbonden en werknemers 
van ondernemingen waarmee hun 
onderneming een zakelijke relatie heeft.

Schrappen

Or. es

Amendement 653
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 9 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers, en 
worden in samenwerking met hen 
beheerd. Vertegenwoordigers van 

6. Aanbevolen wordt 
klachtenmechanismen te ontwikkelen in 
partnerschap met belanghebbenden.
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werknemers ontvangen de middelen die zij 
nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied na te 
komen, onder meer om contact te kunnen 
leggen met de vakbonden en werknemers 
van ondernemingen waarmee hun 
onderneming een zakelijke relatie heeft.

Or. en

Amendement 654
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers, en 
worden in samenwerking met hen beheerd. 
Vertegenwoordigers van werknemers 
ontvangen de middelen die zij nodig 
hebben om hun verantwoordelijkheden op 
dit gebied na te komen, onder meer om 
contact te kunnen leggen met de 
vakbonden en werknemers van 
ondernemingen waarmee hun onderneming 
een zakelijke relatie heeft.

6. Klachtenmechanismen worden 
ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vertegenwoordigers van werknemers en 
lokale gemeenschappen die rechtstreeks 
zijn gedupeerd, en worden in 
samenwerking met hen beheerd. 
Vertegenwoordigers van werknemers 
ontvangen de middelen die zij nodig 
hebben om hun verantwoordelijkheden op 
dit gebied na te komen, onder meer om 
contact te kunnen leggen met de 
vakbonden en werknemers van 
ondernemingen waarmee hun onderneming 
een zakelijke relatie heeft.

Or. en

Amendement 655
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Bedrijven moeten te goeder trouw 
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samenwerken met doeltreffende 
buitengerechtelijke 
klachtenmechanismen, zoals de nationale 
contactpunten voor verantwoord zakelijk 
gedrag, met name wanneer het niet 
mogelijk is gebleken corrigerende 
maatregelen te treffen in het kader van 
het klachtenmechanisme op operationeel 
niveau.

Or. en

Amendement 656
Manon Aubry, 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 9 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Alvorens in werking te kunnen 
treden moeten klachtenmechanismen 
worden gecertificeerd door de bevoegde 
nationale autoriteiten of door het 
Europees comité voor nationale bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 657
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Toegang tot een 
klachtenprocedure sluit de verzoeker niet 
uit van toegang tot een gerechtelijke 
procedure.

Or. de
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Amendement 658
Manon Aubry, 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 9 – punt 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. De toegang tot 
klachtenmechanismen vormt voor eisers 
geen belemmering voor toegang tot 
gerechtelijke mechanismen.

Or. en

Amendement 659
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 10 Schrappen
Buitengerechtelijke schadeloosstelling
1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, zorgt voor of 
medewerking verleent aan corrigerende 
maatregelen.
2. Deze corrigerende maatregelen kunnen 
worden voorgesteld via het in artikel 9 
beschreven klachtenmechanisme.
3. De corrigerende maatregelen worden 
vastgesteld in onderling overleg met de 
gedupeerde belanghebbenden en kan een 
of meer corrigerende maatregelen van de 
onderstaande, niet-uitputtende lijst 
omvatten: financiële of niet-financiële 
compensatie, werkhervatting, openbare 
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excuses, restitutie, eerherstel of bijdrage 
aan onderzoek.
4. Ondernemingen voorkomen 
aanvullende schade door te garanderen 
dat er geen sprake zal zijn van herhaling.
5. De lidstaten garanderen dat gedupeerde 
belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds civiele procedures 
kunnen inleiden overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 660
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Daniel Buda, 
József Szájer, Christian Sagartz

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 10 Schrappen
Buitengerechtelijke schadeloosstelling
1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, zorgt voor of 
medewerking verleent aan corrigerende 
maatregelen.
2. Deze corrigerende maatregelen kunnen 
worden voorgesteld via het in artikel 9 
beschreven klachtenmechanisme.
3. De corrigerende maatregelen worden 
vastgesteld in onderling overleg met de 
gedupeerde belanghebbenden en kan een 
of meer corrigerende maatregelen van de 
onderstaande, niet-uitputtende lijst 
omvatten: financiële of niet-financiële 
compensatie, werkhervatting, openbare 
excuses, restitutie, eerherstel of bijdrage 
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aan onderzoek.
4. Ondernemingen voorkomen 
aanvullende schade door te garanderen 
dat er geen sprake zal zijn van herhaling.
5. De lidstaten garanderen dat gedupeerde 
belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds civiele procedures 
kunnen inleiden overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 661
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, zorgt voor of 
medewerking verleent aan corrigerende 
maatregelen.

1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen of hier 
rechtstreeks verband mee houdt, zorgt 
voor of medewerking verleent aan 
corrigerende maatregelen.

Or. en

Amendement 662
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 

1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die vaststelt dat zij schade 
heeft berokkend of hiertoe heeft 
bijgedragen, zorgt voor of medewerking 



PE658.906v01-00 34/115 AM\1215359NL.docx

NL

hiertoe heeft bijgedragen, zorgt voor of 
medewerking verleent aan corrigerende 
maatregelen.

verleent aan corrigerende maatregelen.

Or. de

Amendement 663
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat een 
onderneming die, in het bijzonder door 
middel van haar klachtenmechanisme, 
vaststelt dat zij schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, zorgt voor of 
medewerking verleent aan corrigerende 
maatregelen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

Amendement 664
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Deze corrigerende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld via het in 
artikel 9 beschreven 
klachtenmechanisme.

Schrappen

Or. es

Amendement 665
Jorge Buxadé Villalba

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

Ontwerpresolutie Amendement

4. Ondernemingen voorkomen 
aanvullende schade door te garanderen 
dat er geen sprake zal zijn van herhaling.

Schrappen

Or. es

Amendement 666
Manon Aubry, 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 10 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De lidstaten garanderen dat 
gedupeerde belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds civiele procedures 
kunnen inleiden overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

5. De lidstaten garanderen dat 
gedupeerde belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds gerechtelijke 
procedures kunnen inleiden 
overeenkomstig de wetgeving. Er wordt 
met name gewezen op de volgende 
punten:

Or. en

Amendement 667
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De lidstaten garanderen dat 
gedupeerde belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds civiele procedures 
kunnen inleiden overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

5. De lidstaten garanderen dat 
gedupeerde belanghebbenden, ook als een 
onderneming corrigerende maatregelen 
voorstelt, nog steeds civiele of 
strafrechtelijke procedures kunnen 
inleiden overeenkomstig de nationale 
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wetgeving.

Or. en

Amendement 668
Manon Aubry, 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 10 – lid 5 – punt i (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i) van slachtoffers mag niet worden 
verlangd dat zij gebruikmaken van die 
mechanismen voordat zij hun vordering 
aanhangig hebben gemaakt bij een 
openbare rechtbank;

Or. en

Amendement 669
Manon Aubry, 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 10 – lid 5 – punt ii (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

ii) lopende procedures in het kader 
van het klachtenmechanisme op 
operationeel niveau mogen de toegang 
van het slachtoffer tot de openbare 
rechtbank niet belemmeren;

Or. en

Amendement 670
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
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Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 10 – lid 5 – punt iii (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iii) door een klachtenmechanisme op 
operationeel niveau afgegeven besluiten 
moeten door de openbare rechtbanken 
naar behoren in overweging worden 
genomen maar hebben geen bindend 
karakter, met name niet op een manier die 
openbare rechtbanken belet passende 
sancties of corrigerende maatregelen op te 
leggen.

Or. en

Amendement 671
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 11 Schrappen
Verantwoordelijkheid met betrekking tot 
het zorgvuldigheidsproces
1. De lidstaten garanderen dat de leden 
van de bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van een 
onderneming, handelend binnen de 
bevoegdheden die op grond van de 
nationale wetgeving aan hen zijn 
toegekend, collectief moeten waarborgen 
dat het zorgvuldigheidsproces en de 
zakelijke beslissingen van de 
onderneming, onder meer met betrekking 
tot het beloningsbeleid, in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
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bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 
leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

Or. es

Amendement 672
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat de 
leden van de bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van een 
onderneming, handelend binnen de 
bevoegdheden die op grond van de 
nationale wetgeving aan hen zijn 
toegekend, collectief moeten waarborgen 
dat het zorgvuldigheidsproces en de 
zakelijke beslissingen van de 
onderneming, onder meer met betrekking 
tot het beloningsbeleid, in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn.

