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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että valmisvaatealan maailmanlaajuisen kaupan arvo on noin 2,8 

biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja ala työllistää jopa 75 miljoonaa ihmistä; toteaa, että 

kolme neljäsosaa näistä työntekijöistä on naisia; toteaa, että sukupuolten tasa-arvo on 

kehitystä edistävä tekijä; ottaa huomioon, että naisten oikeudet kuuluvat ihmisoikeuksien 

kirjoon; toteaa, että vaatetusalan toimitusketjut ovat luonteeltaan monimutkaisia, mikä 

johtaa avoimuuden vähäisyyteen ja lisää ihmisoikeusloukkausten ja hyväksikäytön riskiä; 

ottaa huomioon, että työntekijöille maksetut palkat eivät riitä välttämättömien 

tarvikkeiden hankkimiseen perheelle; 

B. toteaa, että EU on keskeinen toimija vaateteollisuuden ja -kaupan investoijana, ostajana, 

vähittäismyyjänä ja kuluttajana ja siksi kaikkein sopivin kokoamaan yhteen moninaisia 

aloitteita maailmanlaajuisesti, jotta voidaan parantaa merkittävästi kymmenien miljoonien 

työntekijöiden epäinhimillistä tilannetta tällä alalla ja luoda tasapuoliset 

toimintaedellytykset kaikille osapuolille; 

C. ottaa huomioon, että Euroopan tekstiili- ja vaatetusalalla toimii 185 000 yritystä, jotka 

työllistävät 1,7 miljoonaa ihmistä ja joiden liikevaihto on 166 miljardia euroa; ottaa 

huomioon, että EU:hun tuodaan noin puolet maailman vaatetusalan kokonaistuotannosta; 

toteaa, että valmistajamaat ovat useimmiten kehittyviä talouksia; 

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

207 artiklan mukaan yhteistä kauppapolitiikkaa on harjoitettava EU:n ulkoista toimintaa 

koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti; ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 

208 artiklan, jossa vahvistetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaate ja asetetaan 

päätavoitteeksi köyhyyden poistaminen; ottaa huomioon, että ”Kaikkien 

kauppa” -tiedonannon mukaan EU:n kauppapolitiikka perustuu kolmeen 

avainperiaatteeseen, jotka ovat toimivuus, avoimuus ja arvot, ja että tiedonannossa on 

hankintaketjujen vastuullista hallintaa koskeva osuus; 

E. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 8 artiklassa vahvistetaan, että ”unioni pyrkii 

kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa”, ja toteaa, että EU:n velvollisuutena on siksi 

valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo kaikissa toimintapolitiikoissaan, millä taataan, että 

naiset ja miehet hyötyvät tasavertaisesti sosiaalisista muutoksista, talouskasvusta ja 

ihmisarvoisten työpaikkojen luomisesta, torjutaan syrjintää ja edistetään naisten 

oikeuksien kunnioittamista maailmassa; 

F. ottaa huomioon, että 289 ihmistä menehtyi tulipalossa Karachissa Pakistanissa syyskuussa 

2012; toteaa, että samana vuonna Tazreen Fashions -yhtiön tehtaalla Bangladeshissa 

syttyneessä tulipalossa kuoli 117 ihmistä ja yli 200 työntekijää loukkaantui; ottaa 

huomioon, että Rana Plaza -rakennuksen romahduksessa vuonna 2013 kuoli 1 129 ihmistä 

ja noin 2 500 ihmistä loukkaantui; 
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G. ottaa huomioon, että näiden traagisten tapahtumien jälkeen eurooppalaisten kuluttajien 

vaatimukset koko toimitusketjua koskevasta paremmasta avoimuudesta ja 

jäljitettävyydestä ovat lisääntyneet voimakkaasti; 

H. toteaa, että EU:n, kansainvälisten organisaatioiden, paikallishallintojen ja yksityisten 

toimijoiden monista sitoumuksista huolimatta työntekijöiden oikeuksien suojelu 

toimittajamaissa jää edelleen huomattavasti jälkeen kansainvälisistä normeista; 

