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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että EU:n perustana ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 

demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen; ottaa 

huomioon, että nämä periaatteet ohjaavat EU:n toimintaa kansainvälisillä foorumeilla, 

muun muassa sen kauppapolitiikassa1, ja katsoo, että toiminta on saatettava 

yhdenmukaiseksi kehityspolitiikan tavoitteiden ja köyhyyden poistamista koskevan 

tavoitteen kanssa kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti, toiminnan 

tavoitteena on oltava kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja sen on oltava 

avointa; 

B. ottaa huomioon, että globaaleista arvoketjuista on tullut merkittävä osa globaaleja 

tuotantomalleja; ottaa huomioon, että globaalien arvoketjujen sääntelyn puute on ollut 

yksi työntekijöiden oikeuksia heikentänyt tekijä ja että globaalien arvoketjujen 

monimutkaisuuden takia EU:ssa ja muualla tarvitaan yhä enemmän ennakoivaa 

osallistumista, jotta voidaan varmistaa niiden asianmukainen hallinnointi inklusiivista ja 

kestävää kasvua varten; 

C. toteaa, että useiden kansainvälisten yleissopimusten, suuntaviivojen ja sääntöjen 

tavoitteena on estää ihmisoikeusloukkauksia, ja ottaa huomioon, että mailla on velvoite 

panna ne täytäntöön ja luoda asianmukaiset oikeudelliset ja taloudelliset olosuhteet 

yritysten toiminnalle ja osallistumiselle globaaleihin toimitusketjuihin; 

D. katsoo, että etiikan puute liiketoimissa on myös seurausta kansalaisten etua ajavan 

puolueettoman julkisen vallan heikentymisestä tai poissaolosta; katsoo, että muun muassa 

vientiteollisuuden vapaa-alueille osana globaaleja arvoketjuja on usein luonteenomaista 

vapautukset työlainsäädännöstä ja verotuksesta ja ne osaltaan aiheuttavat ihmisarvoisiin 

työpaikkoihin ja ay-liikkeen toiminnan rajoittamiseen liittyviä vaikeita ongelmia; 

E. katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot, jotka yhdessä muodostavat maailman suurimmat 

markkinat ja ovat yhdessä johtava kauppaa tukevan avun myöntäjä, voivat ja niiden 

pitäisikin käyttää asemaansa tehdäkseen globaaleista arvoketjuista kestävämpiä ja 

osallistavampia ja edistääkseen kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien sekä 

oikeudenmukaisen ja eettisen kaupan kaltaisia arvoja erityisesti köyhimpien väestönosien 

hyväksi; katsoo, että kauppasopimuksissa olisi tunnustettava kehitysmaiden oikeus yleisen 

edun mukaiseen sääntelyyn; 

F. ottaa huomioon, että kauppaa koskevat GSP- ja GSP+-kannustimet tarjoavat kehitysmaille 

paremman markkinoille pääsyn työelämää ja ympäristöä koskevien sekä sosiaalisten 

normien noudattamista vastaan; 

1. toteaa, että lisääntynyt globalisaatio arvoketjuissa ja niiden monimutkaisuus lisäävät 

yhtiöiden roolin merkitystä ihmisoikeuksien, myös lasten oikeuksien, ja ympäristön 

kestävyyden toteutumisessa ja kunnioittamisessa; toteaa myös, että yhtiöiden 

toimintatavat voivat vaikuttaa suuresti kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin, joko 

                                                 
1 Sopimus Euroopan unionista. 
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myönteisesti tai kielteisesti; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että yritystoimintaa 

ja ihmisoikeuksia koskevat nykyiset vaatimukset, periaatteet ja muutoksenhakukeinot ovat 

edelleen hajallaan kansainvälisessä oikeudessa ja että ei ole saavutettu juurikaan edistystä 

yritysten vastuuta koskevien sitovien sääntöjen laatimisessa eikä yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanossa; toteaa, että 

suuntaviivat hyväksyttiin YK:ssa yksimielisesti ja EU:n jäsenvaltioiden täydellä tuella; 

2. korostaa, että arvoketjujen globalisaatio voi auttaa kehitysmaita yhdentymään 

maailmantalouteen, vähentämään köyhyyttä ja luomaan työpaikkoja sekä samaan aikaan 

lisäämään tuotantokapasiteettia myös teknologian ja osaamisen leviämisen kautta; panee 

kuitenkin huolestuneena merkille, että epätyypillisten työmuotojen, pimeän työn ja 

joidenkin alihankinnan muotojen käyttö globaalissa toimitusketjussa on heikentänyt 

työehtosopimuksia; tuomitsee lapsi- ja pakkotyövoiman käytön joissakin globaaleissa 

toimitusketjuissa ja katsoo, että nämä ovat vakavia ongelmia ketjun alemmissa 

segmenteissä, erityisesti harmaaseen talouteen kytköksissä olevissa toimitusketjujen 

osissa; muistuttaa myös, että yhä useammat naiset käyvät töissä mutta naisten osuus on 

edelleenkin suhteettoman suuri vähän koulutusta vaativissa ja matalapalkkaisissa töissä, 

he eivät pääse sosiaalisten suojelutoimien piiriin, äitiyssuojelu mukaan lukien, ja he 

joutuvat liian usein syrjinnän ja seksuaalisen ahdistelun kohteeksi; 