Schrappen

Or. es

Amendement 673
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 

Schrappen
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leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

Or. es

Amendement 674
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 11 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 
leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 675
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 
leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen van toepassing 
zijn op de leden van het bestuurs-, het 
leidinggevend en het toezichthoudend 
orgaan van de ondernemingen.
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Or. de

Amendement 676
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 
leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen van toepassing 
zijn op de leden van het bestuurs-, het 
leidinggevend en het toezichthoudend 
orgaan van de ondernemingen.

Or. en

Amendement 677
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 11 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen, ten minste jegens 
de onderneming, van toepassing zijn op de 
leden van het bestuurs-, het leidinggevend 
en het toezichthoudend orgaan van de 
ondernemingen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake aansprakelijkheid 
wegens schending van de in de lid 1 
bedoelde verplichtingen van toepassing 
zijn op de leden van het bestuurs-, het 
leidinggevend en het toezichthoudend 
orgaan van de ondernemingen.

Or. en

Amendement 678



AM\1215359NL.docx 41/115 PE658.906v01-00

NL

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 12 Schrappen
Expertise op het gebied van passende 
zorgvuldigheid
1. Lidstaten garanderen dat het 
bestuursorgaan van de onderneming over 
de nodige kwalificaties, kennis en 
expertise op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikt.
2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg 
te nemen, te monitoren, er informatie over 
te verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

Or. en

Amendement 679
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten garanderen dat het 
bestuursorgaan van de onderneming over 
de nodige kwalificaties, kennis en 
expertise op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikt.

Schrappen

Or. es
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Amendement 680
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten garanderen dat het 
bestuursorgaan van de onderneming over 
de nodige kwalificaties, kennis en 
expertise op het gebied van passende 
zorgvuldigheid beschikt.

Schrappen

Or. en

Amendement 681
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg 
te nemen, te monitoren, er informatie over 
te verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 682
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg 
te nemen, te monitoren, er informatie over 
te verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om potentiële of 
daadwerkelijke nadelige mensenrechten-, 
milieu- en bestuursgerelateerde effecten 
weg te nemen, te monitoren, er informatie 
over te verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

Or. en

Amendement 683
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken.

Or. es

Amendement 684
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
vertegenwoordigers van vakbonden en 
werknemers, andere belanghebbenden en 
deskundigen.

Or. en

Amendement 685
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s en de 
gevolgen daarvan weg te nemen, te 
monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

Or. de

Amendement 686
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 12 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s weg te 
nemen, te monitoren, er informatie over te 
verschaffen, en ze te voorkomen en 
beperken. In deze adviescomités zitten 
belanghebbenden en deskundigen.

2. Grote ondernemingen zetten een 
adviescomité op dat de taak krijgt hun 
bestuursorgaan te adviseren over 
verschillende aangelegenheden op het 
gebied van passende zorgvuldigheid en zij 
stellen maatregelen voor om risico’s en 
effecten weg te nemen, te monitoren, er 
informatie over te verschaffen, en ze te 
voorkomen en beperken. In deze 
adviescomités zitten belanghebbenden en 
deskundigen.

Or. en

Amendement 687
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

1. Lidstaten kunnen de vaststelling 
van sectorale zorgvuldigheidsplannen 
aanmoedigen teneinde de 
zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen. 
Ondernemingen die een officieel erkende 
(sectorale) norm, een veilige haven, 
toepassen en naleven, kunnen hun risico 
op rechtsgevolgen beperken. De norm 
moet alle kernelementen met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid beslaan en 
zijn ontwikkeld op basis van een proces 
waarbij meerdere belanghebbenden zijn 
betrokken. Er moeten controles 
plaatsvinden op de naleving van de norm 
door de onderneming. De veilige haven 
stimuleert ondernemingen op positieve 
wijze tot het vervullen van een 
voorbeeldfunctie.

Or. en
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Amendement 688
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

Ondernemingen die deelnemen aan 
zorgvuldigheidsplannen zijn niet 
vrijgesteld van de in de artikelen 4 en 9 
van deze richtlijn vastgestelde 
verplichtingen.

Or. de

Amendement 689
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

Ondernemingen die deelnemen aan 
sectorale zorgvuldigheidsplannen zijn niet 
vrijgesteld van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4 en 9 van deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 690
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen. 
Ondernemingen die deelnemen aan 
sectorale zorgvuldigheidsplannen zijn niet 
vrijgesteld van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4 tot en met 8 van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 691
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

1. Lidstaten kunnen ondernemingen 
aanmoedigen vrijwillige sectorale 
zorgvuldigheidsplannen vast te stellen 
teneinde de zorgvuldigheidsstrategieën van 
ondernemingen binnen een economische 
sector onderling op elkaar af te stemmen.

Or. es

Amendement 692
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden, het recht hebben om deel te 
nemen aan het proces van het opstellen 
van sectorale zorgvuldigheidsplannen.

Schrappen

Or. en

Amendement 693
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden, het recht hebben om deel te 
nemen aan het proces van het opstellen van 
sectorale zorgvuldigheidsplannen.

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden en maatschappelijke 
organisaties, het recht hebben om deel te 
nemen aan het proces van het opstellen van 
sectorale zorgvuldigheidsplannen, 
onverminderd de verplichting van iedere 
onderneming om te voldoen aan de 
vereiste uit hoofde van artikel 5.

Or. en

Amendement 694
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden, het recht hebben om deel te 
nemen aan het proces van het opstellen van 

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden, vertegenwoordigers van 
werknemers of de werknemers zelf, het 
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sectorale zorgvuldigheidsplannen. recht hebben om deel te nemen aan het 
proces van het opstellen van sectorale 
zorgvuldigheidsplannen.

Or. en

Amendement 695
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Lidstaten garanderen dat 
belanghebbenden, in het bijzonder 
vakbonden, het recht hebben om deel te 
nemen aan het proces van het opstellen van 
sectorale zorgvuldigheidsplannen.

2. Lidstaten garanderen dat de 
primaire en secundaire belanghebbenden 
het recht hebben om deel te nemen aan het 
proces van het opstellen van sectorale 
zorgvuldigheidsplannen.

Or. en

Amendement 696
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 13 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Sectorale klachtenmechanismen 
worden ontwikkeld in partnerschap met 
belanghebbenden en worden in 
samenwerking met hen beheerd.

Schrappen

Or. es

Amendement 697
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 13 – lid 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. Vakbonden ontvangen de 
middelen die zij nodig hebben om hun 
verantwoordelijkheden op dit gebied na te 
komen, onder meer om contact te kunnen 
leggen met de vakbonden en werknemers 
van ondernemingen waarmee hun 
onderneming een zakelijke relatie heeft.

Schrappen

Or. en

Amendement 698
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 14 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten die zijn 
aangewezen overeenkomstig lid 1, 
onafhankelijk zijn en over de nodige 
personele, technische en financiële 
middelen, bedrijfsruimten, infrastructuur 
en expertise beschikken om hun taken 
doeltreffend uit te voeren.

Schrappen

Or. es

Amendement 699
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 14 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk op [datum van omzetting van de 
richtlijn] de namen en adressen van de 
bevoegde autoriteiten mee. De lidstaten 
stellen de Commissie ook in kennis van 

Schrappen
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elke wijziging van de naam of het adres 
van de bevoegde autoriteiten.

Or. es

Amendement 700
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd onderzoeken uit 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd 
uitvoeringsmaatregelen op te leggen aan 
ondernemingen en onderzoeken uit te 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
omvatten onder meer:

Or. en

Amendement 701
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd onderzoeken uit 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd ondernemingen 
uitvoeringsmaatregelen op te leggen en 
onderzoeken uit voeren, ook ter plaatse, 
om te garanderen dat ondernemingen 
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richtlijn. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

voldoen aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn en van de nationale 
uitvoeringsvoorschriften. Bevoegde 
autoriteiten zijn bevoegd om controles uit 
te voeren bij ondernemingen en 
vraaggesprekken te houden met 
gedupeerde of potentieel gedupeerde 
belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

Or. de

Amendement 702
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd onderzoeken uit 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd onderzoeken uit te 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn, met inbegrip van ondernemingen 
die stellen dat er geen rechtstreeks 
verband bestaat tussen hen en eventuele 
risico’s. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 703
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn bevoegd onderzoeken uit 
voeren om te garanderen dat 
ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Bevoegde autoriteiten zijn 
bevoegd om controles uit te voeren bij 
ondernemingen en vraaggesprekken te 
houden met gedupeerde of potentieel 
gedupeerde belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers.