I. ottaa huomioon, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ihmisarvoista työtä koskeva 

ohjelma on vuodesta 2015 lähtien ollut olennainen osa uutta kestävän kehityksen Agenda 

2030 -toimintaohjelmaa; 

J. ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot, kuten Saksa, Alankomaat, Tanska ja Ranska, ovat 

laatineet kansallisia ohjelmia; 

K. ottaa huomioon, että kaikkiin EU:n tekemiin vapaakauppasopimuksiin on sisällyttävä 

kunnianhimoinen kestävää kehitystä koskeva luku; 

L. katsoo, että EU:n on sisällytettävä painopisteisiinsä sosiaalisten ja ekologisten normien 

edistäminen monikansallisissa elimissä, kuten Maailman kauppajärjestössä tai G20:ssä, 

sekä kaikissa kahdenvälisissä suhteissaan kolmansien maiden kanssa; 

M. toteaa, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n suuntaviivoissa on selvästi 

määritelty hallitusten ja yritysten vastuut siten, että ne ovat velvollisia suojelemaan ja 

kunnioittamaan ihmisoikeuksia riippumatta toimitusketjun vaiheesta, tuotantomaasta ja 

siitä, onko kyseessä tilauksen tekevän yrityksen vai tavarantoimittajan valtio; toteaa, että 

EU on sitoutunut kannustamaan näiden suuntaviivojen hyväksymistä ja osallistumaan 

niiden täytäntöönpanoon; 

1. pitää valitettavana, ettei komissio ole vieläkään esittänyt vaatetusalaa koskevaa EU:n 

laajuista kunnianhimoista lippulaiva-aloitetta, jonka pitäisi perustua OECD:n 

suuntaviivoihin ja olla niiden mukainen, jotta yritysten ohjenuorana olisi due 

diligence -prosessia ja yhteiskuntavastuuta koskeva yhdenmukainen sääntökokonaisuus; 

kehottaa komissiota käynnistämään aloitteen mahdollisimman nopeasti; toteaa lisäksi, että 

olemassa olevien aloitteiden nykyinen moninkertaistuminen paikallisella, alueellisella ja 

globaalilla tasolla voi johtaa yhtiöiden kannalta arvaamattomaan toimintaympäristöön; 

korostaa lisäksi, että koordinointi, tiedon jakaminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen 

tehostavat osaltaan yksityisiä ja julkisia arvoketjuja koskevia aloitteita ja saavat aikaan 

kestävää kehitystä koskevia myönteisiä tuloksia; 

2. katsoo, että ehdotuksen olisi mahdollistettava harmoninen yhteistyö kansainvälisten 

järjestöjen, kuten YK:n, WTO:n, ILO:n ja OECD:n, kanssa ja siinä olisi vahvistettava 

yhteiset määritelmät, joilla edistetään selvempiä ja koordinoidumpia toimia ja arviointeja; 

kehottaa tunnustamaan ja hyödyntämään olemassa olevia onnistuneita aloitteita 

esimerkiksi kestävillä julkisilla hankinnoilla, joissa pääsy julkisten hankintojen 

markkinoille edellyttää yritysten yhteiskuntavastuujärjestelmien noudattamista; pitää 

arvossa Bangladeshin valmisvaatealan kestävää toimintaa koskevaa sopimusta 

(kestävyyssopimus), joka on askel kohti parempaa valvontaa, mutta kehottaa asianomaisia 

toimijoita myös noudattamaan sitä täysimääräisesti; kehottaa komissiota ryhtymään 

toimiin arviointiraporteissa esitettyjen puutteiden suhteen; 
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3. korostaa näin ollen tarvetta laatia katsaus eurooppalaisten yritysten jo toteuttamista 

yritysten yhteiskuntavastuuta koskevista toimista, jotta voidaan tunnistaa hyvät käytännöt 

tehokkaammin ja edistää yhteisen eurooppalaisen toimintakehyksen luomista; muistuttaa 

tältä osin, että yksityisellä sektorilla on myös käynnistetty useita aloitteita toimitusketjun 

vastuullisuusasteen parantamiseksi; 