3. muistuttaa, että luotettava raaka-aineiden saanti on merkittävää maailmanlaajuisen 

kilpailun kannalta, ja toteaa, että yksi tärkeimmistä haasteista kehitysmaille on nousta 

ylöspäin globaalissa arvoketjussa talouden monipuolistamisen avulla, mikä vaatii 

oikeudenmukaisten ja kehitysmyönteisten maailmanlaajuisten kauppasääntöjen 

käyttöönottoa; 

4. on huolissaan siitä, että jotkut monikansalliset yhtiöt hyötyvät kansainvälisen kaupan 

järjestelmästä ja lainsäädännön porsaanrei´istä, joiden avulla ne välttävät vastuun 

ympäristörikoksista ja ihmisoikeusloukkauksista, joita niiden toimet aiheuttavat; vaatii, 

että EU:n kauppapolitiikalla ei edistetä sellaisia sijoittajien etuoikeuksia, joihin ei liity 

minkäänlaisia velvoitteita; pitää tärkeänä jo olemassa olevan lainsäädännön 

täytäntöönpanoa, noudattamisen valvontaa ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 

alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; 

5. panee merkille, että EU:n kauppapolitiikka voi olla väline valtioiden ja yritysten 

toiminnan kielteisten vaikutusten, korruption, veronkierron, sosiaalisen polkumyynnin ja 

lapsityön torjunnassa; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki EU:n rahoittamat 

kehityshankkeet, mukaan lukien hankkeet, joissa käytetään rahoituslähteiden 

yhdistämistä, ovat täysin kansainvälisesti sovittujen kehitysavun tuloksellisuuden 

periaatteiden mukaisia, ja että niissä myös noudatetaan täysimääräisesti vapaan ja tietoon 

perustuvan ennakkosuostumuksen periaatetta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 

yleissopimuksen nro 169 velvoittamalla tavalla; 

6. korostaa, että yritysten on otettava kansainvälisessä toiminnassaan huomioon tarve 

noudattaa perusarvoja ja vaatimuksia, erityisesti ihmisoikeuksia, ja korostaa, että 

osallistavan ja kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi tarvitaan yksityisen sektorin 

sitoutumista ja globaalien arvoketjujen vastuullista hallintaa; 

7. vahvistaa, että on tarpeen toimia kiireellisesti jatkuvalla, tehokkaalla ja johdonmukaisella 

tavalla kansallisesti, alueellisesti, EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti, jotta voidaan 
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ratkaista tehokkaasti oikeudellisia ongelmia, jotka aiheutuvat yhtiöiden toiminnan 

ekstraterritoriaalisesta ulottuvuudesta ja niiden toimintatavoista sekä epävarmuudesta 

siitä, mikä taho on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista; 

8. panee tässä yhteydessä merkille Bangladeshin kestävyyssopimuksen tekemisen jälkeen 

saavutetun edistyksen ja kehottaa komissiota laajentamaan sitovien kehysten soveltamista 

muille aloille ja tehostamaan yritysten sosiaalista vastuuvelvollisuutta ja pakollisia due 

diligence -aloitteita, joilla laajennetaan unionin puutavara-asetusta ja konfliktialueiden 

mineraaleja koskevaa uutta unionin asetusta muille aloille, kuten vaatetusalalle; 

9. kehottaa jälleen, kuten 25. lokakuuta 2016 yritysten vastuusta kolmansissa maissa 

tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista antamassaan päätöslauselmassa1, joka 

hyväksyttiin suurella enemmistöllä, EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että suuret 

yritykset ja niiden toimitusketjussa jäsenvaltioiden lainkäyttöalueella tai kolmansissa 

maissa toimivat alihankkijat tunnistaisivat, ehkäisisivät ja lieventäisivät kaiken 

toimintansa ja arvoketjujensa mahdollisesti aiheuttamia epäsuotuisia ihmisoikeus- ja 

ympäristövaikutuksia ja ottaisivat niistä vastuun ja ryhtyisivät myös toimiin vahvistamalla 

sitovia sääntöjä ja poistamalla olemassa olevia esteitä oikeuden toteutumiselle 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten käsittelemissä tapauksissa, jotka koskevat sellaisten 

yritysten tekemiä ihmisoikeusloukkauksia, joilla on jonkinlainen yhteys EU:hun; pitää 

valitettavana, että komissio ei ole toteuttanut viime kuukausien aikana juuri mitään toimia 

eikä se ole ryhtynyt jatkotoimiin päätöslauselman johdosta; kannustaa ILOa, yrityksiä ja 

muita sidosryhmiä työskentelemään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; 