1. De in artikel 14 bedoelde bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zijn bevoegd 
passende controles uit te voeren in het 
kader van onderzoeken om te garanderen 
dat ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 704
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 – punt i (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i) onderzoek met betrekking tot de 
zorgvuldigheidsstrategie, met inbegrip van 
risicobeoordelingen, risicobeperkende 
activiteiten, openbaarmaking en 
klachtenmechanismen;

Or. en

Amendement 705
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 – punt ii (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

ii) onderzoek van de documentatie en 
gegevens waaruit de goede werking van 
de zorgvuldigheidsstrategie blijkt;
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Or. en

Amendement 706
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 – punt iii (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iii) vraaggesprekken met gedupeerde 
of potentieel gedupeerde 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 707
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 – punt iv (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv) steekproeven;

Or. en

Amendement 708
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 – punt v (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

v) de werking van de 
klachtenmechanismen.

Or. en
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Amendement 709
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. Ondernemingen verlenen alle 
assistentie die nodig is om het verrichten 
van de in lid 1 bedoelde onderzoeken te 
vergemakkelijken, met name wat de 
bedrijfsruimten en het overleggen van 
documentatie en gegevens betreft.

Or. en

Amendement 710
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een 
op risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
klachten.

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd indien de bevoegde 
autoriteit beschikt over relevante 
informatie over mogelijke schendingen 
van internationaal juridisch bindende 
mensenrechten- en milieunormen, onder 
meer op basis van gegronde klachten.

Or. en

Amendement 711
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een 
op risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
klachten.

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd indien de bevoegde 
autoriteit beschikt over relevante 
informatie over mogelijke schendingen 
van internationaal juridisch bindende 
mensenrechten- en milieunormen, onder 
meer op basis van gegronde klachten.

Or. en

Amendement 712
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
klachten.

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden aangegeven punten 
van zorg.

Or. en

Amendement 713
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
klachten.

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden aangegeven punten 
van zorg.
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Or. en

Amendement 714
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
klachten.

2. De in lid 1 bedoelde onderzoeken 
worden uitgevoerd aan de hand van een op 
risico gebaseerde aanpak of, indien de 
bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, onder meer op basis van 
gegronde, door derden ingediende 
bezwaren.

Or. de

Amendement 715
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten faciliteren het indienen 
door derden van de in lid 2 bedoelde 
klachten door middel van maatregelen als 
formulieren voor het indienen van 
klachten en de garantie dat klachten 
anoniem blijven indien de klager hierom 
verzoekt. De lidstaten garanderen dat het 
formulier ook elektronisch kan worden 
ingevuld.

3. De in artikel 14 bedoelde bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten faciliteren het 
indienen door derden van de in lid 2 
bedoelde klachten door middel van 
maatregelen als een formulier voor het 
indienen van klachten. De in artikel 14 
bedoelde bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten garanderen dat het formulier 
elektronisch wordt ingevuld.

Or. en

Amendement 716
Bettina Vollath
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten faciliteren het indienen 
door derden van de in lid 2 bedoelde 
klachten door middel van maatregelen als 
formulieren voor het indienen van klachten 
en de garantie dat klachten anoniem 
blijven indien de klager hierom verzoekt. 
De lidstaten garanderen dat het formulier 
ook elektronisch kan worden ingevuld.

3. De lidstaten faciliteren het indienen 
door derden van de in lid 2 bedoelde 
bezwaren door middel van maatregelen als 
formulieren voor het indienen van 
bezwaren en de garantie dat bezwaren 
anoniem blijven indien de klager hierom 
verzoekt. De lidstaten garanderen dat het 
formulier ook elektronisch kan worden 
ingevuld.

Or. de

Amendement 717
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten faciliteren het indienen 
door derden van de in lid 2 bedoelde 
klachten door middel van maatregelen als 
formulieren voor het indienen van 
klachten en de garantie dat klachten 
anoniem blijven indien de klager hierom 
verzoekt. De lidstaten garanderen dat het 
formulier ook elektronisch kan worden 
ingevuld.

3. De lidstaten faciliteren het 
aangeven door derden van de in lid 2 
bedoelde punten van zorg door middel van 
maatregelen in de vorm van formulieren en 
de garantie dat punten van zorg anoniem 
blijven indien de klager hierom verzoekt. 
De lidstaten garanderen dat het formulier 
ook elektronisch kan worden ingevuld.

Or. en

Amendement 718
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. De in lid 1 vermelde onderzoeken 
omvatten onder meer:
a) onderzoek van de 
zorgvuldigheidsstrategie, met inbegrip van 
de risicobeoordeling, de maatregelen om 
de risico’s te verkleinen, de 
openbaarmaking en de 
klachtenmechanismen;
b) onderzoek van documenten en 
gegevens die de goede werking van de 
zorgvuldigheidsstrategie aantonen;
c) raadpleging van betrokken of mogelijk 
betrokken belangengroepen;
d) steekproefsgewijze controles;
e) de werking van het bij artikel 9 
ingestelde klachtenmechanisme.

Or. de

Amendement 719
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. De ondernemingen bieden alle 
noodzakelijke ondersteuning om de 
uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
onderzoeken te vergemakkelijken, met 
name wat betreft de ruimten en het 
overleggen van documenten en gegevens.

Or. de

Amendement 720
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, 
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Als een bevoegde autoriteit naar 
aanleiding van een actie op grond van 
lid 1 constateert dat deze richtlijn niet 
wordt nageleefd, biedt zij de onderneming 
in kwestie een passende termijn om 
corrigerende maatregelen te nemen.

Schrappen

Or. en

Amendement 721
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. Als een bevoegde autoriteit naar 
aanleiding van een actie op grond van lid 1 
constateert dat deze richtlijn niet wordt 
nageleefd, biedt zij de onderneming in 
kwestie een passende termijn om 
corrigerende maatregelen te nemen.

5. Als een bevoegde autoriteit naar 
aanleiding van een actie op grond van lid 1 
constateert dat deze richtlijn niet wordt 
nageleefd, neemt de onderneming in 
kwestie onverwijld corrigerende 
maatregelen, of legt de lidstaat 
onmiddellijk sancties op.

Or. de

Amendement 722
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaat garandeert dat een 
bevoegde autoriteit, indien de niet-
naleving van deze richtlijn kan leiden tot 
onherstelbare schade, tijdelijke 
maatregelen kan opleggen aan de 
onderneming in kwestie of haar activiteiten 

6. De lidstaat garandeert dat een 
bevoegde nationale autoriteit, indien de 
houding of het optreden van een 
onderneming kan leiden tot onherstelbare 
schade, tijdelijke maatregelen kan 
opleggen aan de onderneming in kwestie of 
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tijdelijk kan opschorten. haar activiteiten tijdelijk kan opschorten op 
haar grondgebied. De lidstaat kan de 
Commissie verzoeken een 
sanctieprocedure in te leiden, met 
voorafgaande instemming van het 
Parlement en de Raad, die in de meest 
ernstige gevallen uitmondt in een 
uitdrukkelijk verbod om op de gehele 
communautaire markt actief te zijn, 
tijdelijk of voor onbepaalde tijd of tot de 
schade is hersteld of vergoed.

Or. es

Amendement 723
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaat garandeert dat een 
bevoegde autoriteit, indien de niet-naleving 
van deze richtlijn kan leiden tot 
onherstelbare schade, tijdelijke 
maatregelen kan opleggen aan de 
onderneming in kwestie of haar activiteiten 
tijdelijk kan opschorten.