4. kehottaa komissiota ottamaan huomioon pk-yritysten erityistarpeet, koska 90 prosenttia 

vaatetusalan toimijoista on pk-yrityksiä, ja perustamaan lähestymistapansa 

skaalattavuusperiaatteeseen sekä kiinnittämään erityistä huomiota niiden valmiuksiin 

huolehtia jäljitettävyydestä ja avoimuudesta OECD:n ohjeiden mukaan, jotta pk-yrityksiin 

ei kohdistettaisi kohtuuttomia taakkoja; kehottaa siksi komissiota perustamaan pk-

yrityksille erityisen neuvontapalvelun ja tukemaan niitä räätälöidyillä valmiuksien 

kehittämisohjelmilla; katsoo, että aloitteeseen osallistuvien eurooppalaisten pk-yritysten ja 

mikroyritysten on myös saatava unionilta taloudellista tukea COSME-ohjelmasta; 

5. korostaa, että ihmisoikeuksia, sosiaalista tuloskuntoa, ympäristönsuojelun tasoa ja 

työmarkkinakehitystä koskevien tietojen keruuseen liittyvää avoimuutta ja jäljitettävyyttä 

varten tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa, jota sovelletaan koko toimitusketjussa yhdessä 

vaatetusalan arvoketjujen kestävään kehitykseen kohdistuvan vaikutuksen standardoidun 

mittaamisen kanssa, jotta yhtenäistetään laajemmin yritysten yhteiskuntavastuuta 

koskevaa arviointia, jossa on otettava huomioon alan toimijoiden monimuotoisuus, koska 

ketju on monimutkainen; kehottaa komissiota tekemään muutakin kuin laatimaan 

yksiköiden valmisteluasiakirjan; huomauttaa, että tärkeimmät vaikutusalueet katetaan 

OECD:n ohjeiden ohella muissa aloitteissa, kuten liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevissa YK:n suuntaviivoissa, pakollista due diligence -prosessia koskevassa Ranskan 

laissa ja orjuuden vastaisessa Yhdistyneen kuningaskunnan lakiehdotuksessa sekä 

tietyissä toimialalähtöisissä aloitteissa, jotka voisivat toimia perustana tällaiselle 

aloitteelle; 

6. kehottaa komissiota kiinnittämään tiedonannossaan erityistä huomiota oikeussuojan 

saatavuuteen, uhrien ja heidän perheidensä oikeussuojakeinoihin sekä väärinkäytösten 

paljastajien suojeluun; 

7. muistuttaa, että toimitusketjun jäljitettävyys ja avoimuus voivat edistää merkittävästi 

kestävän muutoksen aikaansaamista, ja on tietoinen, että puutteellinen tiedonsaanti on 

merkittävin tekijä, joka heikentää kansalaisten tietoisuutta ihmisoikeusloukkauksista; 

muistuttaa siksi, että tarvitaan due diligence -järjestelyjä, joilla katetaan koko 

toimitusketju ja joilla kukin tuote yhdistetään sen tuottajaan; kehottaa komissiota siksi 

lisäämään vaatetusalan toimitusketjun jäljitettävyyttä ja avoimuutta realistisesti ja 

tasapainoisesti ja siten, että otetaan huomioon myös ketjun toimijoiden monimuotoisuus; 

suosittaa, että kuluttajien saataville asetetaan luotettavaa, selkeää ja merkityksellistä tietoa 

kestävyydestä; 

8. kehottaa komissiota esittämään EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskevan 

asetuksen tulevan tarkistuksen yhteydessä tullietuuksia tekstiileille, jotka on todistettavasti 

tuotettu kestävällä tavalla; katsoo, että tavaroille olisi vapaaehtoiselta pohjalta tehtävä 

kestävää tuotantotapaa koskeva sertifiointi, ja siitä olisi esitettävä todisteet, kun tavarat 

tuodaan EU:hun; katsoo, että EU voisi näin tukea yksityistä teollisuutta tekstiilialan 

arvoketjun kestävyyden parantamisessa; toteaa, että tällainen hyväksyntä olisi annettava 
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näyttöä tai sertifiointijärjestelmiä koskevien tunnustettujen kestävyyskriteereiden ja 

vähimmäisvaatimusten perusteella; katsoo, että kestävyysvaatimusten olisi perustuttava 

muun muassa kansainvälisiin yleissopimuksiin, esimerkiksi ILO:n keskeisiin 

työnormeihin tai biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen; katsoo 

lisäksi, että tällä tavoin vahvistettaisiin ja edistettäisiin reilun kaupan (kuten Social 