10. kannattaa kaikkia maailmanlaajuisia aloitteita korruption torjumiseksi, kuten kaivos- ja 

kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta, Kimberleyn prosessia, Suurten 

järvien alueen kansainvälistä konferenssia, periaatteita, jotka on julkistettu YK:n Global 

Compact -aloitteessa, OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä konflikti- 

ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevaa 

OECD:n due diligence -opasta; muistuttaa, että erityisesti tuottajamailla on velvollisuus 

panna täytäntöön asianmukainen lainsäädäntö ja valvoa sen noudattamista myös 

oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisen ja korruption torjunnan aloilla; 

11. muistuttaa vuoden 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja sen kestävää 

tuotantoa, kestävää kulutusta ja ihmisarvoista työtä koskevista lähestymistavoista, ja 

kehottaa komissiota viittaamaan raportoinnissaan avoimesti kuhunkin kestävän kehityksen 

tavoitteeseen; palauttaa mieliin komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä kehotuksen 

käyttää kauppaa kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan edistämiseen kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti; 

korostaa, että kehitysmaiden kanssa tehtyjen kauppa- ja investointisopimusten olisi oltava 

johdonmukaisia kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa; korostaa kehitysmaiden oikeutta 

säännellä investointeja varmistaakseen kaikkia investoijia, myös ulkomaisia, koskevat 

velvoitteet ja tehtävät, jotta voidaan turvata ihmisoikeudet sekä työ- ja ympäristönormien 

noudattaminen; 

12. kehottaa komissiota jatkamaan ILOn keskeisten normien ratifioinnin, terveys- ja 

turvallisuustarkastuksia koskevien vaatimusten ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 

sisällyttämistä etuuskohtelukaupan jatkamista koskeviin neuvotteluihin niiden maiden 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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kanssa, jotka kuuluvat maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, myös vaatetusalalla, ja 

vahvistamaan ihmisoikeuksia, työtä ja ympäristöä koskevien yleissopimusten asemaa 

yleisessä tullietuusjärjestelmässä ja varmistamaan, että sellaisiin yksipuolisiin 

kauppaetuuksiin kuin GSP tai GSP+ liittyvät ihmisoikeuksia koskevat ehdot pannaan 

tehokkaasti täytäntöön ja että niitä seurataan; 

13. kehottaa tässä tarkoituksessa komissiota ottamaan ILOn raporttien ja sen valvontaelinten 

havainnot paremmin huomioon seuranta- ja arviointitoimissaan sekä pitämään paremmin 

yhteyttä edunsaajamaassa oleviin ILOn ja YK:n paikallistoimistoihin voidakseen ottaa 

niiden näkemykset ja kokemuksen täysin huomioon; kehottaa komissiota ottamaan 

tulevassa GSP- ja GSP+-sääntöjen uudistuksessa käyttöön tullietuuskohtelun todistetusti 

kestävällä tavalla tuotetuille tavaroille; toistaa kehotuksensa ”väärinkäytöksistä 

vapaa” -merkinnän perustamiseksi; 

14. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään kehitysmaiden kanssa tehtäviin 

vapaakauppasopimuksiin sitovia toimia, joilla tuetaan niiden sosiaali- ja 

ympäristönormeja ja työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien 

ihmisarvoista työtä koskeva ILOn toimintaohjelma; korostaa, että sosiaalisten ja 

ympäristöehtojen tehokkuutta kahdenvälisissä ja alueellisissa sopimuksissa on 

parannettava ottamalla työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta paremmin mukaan 

neuvotteluihin työtä koskevista säännöksistä ja niiden täytäntöönpanosta ja käyttämällä 

järjestelmällisesti kaupan kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten ennakko- ja 

jälkiarviointeja myös ihmisoikeuksista; 

15. on tyytyväinen käytäntöön, jossa vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sisällytetään 

yritysten ja niiden asiakkaiden ja toimittajien välisiin sitoviin sopimusvelvoitteisiin; panee 

merkille, että tällaiset vaatimukset voidaan useimmissa tapauksissa panna täytäntöön 

oikeudellisin keinoin; 

16. panee tyytyväisenä merkille yksityisen sektorin monet lupaavat aloitteet, kuten 

käytännesäännöt, merkinnät, itsearvioinnit ja sosiaaliset tarkastukset ja katsoo YK:n 

Global Compact -aloitteen, yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 -standardin, 

monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevan ILOn kolmikantajulistuksen sekä 

