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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, OECD:n 

tarkistetut toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, ILO:n kolmikantajulistuksen 

monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, integroitua raportointia käsittelevän 

kansainvälisen komitean puitteet, YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta 

ja yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 -standardin, 

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja eteenpäin 

vievän Ranskan luonnoksen due diligence -säädökseksi sekä puheenjohtaja Junckerin 

lausunnon vuoden 2015 G7-huippukokouksessa, 

– ottaa huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja YK:n Global Compact 

-aloitteen kehyksissä käynnistetyn hankkeen pitkän aikavälin arvon toteuttamisesta 

yrityksille ja sijoittajille, 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

207 artiklan mukaan ”yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa 

koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti”; 

B. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklassa vahvistetaan, että 

EU:n ulkoiset toimet perustuvat demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, 

ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä YK:n 

peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; 

C. toteaa, että toisaalta kaupan, ihmisoikeuksien ja toisaalta sosiaali- ja ympäristönormien 

kytkeminen yhteen on muotoutunut olennaiseksi osaksi EU:n talous- ja kauppasuhteita; 

toteaa, että EU:n ihmisoikeus- ja demokratisointipolitiikkaa kolmansissa maissa olisi 

jatkettava ja että se olisi sisällytettävä muihin EU:n ulkoisen ulottuvuuden 

toimintalohkoihin, kuten kauppapolitiikkaan; katsoo, että EU:n olisi hyödynnettävä 

kauppapolitiikkaa, kun se tavoittelee korkeiden globaalien normien asettamista 

ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien, kuluttajansuojan sekä ympäristön aloilla; 

D. toteaa, että kauppapolitiikka ja kunnianhimoiset kauppasopimukset edistävät ja 

vahvistavat sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppajärjestelmää; toteaa, että 

ihmisoikeuskysymykset olisi otettava huomioon ennen kuin kauppaneuvottelut saatetaan 

päätökseen moitteettomalla ja avoimella tavalla; toteaa, että yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevilla YK:n suuntaviivoilla ja muilla asiaankuuluvilla välineillä, 

kuten yritysten yhteiskuntavastuun parantamisella, pyritään edistämään 

kauppapolitiikkaan liittyviä ihmisoikeussäännöksiä; 

E. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 26. kesäkuuta 2014 

päätöslauselman hallitusten välisestä ryhmästä, jonka tehtävänä on käynnistää prosessi 
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sellaisen oikeudellisesti sitovan kansainvälisen välineen perustamiseksi, jolla säännellään 

kansainvälisen oikeuden puitteissa monikansallisten ja muiden yritysten toimintaa; 

F. toteaa, että kauppa ja ihmisoikeudet saattavat vahvistaa toisiaan ja että samalla kun 

elinkeinoelämän velvoitteena on noudattaa ihmisoikeuksia, sillä voi olla myös tärkeä rooli 

myönteisten kannustimien tarjoajana ihmisoikeuksien, demokratian, ympäristönormien ja 

yritysten yhteiskuntavastuun edistämisen suhteen; ottaa huomioon, että EU on ollut 

johtavassa asemassa neuvoteltaessa ja pantaessa täytäntöön useita maailmanlaajuista 

vastuuta koskevia globaaleja aloitteita samalla kun se on edistänyt ja noudattanut 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamisen kaltaisia kansainvälisiä normeja; toteaa, että maailmalaajuisesti toimivien 

ja tiennäyttäjinä syrjimätöntä yrityskulttuuria soveltavien eurooppalaisten yritysten pitkän 

aikavälin myönteinen vaikutus ihmisoikeuksiin on tunnustettu; toteaa, että 

ihmisoikeuksien suojeluun ja sen valvontaan perustuvien kauppasuhteiden vahvistaminen 

lisää keskinäistä ymmärrystä ja vahvistaa yhteisiä arvoja, kuten oikeusvaltion periaatetta, 

hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; 

1. muistuttaa, että EU on sitoutunut johdonmukaisesti edistämään ja kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissaan kolmansiin maihin kaikissa EU:n politiikoissa, 

kauppapolitiikka mukaan luettuna, ja kaikissa asianmukaisissa ulkoisen toimintansa 

rahoitusvälineissä; 