Accountability Internationalin (SAI) tai reilun kaupan tekstiilinormien) mukaisten 

tuotteiden tuotantoa; 

9. korostaa, että kun EU neuvottelee vapaakauppasopimuksia, jotka sisältävät kestävää 

kehitystä koskevan kunnianhimoisen luvun, tämä tarjoaa EU:lle mahdollisuuden edistää 

työntekijöiden – erityisesti naisten – oikeuksien parantamista ja kaikenlaisen 

lapsityövoiman käytön ja pakkotyön poistamista; korostaa, että vapaakauppasopimusten 

käyttöönoton ansiosta voidaan kehittää erityisesti yritysten ja kansalaisyhteiskunnan 

välistä vaatetusalan toimitusketjua koskevaa vuoropuhelua ja siten osaltaan parantaa 

tuotanto-olosuhteita ja työntekijöiden turvallisuutta; 

10. muistuttaa, että kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan unionin erityisen 

kannustusmenettelyn (GSP+) kaltaisten järjestelmien käyttöönotto siten, että 

27 sopimuksen ratifioinnista ja täytäntöönpanosta tehdään pakollista, voisi osaltaan 

edistää työntekijöiden oikeuksia koskevaa tilannetta, sukupuolten tasa-arvon 

vahvistamista sekä lapsityövoiman käytön ja pakkotyön poistamista; korostaa näin ollen, 

että on seurattava tarkkaan GSP+:n täytäntöönpanoa ja sitä, että asiaankuuluvat valtiot 

noudattavat sopimuksia; 

11. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään vaatetusalan aloitteen ja muiden 

kauppapoliittisten välineiden avulla palkkoja ja työaikoja koskevien ILO:n normien 

tehokasta täytäntöönpanoa myös yhdessä vaatetusalan kumppanimaiden kanssa; kehottaa 

EU:ta lisäksi antamaan ohjeita ja tukea sen suhteen, kuinka näiden normien 

kunnioittamista tehostetaan siten, että samalla autetaan rakentamaan kestäviä yrityksiä ja 

parantamaan kestäviä työllisyysnäkymiä; 

12. korostaa, että Rana Plazan onnettomuuden jälkeen tehty kestävyyssopimus on hyödyllinen 

eurooppalainen aloite, joka voisi olla perustana kolmansien maiden kanssa yhteistyössä 

toteutettavien uusien toimien suunnittelulle, jotta edetään kohti vaatetusalan työolojen, 

työterveyden ja -turvallisuuden parantamista koskevia tavoitteita; 

13. kehottaa komissiota jatkamaan ja syventämään kansainvälistä yhteistyötään ILO:n, 

OECD:n ja YK:n kaltaisten järjestöjen kanssa, jotta edistetään tekstiili- ja vaatetusalan 

toimitusketjun toimijoiden vastuuvelvollisuuden lisäämistä; 

14. kehottaa toimittajamaiden hallituksia sitoutumaan kaikkien sidosryhmien kanssa 

työmarkkinasuhteiden ja työehtosopimusneuvottelujen kehittämiseen sekä sitouttamaan 

tuottajat sellaisten helppokäyttöisten ja tehokkaiden valitusmekanismien käyttöönottoon, 

jotka ovat kansainvälisesti sovittujen vaatimusten mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä, 

joilla taataan työelämän normien ja ihmisoikeuksien asianmukainen kunnioittaminen ja 

täydennetään oikeudellisia muutoksenhakukeinoja liike-elämästä ja ihmisoikeuksista 

vastaavan YK:n erityisedustajan kehittämien puitteiden mukaisesti; 