OECD:n toimintaohjeiden monikansallisille yrityksille olevan välineitä, joilla voidaan 

toteuttaa vastuullisuus yritysten liiketoiminnassa; kehottaa sekä eurooppalaisia että muita 

yrityksiä toimimaan ihmisoikeusasioissa due diligence -periaatetta noudattaen ja 

soveltamaan tuloksia sisäisissä toimintalinjoissa ja menettelyissä; katsoo, että tähän 

tarvitaan resursseja ja arvovaltaa ja täytäntöönpanon on oltava asianmukaista; painottaa, 

että tämä edellyttää riittäviä resursseja; korostaa, että avoimuus ja viestintä toimenpiteistä, 

joiden avulla pyritään välttämään ihmisoikeusloukkaukset kolmansissa maissa, ovat 

keskeisen tärkeitä, jotta mahdollistetaan toimiva demokraattinen valvonta ja tietoon 

perustuvien valintojen tekeminen kuluttajille; 

17. on erittäin huolissaan tapauksista, joissa yhtiöiden johdossa tehdyt päätökset ovat 

johtaneet ihmisoikeusloukkauksiin ja uhkiin ympäristön kestävyydelle, sekä sellaisista 

yhtiöistä, jotka hyödyntävät ihmisoikeusloukkauksia, myös kolmansien osapuolten 

tekemiä, kuten maananastuksia tai ihmisten pakkosiirtoja; 

18. muistuttaa, että liikeyritysten olisi perustettava operatiivisen tason valitusmekanismeja 

työntekijöille, jotka ovat kärsineet niiden toiminnasta, myös vientiteollisuuden vapaa-
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alueilla, ja toteaa uudestaan, että on poistettava kaikki esteet, jotka vaikeuttavat 

ihmisoikeusloukkauksien uhrien oikeussuojan saantia; kehottaa jälleen EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita ryhtymään tässä yhteydessä asianmukaisiin toimiin, jotta voidaan poistaa 

uhreihin kohdistuvat lailliset, menettelylliset ja institutionaaliset esteet 

muutoksenhakukeinojen käyttämiseltä; 

19. panee erittäin tyytyväisenä merkille yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan YK:n 

sitovan sopimuksen laatimisen, jotta voidaan luoda selkeä pakollinen ja 

täytäntöönpanokelpoinen sääntelykehys siitä, miten hallitusten ja yritysten on suojeltava 

ja noudatettava ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia ja ympäristönormeja koskevia 

velvoitteitaan toimitusketjun kaikissa vaiheissa riippumatta yrityksen kotimaasta ja siitä, 

missä maassa tuotanto tapahtuu; 

20. kehottaa jälleen jäsenvaltioita ja unionia edistämään tätä prosessia ja osallistumaan siihen 

ennakoivasti; kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen toimitusketjuihin 

sovellettavista sitovista due diligence -velvoitteista OECD:n monikansallisille yrityksille 

antamien toimintaohjeiden ja useiden alakohtaisten OECD:n suuntaviivojen mukaisesti ja 

ottamaan käyttöön perusteellisia merkintätoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa paremmat 

tiedot kuluttajille EU:n markkinoilla myytävien lopputuotteiden sisällöstä ja alkuperästä 

koko toimitusketjussa; 

21. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota velvoittamaan yritykset, jotka käyttävät raaka-aineita 

tai hyödykkeitä, jotka saattavat olla peräisin konfliktialueilta, paljastamaan tällaisten 

materiaalien lähteet ja käyttö ja takaamaan niiden jäljitettävyys avoimella tavalla; panee 

tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille äskettäin annetun uuden konfliktimineraaleja 

koskevan asetuksen ja kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia, joilla 

ulotetaan sitovat due diligence -velvoitteet muille aloille, kuten vaatetusteollisuuteen; 

22. muistuttaa, että tällä alalla mineraalien ja metallien tuonnin ja viennin lisäksi 

käyttöoikeuksien ja tullien avoimuus on merkittävää konfliktialueiden tai suuririskisten 

alueiden kehityksen kannalta; korostaa näin ollen tarvetta laatia katsaus eurooppalaisten 

yritysten jo toteuttamista yritysten yhteiskuntavastuuta koskevista toimista ja vahvistaa 

koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista, jotta voidaan tunnistaa hyvät 

käytännöt tehokkaammin ja edistää yhteisen eurooppalaisen toimintakehyksen luomista; 

kehottaa komissiota tehostamaan aloitteita, jotka koskevat yritysten sosiaalista 

vastuullisuutta ja due diligence -velvoitteita koko toimitusketjussa; 

23. kehottaa komissiota toimimaan nopeasti ja noudattamaan yksityiskohtaisia ehdotuksia, 

jotka sisältyvät parlamentin 25. lokakuuta 2016 antamaan päätöslauselmaan yritysten 

vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista1. 

  

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0405. 
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