6. De lidstaat garandeert dat een 
bevoegde autoriteit, indien de niet-naleving 
van deze richtlijn rechtstreeks leidt tot 
onherstelbare schade, tijdelijke 
maatregelen kan opleggen aan de 
onderneming in kwestie of – indien er 
geen andere maatregelen voorhanden zijn 
en in strikte overeenstemming met de 
beginselen van evenredigheid – haar 
activiteiten tijdelijk kan opschorten.

Or. en

Amendement 724
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. De lidstaat garandeert dat een 6. De lidstaat garandeert dat een 
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bevoegde autoriteit, indien de niet-naleving 
van deze richtlijn kan leiden tot 
onherstelbare schade, tijdelijke 
maatregelen kan opleggen aan de 
onderneming in kwestie of haar 
activiteiten tijdelijk kan opschorten.

bevoegde autoriteit, indien de niet-naleving 
van deze richtlijn kan leiden tot 
onherstelbare schade, tijdelijke 
maatregelen kan opleggen aan de 
onderneming in kwestie.

Or. en

Amendement 725
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteiten zijn 
verplicht van openbaar verslag uit te 
brengen over het niet naleven van deze 
richtlijn of van de nationale 
omzettingswetgeving, en de resultaten te 
publiceren.

Or. de

Amendement 726
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteiten moeten 
gevallen van niet-naleving van deze 
richtlijn, zoals omgezet in de nationale 
wetgeving, bekendmaken en hier 
publiekelijk verslag over uitbrengen.

Or. en

Amendement 727
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Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. De bevoegde autoriteiten moeten 
gevallen van niet-naleving van deze 
richtlijn of de nationale uitvoeringswet 
bekendmaken en hier publiekelijk verslag 
over uitbrengen.

Or. en

Amendement 728
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De lidstaten zorgen voor sancties in 
overeenstemming met artikel 19 voor 
ondernemingen die binnen de termijn die 
ze daarvoor krijgen, geen corrigerende 
maatregelen nemen.

7. De lidstaten en de bevoegde 
nationale autoriteiten zorgen voor sancties 
in overeenstemming met artikel 19 indien 
ondernemingen niet voldoen aan de 
bepalingen van deze richtlijn, zoals 
omgezet in de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 729
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De lidstaten zorgen voor sancties in 
overeenstemming met artikel 19 voor 
ondernemingen die binnen de termijn die 
ze daarvoor krijgen, geen corrigerende 
maatregelen nemen.

7. De lidstaten zorgen voor sancties in 
overeenstemming met artikel 19 voor 
ondernemingen die geen corrigerende 
maatregelen nemen.
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Or. en

Amendement 730
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De lidstaten zorgen voor sancties in 
overeenstemming met artikel 19 voor 
ondernemingen die binnen de termijn die 
ze daarvoor krijgen, geen corrigerende 
maatregelen nemen.

7. De lidstaten zorgen voor sancties in 
overeenstemming met artikel 19 voor 
ondernemingen die geen corrigerende 
maatregelen nemen.

Or. de

Amendement 731
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeven, 
alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

Schrappen

Or. en

Amendement 732
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeven, 
alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
onderzoeken, waarbij zij met name de aard 
en de resultaten van de onderzoeken 
aangeven, alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

Or. en

Amendement 733
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeven, 
alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
onderzoeken, waarbij zij met name de aard 
en de resultaten van de onderzoeken 
aangeven, alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

Or. en

Amendement 734
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeven, 

8. De lidstaten garanderen dat de 
nationale bevoegde autoriteiten dossiers 
bijhouden van de in lid 1 bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeven, 
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alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van lid 5.

alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven.

Or. de

Amendement 735
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De dossiers van de in lid 1 
bedoelde controles worden ten minste vijf 
jaar bewaard.

Schrappen

Or. en

Amendement 736
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 15 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De dossiers van de in lid 1 bedoelde 
controles worden ten minste vijf jaar 
bewaard.

9. De dossiers van de in lid 1 bedoelde 
controles worden niet langer dan vijf jaar 
bewaard.

Or. es

Amendement 737
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 1. Teneinde ondernemingen 
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name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

duidelijkheid en zekerheid te verschaffen 
en de onderlinge consistentie van hun 
praktijken te waarborgen, publiceert de 
Commissie, in overleg met de lidstaten en 
de OESO, algemene, niet-bindende 
richtsnoeren voor ondernemingen over de 
beste manieren om te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren zijn 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar.

Or. en

Amendement 738
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 

1. Teneinde ondernemingen 
duidelijkheid en zekerheid te verschaffen 
en de onderlinge consistentie van hun 
praktijken te waarborgen, publiceert de 
Commissie, in overleg met de lidstaten en 
de OESO en met de hulp van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees 
Milieuagentschap, algemene, niet-bindende 
richtsnoeren voor ondernemingen over de 
beste manieren om te voldoen aan de 
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middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren zijn 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar.

Or. en

Amendement 739
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 

1. Teneinde ondernemingen 
duidelijkheid en zekerheid te verschaffen 
en de onderlinge consistentie van hun 
praktijken te waarborgen, publiceert de 
Commissie, in overleg met de lidstaten en 
de OESO en met de hulp van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, algemene, niet-bindende 
richtsnoeren voor ondernemingen over de 
beste manieren om te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
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uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 740
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de passende zorgvuldigheid 
uit hoofde van deze richtlijn. Deze 
richtsnoeren bieden praktische sturing bij 
de toepassing van het beginsel van 
evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

Or. es

Amendement 741
Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, bindende 
richtsnoeren voor ondernemingen over de 
beste manieren om te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 742
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 

1. Teneinde ondernemingen – met 
name kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen – duidelijkheid en 
zekerheid te verschaffen en de onderlinge 
consistentie van hun praktijken te 
waarborgen, publiceert de Commissie, in 
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overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, algemene, 
niet-bindende richtsnoeren voor 
ondernemingen over de beste manieren om 
te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

overleg met de lidstaten en de OESO en 
met de hulp van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, het 
Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, bindende 
richtsnoeren voor ondernemingen over de 
beste manieren om te voldoen aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn. Deze richtsnoeren 
bieden praktische sturing bij de toepassing 
van het beginsel van evenredigheid op 
zorgvuldigheidsverplichtingen, afhankelijk 
van de omvang en de sector van de 
onderneming. Deze richtsnoeren worden 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 743
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO en met de hulp 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, specifieke, niet-bindende 
richtsnoeren opstellen voor ondernemingen 
die actief zijn in bepaalde sectoren.

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO, specifieke, niet-
bindende richtsnoeren opstellen voor 
ondernemingen die actief zijn in bepaalde 
sectoren.

Or. en

Amendement 744
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO en met de hulp 
van het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, specifieke, niet-bindende 
richtsnoeren opstellen voor ondernemingen 
die actief zijn in bepaalde sectoren.

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO en met de hulp 
van het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten en het Europees 
Milieuagentschap, specifieke, niet-
bindende richtsnoeren opstellen voor 
ondernemingen die actief zijn in bepaalde 
sectoren.

Or. en

Amendement 745
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO en met de hulp 
van het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, specifieke, niet-bindende 
richtsnoeren opstellen voor ondernemingen 
die actief zijn in bepaalde sectoren.

2. De Commissie kan, in overleg met 
de lidstaten en de OESO en met de hulp 
van het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, specifieke, niet-bindende 
richtsnoeren opstellen voor ondernemingen 
die actief zijn in bepaalde sectoren.

Or. es

Amendement 746
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met 
de leidende beginselen inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten van de 
Verenigde Naties, de tripartiete 
beginselverklaring betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid van de IAO, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

Schrappen

Or. es

Amendement 747
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
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en sociaal beleid van de IAO, de OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

en sociaal beleid van de IAO, het OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, het OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, het OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders, het OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw, 
algemene opmerking nr. 16 van het VN-
comité voor de rechten van het kind over 
kinderrechten en het bedrijfsleven en de 
verantwoordelijkheid van de staat hierin, 
en de door UNICEF ontwikkelde 
beginselen inzake het bedrijfsleven en 
kinderrechten.

Or. en

Amendement 748
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, de OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, het OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
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verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, het OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, het OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en het OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw. Met 
het oog op de toekomst worden de 
geactualiseerde versies van deze 
richtsnoeren als relevant beschouwd.