15. kehottaa komissiota edistämään edelleen ILO:n keskeisten yleissopimusten ja 

ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman ratifiointia ja täytäntöönpanoa; kehottaa siksi 
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komissiota tukemaan ILO:a, paikallisia viranomaisia ja työjärjestöjä, jotka tarjoavat 

valmiuksien kehittämistukea, joka liittyy työmarkkinasuhteisiin sekä työntekijöiden 

oikeuksien ja työlainsäädännön valvontaan, ja keskittyvät erityisesti lapsityövoiman 

käytön ja pakkotyön lopettamiseen sekä tiukimpien työterveys- ja -turvallisuusnormien 

edistämiseen; 

16. kannustaa EU:ta kehittämään ja jatkamaan vuoropuhelua tiettyjen kolmansien maiden 

kanssa, jotta edistetään työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksien kunnioittamista näissä 

maissa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan YK:n ja sen ympäristöohjelman 

(UNEP) työtä harkitsemalla mahdollisuutta laatia kansainvälinen yleissopimus, jolla 

parannettaisiin myös yritysten yhteiskuntavastuun vaikuttavuutta vaatetusalalla; 

17. toivoo, että komission ehdotus perustuisi Bangladeshissa Rana Plaza -rakennuksen 

romahtamisen jälkeen tehtyyn ”kestävyyssopimukseen”; 

18. pyytää selvitystä siitä, kuinka sellaisilla vientiteollisuuden vapaa-alueilla, joilla työsuojelu 

on vähäistä tai olematonta, tuotetut vaatteet voidaan tunnistaa yleisesti ja jättää tietyssä 

edunsaajamaassa GSP+-järjestelmän ulkopuolelle; 

19. on vakuuttunut, että julkinen hankintamenettely on hyödyllinen väline vastuullisen 

vaatetusalan edistämiseksi; 

20. huomauttaa, että maailmanlaajuisen vaatetusteollisuuden työvoima on erittäin 

naisvaltaista, sillä noin 85 prosenttia alan työntekijöistä on naisia ja heidän työolonsa ovat 

usein vaikeat ja palkat alhaiset; kehottaa valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman EU:n 

vaatetusalaa koskevassa aloitteessa, jotta edistettäisiin merkittävästi palkkatasa-arvoa, 

sukupuolten tasa-arvoa, naisten sosiaalisia oikeuksia ja työoikeuksia, myös äitiyssuojelua, 

ja naisten osallistumista työehtosopimusneuvotteluihin; 

21. pyytää jälleen, että jokaisesta vasta neuvotellusta sopimuksesta tehdään kestävään 

kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi, ja kehottaa keräämään sukupuolen 

mukaan jaoteltuja tietoja; 

22. kehottaa komissiota toimimaan yhteistyössä monikansallisten yhtiöiden, jälleenmyyjien ja 

tuotemerkkien kanssa ja kannustamaan niitä sitoutumaan yrityksen yhteiskuntavastuun 

parantamiseen; edellyttää EU:n yritysten takaavan, että ILO:n keskeisiä työnormeja 

noudatetaan täysin niiden toimitusketjuissa monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n 

toimintaohjeiden sekä monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevan ILO:n 

kolmikantaisen periaatejulistuksen mukaisesti; vaatii niitä käynnistämään rakentavia 

vuoropuheluja paikallisten työntekijöiden ja järjestöjen kanssa; kehottaa komissiota 

suosimaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa; 

23. on tietoinen, että tarvitaan globaalit tasavertaiset toimintaedellytykset, jotta voidaan 

suojella työntekijöitä ympäristöpolkumyynniltä ja sosiaaliselta polkumyynniltä; luottaa 

EU:n ominaispainon huomioon ottaen sen valmiuksiin olla globaali johtaja ja muutoksen 

aikaansaaja; katsoo, että vain monenvälisellä kehyksellä voidaan estää ihmisoikeuksien ja 

työelämäoikeuksien loukkaukset; kannustaa siksi komissiota neuvottelemaan 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa seuraavassa WTO:n ministerikokouksessa 

maailmanlaajuisen aloitteen käynnistämisestä. 
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