2. suosittaa siksi, että EU:n kauppapoliittisesta strategiasta tehtäisiin väline, jolla edistetään 

demokraattisia arvoja kolmansissa maissa; pitää siksi myönteisenä, että 

kauppasopimuksista ja kaupan etuusohjelmista tehdään välineitä, joilla edistetään 

ihmisoikeuksia, poistetaan pakko- ja lapsityö ja varmistetaan elintarviketurva ja oikeus 

terveyteen sekä kestävän kehityksen, korkeiden turvallisuus- ja ympäristönormien sekä 

taloudellisten mahdollisuuksien edistäminen kaikille; 

3. panee tyytyväisenä merkille ”Kaikkien kauppa” -strategian ja viittauksen yritysten 

yhteiskuntavastuuseen, joka on nyt sisällytetty kaikkiin EU:n kauppasopimuksiin ja 

muihin kahdenvälisiin sopimuksiin; kehottaa EU:ta edistämään valitusmekanismin 

kaltaisia asianmukaisia seurantatoimia sekä puuttumaan kauppa- ja investointisopimusten 

mahdollisiin puutteisiin sekä ajanmukaistamaan kaksikäyttötuotteita koskevaa vientialan 

lainsäädäntöään; 

4. panee merkille komission pyrkimykset täyttää sitoumuksensa sisällyttää ihmisoikeudet 

sekä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset seuraukset vaikutustenarviointeihinsa, joita 

tehdään lainsäädäntöehdotuksista ja muista kuin lainsäädäntöehdotuksista, 

täytäntöönpanotoimenpiteistä ja kauppasopimuksista; muistuttaa, että 

vaikutustenarviointien olisi johdettava kauppasopimuksissa ja -politiikoissa vahvistetun 

ihmisoikeuksien suojan ja niissä vahvistettujen ihmisoikeusmekanismien parantamiseen; 

kehottaa lisäksi komissiota tekemään järjestelmällisesti tällaisia ihmisoikeuksia koskevia 

vaikutustenarviointeja ja vaikutusten jälkiarviointeja parantamaan niiden laatua ja 

kattavuutta; pitää erittäin huolestuttavana, että komissio ei tehnyt ihmisoikeuksia 

koskevaa vaikutustenarviointia EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen yhteydessä, 

ja toistaa tukevansa Vietnamia koskevan kokonaisarvioinnin tekemistä myös 

ihmisoikeuksien suhteen osana kyseisen sopimuksen jälkiarviointia ja vuonna 2009 

käynnistettyä kestävyysvaikutusten arvioinnin seurantaa; pitää myönteisenä kaikkia 
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erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kanssa sovittuja kansainvälisen tason 

koordinointitoimia, joilla pyritään valvomaan kaikkien ihmisoikeuksien alalla sovittujen 

kansainvälisten periaatteiden ja yleissopimusten täytäntöönpanoa; 

5. toistaa kannattavansa ihmisoikeuksia koskevien ehtolausekkeiden sisällyttämistä 

järjestelmällisesti kaikkiin kansainvälisiin, myös kaupan alan, sopimuksiin EU:n ja 

kolmansien maiden välillä; korostaa, että kolmansien maiden tekemien sitoumusten 

tosiasialliseen täytäntöönpanoon tarvitaan poliittista tahtoa; kehottaa komissiota 

raportoimaan säännöllisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 

suuntaviivojen täytäntöönpanosta kaikissa YK:n jäsenvaltioissa; vaatii, että EU:n edustajat 

ottavat kolmansien maiden kanssa käytävissä ihmisoikeusvuoropuheluissa 

johdonmukaisesti esille kyseiset periaatteet ja muut yritysten yhteiskuntavastuuta 

koskevat kansainväliset normit; kehottaa EU:ta tukemaan kolmansien maiden 

kansalaisyhteiskuntaa vaikutustenarviointeihin osallistumisessa; 

6. kehottaa lisäksi komissiota seuraamaan järjestelmällisesti ihmisoikeuslausekkeiden 

täytäntöönpanoa ja raportoimaan parlamentille säännöllisesti siitä, miten kumppanimaat 

kunnioittavat ihmisoikeuksia; kehottaa komissiota myös käynnistämään tarvittavat 

turvatoimet kauppasopimusten mahdollisia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia vastaan ja 

ottamaan huomioon kotimaisten neuvoa-antavien työryhmien ja neuvoa-antavien 

sekakomiteoiden vaikutuksen; kehottaa myös perustamaan riittävät seuranta-, valitus- ja 

valvontamekanismit, joilla huolehditaan siitä, että yritykset ja sijoittajat noudattavat 

ihmisoikeuksia; 