Or. en

Amendement 749
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, de OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, het OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, het OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
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verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, het OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en het OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw. Met 
het oog op de toekomst worden de 
geactualiseerde versies van deze 
richtsnoeren als relevant beschouwd.

Or. en

Amendement 750
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, de OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid van de IAO, het OESO-
richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, het OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, het OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders, het verslag van 
de OESO “Due Diligence for Responsible 
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toeleveringsketens in de landbouw. Corporate Lending and Securities 
Underwriting”, en het OESO-FAO-
richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

Or. en

Amendement 751
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
de tripartiete beginselverklaring 
betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid van de 
IAO, de OESO-richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, de OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, de OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en de OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

3. Bij het opstellen van de niet-
bindende richtlijnen waarnaar wordt 
verwezen in de leden 1 en 2, moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde Naties, 
het OESO-richtsnoer inzake 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag, de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten, het OESO-richtsnoer 
inzake zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde toeleveringsketens in de 
kleding- en schoenensector, het OESO-
richtsnoer inzake de 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
verantwoord zakelijk gedrag voor 
institutionele investeerders en het OESO-
FAO-richtsnoer voor verantwoorde 
toeleveringsketens in de landbouw.

Or. en
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Amendement 752
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Naleving van deze richtsnoeren 
door een onderneming houdt niet per 
definitie in dat de onderneming de in deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen 
naleeft.

Or. de

Amendement 753
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 17

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 17 Schrappen
Specifieke maatregelen ter ondersteuning 
van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen
1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
waar deze ondernemingen richtsnoeren 
kunnen vinden, alsmede aanvullende 
ondersteuning en informatie over 
manieren waarop zij het best aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen kunnen 
voldoen.
2. Kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen kunnen via de 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aanspraak maken op 
financiële ondersteuning voor het 
nakomen van hun 
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zorgvuldigheidsverplichtingen.

Or. en

Amendement 754
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 17 Schrappen
Specifieke maatregelen ter ondersteuning 
van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen
1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
waar deze ondernemingen richtsnoeren 
kunnen vinden, alsmede aanvullende 
ondersteuning en informatie over 
manieren waarop zij het best aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen kunnen 
voldoen.
2. Kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen kunnen via de 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aanspraak maken op 
financiële ondersteuning voor het 
nakomen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen.

Or. en

Amendement 755
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – titel

Ontwerpresolutie Amendement
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Specifieke maatregelen ter ondersteuning 
van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen

Vrijstellingsmaatregelen voor kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen en 
zelfstandigen

Or. es

Amendement 756
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
waar deze ondernemingen richtsnoeren 
kunnen vinden, alsmede aanvullende 
ondersteuning en informatie over 
manieren waarop zij het best aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen kunnen 
voldoen.

1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
dat richtsnoeren, ondersteuning en 
informatie biedt over vrijwillige 
zorgvuldigheidsprocessen.

Or. es

Amendement 757
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
waar deze ondernemingen richtsnoeren 
kunnen vinden, alsmede aanvullende 
ondersteuning en informatie over manieren 
waarop zij het best aan hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen kunnen 
voldoen.

1. De lidstaten garanderen dat een 
specifiek portaal voor kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen wordt opgezet 
waar deze ondernemingen richtsnoeren 
kunnen vinden, alsmede aanvullende 
ondersteuning en informatie over manieren 
waarop zij het best hun 
zorgvuldigheidsprocessen kunnen 
inrichten.

Or. en



AM\1215359NL.docx 81/115 PE658.906v01-00

NL

Amendement 758
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. Alle kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen en zelfstandigen worden 
volledig vrijgesteld van de naleving van 
deze richtlijn. Ze kunnen niet worden 
verplicht om een zorgvuldigheidsproces 
op te stellen en worden niet aansprakelijk 
gesteld voor enige daadwerkelijke of 
potentiële schade die niet rechtstreeks 
wordt veroorzaakt door hun directe 
zakelijke activiteiten.

Or. es

Amendement 759
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen kunnen via de 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aanspraak maken op 
financiële ondersteuning voor het 
nakomen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 760
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 17 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen kunnen via de 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aanspraak maken op 
financiële ondersteuning voor het 
nakomen van hun 
zorgvuldigheidsverplichtingen.

2. Kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen kunnen via de 
Unieprogramma’s ter ondersteuning van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aanspraak maken op 
financiële ondersteuning voor vrijwillige 
zorgvuldigheidsstrategieën.

Or. es

Amendement 761
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om 
de coördinatie en convergentie van 
praktijken op het gebied van regelgeving 
en toezicht te bevorderen en het 
functioneren van nationale bevoegde 
autoriteiten te monitoren.

Schrappen

Or. es

Amendement 762
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om de 
coördinatie en convergentie van praktijken 

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om de 
coördinatie, het delen van informatie en de 
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op het gebied van regelgeving en toezicht 
te bevorderen en het functioneren van 
nationale bevoegde autoriteiten te 
monitoren.

convergentie van praktijken op het gebied 
van regelgeving, onderzoek en toezicht te 
bevorderen en het functioneren van 
nationale bevoegde autoriteiten te 
monitoren. Waar nodig, onder meer voor 
onderzoeksdoeleinden, werken de 
nationale bevoegde autoriteiten samen om 
de naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn af te dwingen.

Or. en

Amendement 763
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om de 
coördinatie en convergentie van praktijken 
op het gebied van regelgeving en toezicht 
te bevorderen en het functioneren van 
nationale bevoegde autoriteiten te 
monitoren.

1. De Commissie zet een Europees 
netwerk van bevoegde autoriteiten inzake 
passende zorgvuldigheid op om, in 
samenwerking met de in artikel 14 
bedoelde nationale bevoegde autoriteiten, 
de coördinatie en convergentie van 
praktijken op het gebied van regelgeving 
en toezicht te waarborgen en het 
functioneren van nationale bevoegde 
autoriteiten te monitoren.

Or. en

Amendement 764
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om de 
coördinatie en convergentie van praktijken 

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om de 
coördinatie, het delen van informatie en de 
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op het gebied van regelgeving en toezicht 
te bevorderen en het functioneren van 
nationale bevoegde autoriteiten te 
monitoren.

convergentie van praktijken op het gebied 
van regelgeving, onderzoek en toezicht te 
bevorderen en het functioneren van 
nationale bevoegde autoriteiten te 
monitoren.

Or. en

Amendement 765
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De Commissie zet een Europees 
comité van bevoegde autoriteiten op om 
de coördinatie en convergentie van 
praktijken op het gebied van regelgeving 
en toezicht te bevorderen en het 
functioneren van nationale bevoegde 
autoriteiten te monitoren.

1. De Commissie bevordert de 
coördinatie en convergentie van praktijken 
op het gebied van regelgeving en toezicht 
en monitort het functioneren van nationale 
bevoegde autoriteiten.

Or. fr

Amendement 766
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie publiceert, met de 
hulp van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, op basis van de 
informatie die wordt gedeeld door 
nationale bevoegde autoriteiten en in 
samenwerking met andere deskundigen 
uit de publieke sector en 

Schrappen
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belanghebbenden, een jaarlijks 
zorgvuldigheidsscorebord.

Or. en

Amendement 767
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie publiceert, met de 
hulp van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, op basis van de informatie 
die wordt gedeeld door nationale bevoegde 
autoriteiten en in samenwerking met 
andere deskundigen uit de publieke sector 
en belanghebbenden, een jaarlijks 
zorgvuldigheidsscorebord.

2. Het Europees comité publiceert, 
met de hulp van de Europese Commissie, 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, op basis van de informatie 
die wordt gedeeld door nationale bevoegde 
autoriteiten en in samenwerking met 
andere deskundigen uit de publieke sector 
en belanghebbenden, een jaarlijks 
zorgvuldigheidsscorebord.

Or. en

Amendement 768
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De Commissie publiceert, met de 
hulp van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten, het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, op basis van de informatie 
die wordt gedeeld door nationale bevoegde 
autoriteiten en in samenwerking met 
andere deskundigen uit de publieke sector 

2. De Commissie publiceert, met de 
hulp van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten en het Europees 
Agentschap voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, op basis van de informatie 
die wordt gedeeld door nationale bevoegde 
autoriteiten en in samenwerking met 
andere deskundigen uit de publieke sector 
en belanghebbenden, een jaarlijks 
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en belanghebbenden, een jaarlijks 
zorgvuldigheidsscorebord.

zorgvuldigheidsscorebord.

Or. es

Amendement 769
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. De Commissie moet 
ondernemingen steunen bij het vergaren 
van informatie en het identificeren van 
risico’s door het verzamelen en publiceren 
van toegankelijke handels- en 
douanegegevens inzake de herkomst van 
grondstoffen, tussen- en eindproducten.

Or. en

Amendement 770
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. De Commissie moet 
ondernemingen steunen bij het vergaren 
van informatie en het identificeren van 
risico’s door het verzamelen en publiceren 
van toegankelijke handels- en 
douanegegevens inzake de herkomst van 
grondstoffen, tussen- en eindproducten.

Or. en

Amendement 771
Heidi Hautala
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. De Commissie moet 
ondernemingen steunen bij het 
identificeren van risico’s door het 
publiceren van informatie over 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s in verband 
met bepaalde geografische 
omstandigheden, bedrijfstakken, 
deeltakken en producten.

Or. en

Amendement 772
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. De Commissie moet 
ondernemingen steunen bij het 
identificeren van risico’s door het 
publiceren van informatie over 
mensenrechten-, milieu- en 
bestuursgerelateerde risico’s in verband 
met bepaalde geografische 
omstandigheden, bedrijfstakken, 
deeltakken en producten.

Or. en

Amendement 773
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. De Commissie moet de 
toegang tot rechtsmiddelen steunen voor 
slachtoffers van nadelige effecten die 
verband houden met bedrijven door het 
oprichten van een fonds ter dekking van 
de kosten die samengaan met procedures 
inzake burgerrechtelijke vorderingen 
tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in hun 
waardeketen binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen. Dit fonds kan onder 
meer van middelen worden voorzien in de 
vorm van uit hoofde van deze richtlijn 
opgelegde boetes.

Or. en

Amendement 774
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 18 – lid 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. De Commissie moet de 
toegang tot rechtsmiddelen steunen voor 
slachtoffers van nadelige effecten die 
verband houden met bedrijven door het 
oprichten van een fonds ter dekking van 
de kosten die samengaan met procedures 
inzake burgerrechtelijke vorderingen 
tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in hun 
waardeketen binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen.
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Or. en

Amendement 775
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

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

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 18 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 3 wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar 
met ingang van (de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening).
3. De in artikel 3 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Deze 
treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking van het besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.5. Zodra de 
Commissie een gedelegeerde handeling 
heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
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gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of van de Raad met drie maanden 
verlengd.

Or. en

Amendement 776
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Sancties (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 777
Manon Aubry, 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 19 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten voorzien in sancties die 1. De lidstaten voorzien in 



AM\1215359NL.docx 91/115 PE658.906v01-00

NL

van toepassing zijn op inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

administratieve sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op de overeenkomstig 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

De bevoegde nationale autoriteiten 
hebben het recht boetes op te leggen van 
maximaal 4 % van de omzet van de 
onderneming, ondernemingen tijdelijk of 
voor onbepaalde tijd uit te sluiten van 
overheidsopdrachten, staatssteun en 
steunregelingen van de overheid, met 
inbegrip van steun door 
exportkredietinstellingen en leningen, en 
over te gaan tot de inbeslagname van 
goederen en het opleggen van andere 
passende administratieve sancties.

Or. en

Amendement 778
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten voorzien in sancties die 
van toepassing zijn op inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

1. De lidstaten voorzien in sancties die 
van toepassing zijn op inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn gebaseerd op de 
ernst en het herhaalde karakter van de 
begane inbreuken en zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

Or. en
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Amendement 779
József Szájer, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten voorzien in sancties 
die van toepassing zijn op inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

1. De lidstaten stellen rechtsgevolgen 
vast die van toepassing zijn op inbreuken 
op de overeenkomstig deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die rechtsgevolgen worden 
gehandhaafd. De rechtsgevolgen moeten 
in voorkomend geval worden toegepast en 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Amendement 780
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten voorzien in sancties die 
van toepassing zijn op inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

1. De lidstaten voorzien in evenredige 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de overeenkomstig deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
en nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat die sancties worden 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 781
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

Schrappen

Or. es

Amendement 782
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 783
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 784
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 19 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

Andere sancties kunnen onder andere de 
vorm aannemen van boetes, beslaglegging 
op goederen, uitsluiting van openbare 
aanbestedingen en uitsluiting van 
staatssteunregelingen 
(exportkredietinstellingen, leningen).
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Or. de

Amendement 785
Manon Aubry, 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 19 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten garanderen dat 
herhaaldelijke schending door een 
onderneming van de nationale bepalingen 
die overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is indien dit 
opzettelijk gebeurt of indien er sprake is 
van ernstige nalatigheid. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om te 
garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

2. De lidstaten garanderen dat een 
ernstige schending door een onderneming 
van de nationale bepalingen die 
overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgesteld, een strafbaar feit is, met name 
indien dit opzettelijk gebeurt of indien er 
sprake is van ernstige nalatigheid. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
te garanderen dat naar aanleiding van deze 
strafbare feiten doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende strafrechtelijke sancties 
kunnen worden opgelegd.

Or. en

Amendement 786
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, wil niet zeggen dat deze 
onderneming wordt ontheven van haar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

Schrappen

Or. en
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Amendement 787
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, wil niet zeggen dat deze 
onderneming wordt ontheven van haar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

1. Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, wil niet zeggen dat deze 
onderneming wordt ontheven van haar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

2. De lidstaten moeten waarborgen dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade die is 
berokkend door ondernemingen onder 
hun gezag wanneer deze, in het kader van 
hun zakelijke activiteiten, internationaal 
erkende mensenrechten of internationale 
milieunormen hebben geschonden.
3. Ondernemingen moeten echter niet 
aansprakelijk worden gesteld indien ze 
kunnen aantonen dat ze alle gepaste 
voorzichtigheid hebben betracht om de 
schade te voorkomen, of dat de schade 
ook zou zijn berokkend als alle gepaste 
voorzichtigheid zou zijn betracht.
4. De lidstaten moeten waarborgen dat 
hun stelsels voor burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voorzien in redelijke 
verjaringstermijnen.

Or. en

Amendement 788
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea
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Ontwerpresolutie Amendement

Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, wil niet zeggen dat deze 
onderneming wordt ontheven van haar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, ontheft deze onderneming van 
elke burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

Or. es

Amendement 789
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea

Ontwerpresolutie Amendement

Het feit dat een onderneming passende 
zorgvuldigheid heeft toegepast in 
overeenstemming met de vereisten uit deze 
richtlijn, wil niet zeggen dat deze 
onderneming wordt ontheven van haar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op 
grond van de nationale wetgeving.

Het feit dat een onderneming aan haar 
zorgvuldigheidsverplichtingen voldoet, wil 
niet zeggen dat eventuele andere 
bestaande aansprakelijkheidskaders niet 
van toepassing zijn op deze onderneming, 
onder meer op het gebied van 
onderaanneming of waardeketens.

Or. en

Amendement 790
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 791
Bettina Vollath

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van 
ondernemingen noch aan de 
aansprakelijkheidsbepalingen die in 
andere rechtskaders op internationaal, 
Europees of nationaal niveau zijn 
vastgelegd. Dit artikel doet evenmin 
afbreuk aan de bepalingen inzake de 
aansprakelijkheid van ondernemingen 
voor nadelige effecten en 
mensenrechtenschendingen die in andere 
rechtskaders op internationaal, Europees 
of nationaal niveau zijn vastgelegd, ook 
met betrekking tot hun toeleverings- en 
onderaanbestedingsketens. De bepalingen 
van deze richtlijn laten andere 
rechtskaders voor aansprakelijkheid bij 
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onderaanneming en in de 
toeleveringsketen die op nationaal, 
Europees en internationaal niveau zijn 
vastgesteld, onverlet.