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä tukea yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia 

YK:n suuntaviivoja, YK:n Global Compact -aloitetta, tarkistettuja OECD:n 

toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, monikansallisia yrityksiä ja 

sosiaalipolitiikkaa koskevaa ILO:n kolmikantaista periaatejulistusta ja yhteiskuntavastuuta 

koskevaa ISO 26000 -standardia sekä samalla kannustaa ja auttaa kaikkia 

kauppakumppaneita noudattamaan näitä kansainvälisiä periaatteita ja seurata niiden 

noudattamistapaa; toteaa, että oikeussuojakeinojen saatavuutta olisi parannettava 

kansallisissa toimintasuunnitelmissa ja suuntaviivojen mukaisessa EU:n strategiassa; 

muistuttaa kyseisten periaatteiden ja Global Compact -aloitteen tehokkaan 

täytäntöönpanon merkityksestä; suhtautuu myönteisesti hallitusten välisen työryhmän 

tähänastiseen työhön ja kehottaa YK:ta ja sen jäsenvaltioita, EU:n jäsenvaltiot mukaan 

luettuna, osallistumaan neuvotteluihin rakentavassa hengessä; panee tyytyväisenä merkille 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tekemän tutkimuksen, joka koskee yritysten 

tekemien vakavien ihmisoikeusloukkausten käsittelyä oikeussuojakeinoin; 

8. pitää myönteisenä 1. tammikuuta 2014 voimaan tullutta uutta yleistä tullietuusjärjestelmää 

(GSP-asetus, (EU) N:o 978/2012); muistuttaa, että kumppanimaita vaaditaan panemaan 

täytäntöön GSP-asetuksessa luetellut 27 ihmisoikeuksiin ja työnormeihin liittyvää 

kansainvälistä yleissopimusta; korostaa, että komission on valvottava, miten GSP+:n 

edunsaajat panevat näitä yleissopimuksia täytäntöön ja raportoitava tilanteesta; kehottaa 

jatkamaan vuoropuhelua GSP+-maiden kanssa, jolloin EU:lla voi olla eniten vaikutusta 

ihmisoikeusrikkomusten torjunnassa, sekä valmistautumaan GSP+:n etujen 

keskeyttämiseen pahimpien ihmisoikeusrikkomusten tapauksissa; 
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9. pitää tervetulleena, että suurten yritysten velvoite raportoida ihmisoikeuksista on 

sisällytetty muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevaan direktiiviin, ja 

vaatii sen pikaista täytäntöönpanoa; ilmaisee tukensa OECD:n suuntaviivoille keinona 

tehostaa kauppaan liittyviä ihmisoikeussäännöksiä; korostaa tässä yhteydessä 

avoimuusmekanismien ja maiden välisten oikeudellisen yhteistyön merkitystä; kiinnittää 

huomiota YK:n suuntaviivojen raportointipuitteisiin, yhtiöiden ihmisoikeuskriteereihin 

sekä integroitua raportointia koskevaan tavoitteeseen ja kehottaa kaikkia sidosryhmiä 

noudattamaan edellä mainittua direktiiviä; 

10. korostaa, että EU:n ”Kaikkien kauppa” -strategiassa EU velvoitetaan vahvistamaan 

”yritysten sosiaalista vastuuta koskevia aloitteita”, ja korostaa, että tämän on merkittävä 

uutta EU:n tason toimintaa, muun muassa sopimusta EU:n sosiaalista yhteiskuntavastuuta 

koskevasta uudesta toimintaohjelmasta vuoteen 2020 asti; 

11. kehottaa komissiota soveltamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteissa ja YK:n 

Global Compact -aloitteessa toteutetusta Realising Long-term Value for Companies and 

Investors -hankkeesta (pitkän aikavälin arvon toteuttaminen yrittäjille ja investoijille) 

saatuja tuloksia omaan Euroopan strategisten investointien rahastoonsa, vuoropuheluunsa 

investoijien kanssa ja kestävän pääomamarkkinaunionin käsitteen tukemiseen. 
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