Or. de

Amendement 792
Heidi Hautala

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De verjaringstermijnen gaan pas in op het 
moment dat het mensenrechten- of 
milieugerelateerde risico niet langer 
bestaat en de eiser bekend is met het feit 
dat dit risico schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, of dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat 
hij bekend is met het risico hierop, alsook 
met de identiteit van de mogelijk 
aansprakelijke onderneming.
De lidstaten zien erop toe dat de 
verjaringstermijn wordt opgeschort of, 
afhankelijk van de nationale wetgeving, 
gestuit indien de bevoegde autoriteit 
maatregelen treft met het oog op 
onderzoek naar de milieu- en 
mensenrechtenaspecten die verband 
houden met de vordering inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 793
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade als 
gevolg van nadelige mensenrechten-, 
milieu- en bestuursgerelateerde effecten 
die zij, dan wel entiteiten die onder hun 
gezag staan of waar zij gezag over kunnen 
uitoefenen, of via een zakelijke relatie, 
hebben berokkend of waar zij aan hebben 
bijgedragen door handelingen of 
nalatigheden, tenzij de ondernemingen 
kunnen aantonen dat ze alle gepaste 
voorzichtigheid hebben betracht.

Or. en

Amendement 794
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De rechtbanken van de lidstaten 
accepteren voorlopig bewijsmateriaal 
waarmee wordt aangetoond dat een 
entiteit onder het gezag van een 
onderneming staat of dat de onderneming 
hier gezag over kan uitoefenen en dat er 
een causaal verband bestaat tussen het 
verzuim tot het betrachten van alle 
gepaste zorgvuldigheid door de 
onderneming en het ontstaan van de 
schade, tenzij de onderneming het 
tegendeel kan bewijzen.

Or. en

Amendement 795
Manon Aubry, 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 20 – eerste alinea quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
verjaringstermijn voor het aanhangig 
maken van vorderingen inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die 
betrekking hebben op schade als gevolg 
van nadelige mensenrechten- en 
milieueffecten, minstens vijf jaar 
bedraagt.

Or. en

Amendement 796
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De verjaringstermijnen gaan pas in op het 
moment dat het mensenrechten- of 
milieugerelateerde risico niet langer 
bestaat en de eiser bekend is met het feit 
dat dit risico schade heeft berokkend of 
hiertoe heeft bijgedragen, of dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat 
hij bekend is met het risico hierop, alsook 
met de identiteit van de mogelijk 
aansprakelijke onderneming.

Or. en

Amendement 797
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea sexies (nieuw)



PE658.906v01-00 102/115 AM\1215359NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
verjaringstermijn wordt opgeschort of, 
afhankelijk van de nationale wetgeving, 
gestuit indien de bevoegde autoriteit 
onderzoek verricht naar de milieu- of 
mensenrechtenaspecten die verband 
houden met de vordering inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 798
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
ondernemingen burgerlijk aansprakelijk 
kunnen worden gehouden voor de schade 
als gevolg van nadelige mensenrechten-, 
milieu- en bestuursgerelateerde effecten 
die zij, dan wel entiteiten die onder hun 
gezag staan of waar zij gezag over kunnen 
uitoefenen, of via een zakelijke relatie, 
hebben berokkend of waar zij aan hebben 
bijgedragen door handelingen of 
nalatigheden, tenzij de ondernemingen 
kunnen aantonen dat ze alle gepaste 
voorzichtigheid hebben betracht of alle 
redelijke maatregelen hebben getroffen 
om dergelijke schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 799
Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 20 – eerste alinea octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
ondernemingen aansprakelijk kunnen 
worden gehouden voor de schade als 
gevolg van nadelige mensenrechten-, 
milieu- en bestuursgerelateerde effecten 
die zij, dan wel entiteiten die onder hun 
gezag staan of waar zij gezag over kunnen 
uitoefenen, of via een zakelijke relatie, 
hebben berokkend of waar zij aan hebben 
bijgedragen door handelingen of 
nalatigheden, tenzij de ondernemingen 
kunnen aantonen dat ze alle gepaste 
voorzichtigheid hebben betracht of alle 
redelijke maatregelen hebben getroffen 
om dergelijke schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 800
Manon Aubry, Heidi Hautala, Maria Arena, Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann, 
Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont

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

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 20 bis
Internationaal privaatrecht

De lidstaten waarborgen dat de relevante 
bepalingen van deze richtlijn een 
dwingend karakter hebben 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 864/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 juli 2007 betreffende het geldend recht 
voor niet-contractuele verbintenissen 
(Rome II).

Or. en

Amendement 801
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Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel I – artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. De transparantieregels worden pas 
van kracht wanneer de lidstaten de 
economische indicatoren voor 
werkgelegenheid, bruto binnenlands 
product en binnenlands verbruik 
herstellen.

Or. es

Amendement 802
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 803
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 804
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – overweging 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. In de onderhavige verordening 
wordt verder een nieuw artikel 26 bis 
toegevoegd inzake een forum necessitatis, 
waarop een beroep kan worden gedaan 
indien aan twee voorwaarden wordt 
voldaan: de kans bestaat dat de toegang 
tot de rechter in het derde land waar een 
mensenrechtenschending heeft 
plaatsgevonden wordt geweigerd en er is 
sprake van een voldoende nauwe band 
met de betrokken lidstaat. Een dergelijke 
bepaling bestaat al in de EU-wetgeving, 
bijvoorbeeld in artikel 11 van 
Verordening 650/2012 betreffende 
erfopvolging en in artikel 7 van 
Verordening 4/2009 betreffende 
onderhoudsverplichtingen. Deze nieuwe 
bepaling verleent de rechtbanken van de 
lidstaten in uitzonderlijke gevallen, 
wanneer zij op grond van de andere 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
1215/2012 niet bevoegd zijn, de 
bevoegdheid om een beslissing te nemen 
inzake burgerrechtelijke vorderingen met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen 
tegen ondernemingen die zijn gevestigd in 
derde landen maar deel uitmaken van de 
toeleveringsketen van een EU-
onderneming, mits in dat derde land 
waarmee de zaak nauw verbonden is, 
redelijkerwijs geen procedure aanhangig 
kan worden gemaakt of gevoerd, of een 
procedure daar onmogelijk blijkt. Op 
grond van deze bepaling moet de 
vordering bovendien voldoende nauw 
verbonden zijn met de lidstaat waar de 
zaak aanhangig wordt gemaakt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 805



PE658.906v01-00 106/115 AM\1215359NL.docx

NL

Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. In de onderhavige verordening 
wordt verder een nieuw artikel 26 bis 
toegevoegd inzake een forum necessitatis, 
waarop een beroep kan worden gedaan 
indien aan twee voorwaarden wordt 
voldaan: de kans bestaat dat de toegang tot 
de rechter in het derde land waar een 
mensenrechtenschending heeft 
plaatsgevonden wordt geweigerd en er is 
sprake van een voldoende nauwe band met 
de betrokken lidstaat. Een dergelijke 
bepaling bestaat al in de EU-wetgeving, 
bijvoorbeeld in artikel 11 van 
Verordening 650/2012 betreffende 
erfopvolging en in artikel 7 van 
Verordening 4/2009 betreffende 
onderhoudsverplichtingen. Deze nieuwe 
bepaling verleent de rechtbanken van de 
lidstaten in uitzonderlijke gevallen, 
wanneer zij op grond van de andere 
bepalingen van Verordening (EU) 
nr. 1215/2012 niet bevoegd zijn, de 
bevoegdheid om een beslissing te nemen 
inzake burgerrechtelijke vorderingen met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen 
tegen ondernemingen die zijn gevestigd in 
derde landen maar deel uitmaken van de 
toeleveringsketen van een EU-
onderneming, mits in dat derde land 
waarmee de zaak nauw verbonden is, 
redelijkerwijs geen procedure aanhangig 
kan worden gemaakt of gevoerd, of een 
procedure daar onmogelijk blijkt. Op 
grond van deze bepaling moet de 
vordering bovendien voldoende nauw 
verbonden zijn met de lidstaat waar de 
zaak aanhangig wordt gemaakt.

6. In de onderhavige verordening 
wordt verder een nieuw artikel 26 bis 
toegevoegd inzake een forum necessitatis, 
waarop een beroep kan worden gedaan 
indien aan twee voorwaarden wordt 
voldaan: de toegang tot de rechter in het 
derde land waar een 
mensenrechtenschending heeft 
plaatsgevonden wordt daadwerkelijk en 
duidelijk geweigerd en er is sprake van een 
voldoende nauwe band met de betrokken 
lidstaat.

Or. es
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Amendement 806
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – eerste alinea – punt 1 (artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 
1215/2012)

Ontwerpresolutie Amendement

5. Ten aanzien van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in hun 
waardeketen binnen het toepassingsgebied 
van Richtlijn xxx/xxxx betreffende 
passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, kan een onderneming met 
maatschappelijke zetel in een lidstaat ook 
worden aangeklaagd in de lidstaat waar 
zij haar maatschappelijke zetel heeft of 
waar zij actief is indien de schade die is 
berokkend in een derde land kan worden 
toegerekend aan een dochteronderneming 
of andere onderneming waarmee de 
moedermaatschappij een zakelijke relatie 
heeft in de zin van artikel 3 van Richtlijn 
xxx/xxxx betreffende passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen.

5. Ten aanzien van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
schendingen van grondrechten binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, zijn de in elke lidstaat 
geldende procedureregels van toepassing. 
Indien er geen toepasselijke regels 
bestaan, wordt de bevoegdheidsgrond 
toegepast van de plaats van productie 
waar de schade zich heeft voorgedaan.

Or. es

Amendement 807
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – eerste alinea – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

2) Het volgende nieuwe artikel 26 bis 
wordt ingevoegd:

Schrappen

Artikel 26 bis
Met betrekking tot burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
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mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 
maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, mogen de rechtbanken 
van een lidstaat, indien geen enkele 
rechtbank van een lidstaat op grond van 
deze verordening bevoegd is, de zaak bij 
wijze van uitzondering behandelen als het 
recht op een eerlijk proces of het recht op 
toegang tot de rechter dit vereist, in het 
bijzonder: a) indien in dat derde land 
waarmee de zaak nauw verbonden is 
redelijkerwijs geen procedure aanhangig 
kan worden gemaakt of gevoerd, of een 
procedure daar onmogelijk blijkt; of b) 
indien een in een derde land gegeven 
beslissing over de vordering niet in 
aanmerking zou komen voor erkenning 
en tenuitvoerlegging in de lidstaat van het 
aangezochte gerecht overeenkomstig het 
recht van die lidstaat en een dergelijke 
erkenning en tenuitvoerlegging nodig is 
voor de handhaving van de rechten van de 
eiser; en het geschil voldoende nauw 
verbonden is met de lidstaat van het 
aangezochte gerecht.

Or. fr

Amendement 808
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel II – eerste alinea – punt 2 – tweede alinea (artikel 26 bis, eerste alinea, 
van Verordening (EU) nr. 1215/2012)

Ontwerpresolutie Amendement

Met betrekking tot burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 

Met betrekking tot burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
schendingen van grondrechten van een 
onderneming met maatschappelijke zetel in 
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maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, mogen de rechtbanken 
van een lidstaat, indien geen enkele 
rechtbank van een lidstaat op grond van 
deze verordening bevoegd is, de zaak bij 
wijze van uitzondering behandelen als het 
recht op een eerlijk proces of het recht op 
toegang tot de rechter dit vereist, in het 
bijzonder: a) indien in dat derde land 
waarmee de zaak nauw verbonden is 
redelijkerwijs geen procedure aanhangig 
kan worden gemaakt of gevoerd, of een 
procedure daar onmogelijk blijkt; of b) 
indien een in een derde land gegeven 
beslissing over de vordering niet in 
aanmerking zou komen voor erkenning 
en tenuitvoerlegging in de lidstaat van het 
aangezochte gerecht overeenkomstig het 
recht van die lidstaat en een dergelijke 
erkenning en tenuitvoerlegging nodig is 
voor de handhaving van de rechten van de 
eiser; en het geschil voldoende nauw 
verbonden is met de lidstaat van het 
aangezochte gerecht.

de Unie of die actief is in de Unie, binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
xxx/xxxx betreffende passende 
zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van ondernemingen, 
zijn de in elke lidstaat geldende 
procedureregels van toepassing. Indien er 
geen toepasselijke regels bestaan, wordt 
de bevoegdheidsgrond toegepast van de 
plaats van productie waar de schade zich 
heeft voorgedaan.

Or. es

Amendement 809
Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 810
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
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Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 811
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – titel na overwegingen

Ontwerpresolutie Amendement

HEBBEN DE VOLGENDE 
VERORDENING VASTGESTELD:

Schrappen

Or. es

Amendement 812
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – titel verordening

Ontwerpresolutie Amendement

Wijziging van Verordening (EG) 
nr. 864/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 juli 2007 betreffende 
het recht dat van toepassing is op niet-
contractuele verbintenissen (Rome II)

Schrappen

Or. es

Amendement 813
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 1 Schrappen
Verordening (EU) nr. 864/2007 wordt als 
volgt gewijzigd:
1) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
Artikel 6 bis
Vorderingen tegen bedrijven met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen
In het kader van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 
maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, is de wetgeving die van 
toepassing is op een niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit de geleden 
schade de wetgeving die wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tenzij de 
persoon die een schadevergoeding vordert 
ervoor kiest zijn of haar vordering te 
baseren op de wetgeving van het land 
waar de schade zich heeft voorgedaan of 
op de wetgeving van het land waar de 
moedermaatschappij haar 
maatschappelijke zetel heeft of, indien zij 
geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, de wetgeving van het land waar zij 
actief is.

Or. es

Amendement 814
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Verordening (EU) nr. 864/2007 wordt als 
volgt gewijzigd:

Schrappen

1) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
Artikel 6 bis
Vorderingen tegen bedrijven met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen
In het kader van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 
maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, is de wetgeving die van 
toepassing is op een niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit de geleden 
schade de wetgeving die wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tenzij de 
persoon die een schadevergoeding vordert 
ervoor kiest zijn of haar vordering te 
baseren op de wetgeving van het land 
waar de schade zich heeft voorgedaan of 
op de wetgeving van het land waar de 
moedermaatschappij haar 
maatschappelijke zetel heeft of, indien zij 
geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, de wetgeving van het land waar zij 
actief is.

Or. es

Amendement 815
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 6 bis
Vorderingen tegen bedrijven met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen
In het kader van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 
maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, is de wetgeving die van 
toepassing is op een niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit de geleden 
schade de wetgeving die wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tenzij de 
persoon die een schadevergoeding vordert 
ervoor kiest zijn of haar vordering te 
baseren op de wetgeving van het land 
waar de schade zich heeft voorgedaan of 
op de wetgeving van het land waar de 
moedermaatschappij haar 
maatschappelijke zetel heeft of, indien zij 
geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, de wetgeving van het land waar zij 
actief is.

Or. es

Amendement 816
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1 – punt 1 (artikel 6 bis, titel, van Verordening (EG) 
nr. 864/2007)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 6 bis Schrappen

Or. es
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Amendement 817
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1 – punt 1 (artikel 6 bis, titel, van Verordening (EG) 
nr. 864/2007)

Ontwerpresolutie Amendement

Vorderingen tegen bedrijven met 
betrekking tot mensenrechtenschendingen

Schrappen

Or. es

Amendement 818
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel III – artikel 1 – punt 1 – (artikel 6 bis, eerste alinea, van Verordening 
(EG) nr. 864/2007)

Ontwerpresolutie Amendement

In het kader van burgerrechtelijke 
vorderingen tegen bedrijven wegens 
mensenrechtenschendingen in de 
waardeketen van een onderneming met 
maatschappelijke zetel in de Unie of die 
actief is in de Unie, binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn xxx/xxxx 
betreffende passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en 
verantwoordingsplicht van 
ondernemingen, is de wetgeving die van 
toepassing is op een niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit de geleden 
schade de wetgeving die wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tenzij de 
persoon die een schadevergoeding vordert 
ervoor kiest zijn of haar vordering te 
baseren op de wetgeving van het land 
waar de schade zich heeft voorgedaan of 
op de wetgeving van het land waar de 
moedermaatschappij haar 
maatschappelijke zetel heeft of, indien zij 

Schrappen
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geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, de wetgeving van het land waar zij 
actief is.

Or. es


