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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja 

yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta 

(2015/2038(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153, 191, 207 ja 

218 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 21, 28, 29, 31 ja 32 artiklan, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja 

investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497)1, 

– ottaa huomioon WTO:n 10. ministerikokouksen päätelmät2, 

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen (30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015)3, 

– ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta 

maailmassa4, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 

vuosiksi 2015–2019 ”Ihmisoikeuksien säilyttäminen EU:n asialistan kärjessä”, 

– ottaa huomioon suuntaviivat ihmisoikeuksien vaikutusten analysoinnista kauppaan 

liittyvien poliittisten aloitteiden vaikutusten arvioinneissa5, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikön vuonna 2015 julkaiseman 

tutkimuksen ”Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European 

Parliament”, 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 25. syyskuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman 

”Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development”6, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan 

FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20. joulukuuta 2005 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2173/20057, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 YK:n yleiskokouksen 25. syyskuuta 2015 hyväksymä päätöslauselma (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 978/2012 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta1, 

– ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille2, 

– ottaa huomioon OECD:n ohjeet ”the OECD Due Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”3, 

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanossa 

edistymisestä4, 

– ottaa huomioon vuonna 2011 annetun komission tiedonannon ”Yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014” 

(COM(2011)0681), 

– ottaa huomioon kestävää kehitystä koskevan UNCTADin investointipolitiikan kehyksen 

(2015)5, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikön teettämän tutkimuksen ”The 

EU’s Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?”,  

– ottaa huomioon riippumattoman asiantuntijan neljännen kertomuksen ”The promotion 

of a democratic and equitable international order” – YK:n pääsihteerin muistio 

5. elokuuta 2015 kokoontuneelle YK:n yleiskokoukselle (A/70/285),  

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman yritysten 

yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä sopimuksissa6, 

– ottaa huomioon YK:n päätöslauselman nro 64/292, jossa Yhdistyneiden kansakuntien 

yleiskokous tunnustaa nimenomaisesti veden ja sanitaation ihmisoikeuksiksi ja toteaa, 

että puhdas juomavesi ja sanitaatio ovat keskeisiä kaikkien ihmisoikeuksien 

toteutumiselle, 

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta7, 

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä 

sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa8, 

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 

ilmastonmuutoksen haasteista9, 

                                                 
1 EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144), annettu 14. heinäkuuta 2015, http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
6 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101. 
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0294. 
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434. 
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0445. 
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman 

tutkimuksen ”Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European 

Parliament”, 

– ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman nro 26/9, jossa se päätti 

perustaa avoimen hallitustenvälisen työryhmän, jossa käsitellään ylikansallisia yrityksiä 

ja muita liikeyrityksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta ja jonka tehtävänä on 

laatia oikeudellisesti sitova kansainvälinen väline, jonka avulla säännellään 

kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti monikansallisten yhtiöiden ja 

muiden liikeyritysten toimintaa1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 

ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot 

(A8-0000/2016), 

A. ottaa huomioon, että EU:n kauppapolitiikka voisi vaikuttaa myönteisesti 

yhdenmukaistamisprosessiin, jolla pyritään ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja 

kehittämiseen sekä sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen; katsoo, että on 

varmistettava, että kauppa- ja investointisopimuksilla ei vähennetä niiden valmiuksia 

täyttää ihmisoikeuksia koskevat velvoitteensa, joilla on oltava etusija sijoittajiin ja 

voitontavoitteluun nähden; toteaa, että kansalaiset ovat huolestuneita tullien 

ulkopuolisten kaupan esteiden haitallisesta vaikutuksesta tosiasialliseen 

ihmisoikeuksien ja työelämän normien noudattamiseen; ottaa huomioon, että uuden 

sukupolven kauppasopimukset saattavat toimia sääntelyn purkamisen välineenä;  

B. toteaa, että Euroopan parlamentin panosta voidaan arvioida sillä perusteella, kuinka sen 

suositukset on tosiasiassa pantu täytäntöön, mitä varten jatkuva ja järjestelmällinen 

seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan muun muassa kaventaa sitoumusten ja 

kauppapolitiikan ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen kestävyyteen kohdistuvien 

konkreettisten vaikutusten välistä kuilua;  

C. toteaa, että naisten oikeudet kuuluvat olennaisesti ihmisoikeuksiin; toteaa, että 

kauppasopimukset ja kaupan vapauttaminen vaikuttavat eri tavalla naisiin ja miehiin 

rakenteellisesta sukupuolten eriarvoisuudesta johtuen, ja katsoo, että kestävään ja 

osallistavaan kehitykseen, kasvuun ja kauppasopimuksiin on sisällyttävä 

ihmisoikeuksien noudattaminen, myös sukupuolinäkökulmasta katsottuna;  

D. toteaa, että vieläkään ei ole olemassa sääntelykehystä sille, miten yritysten on 

noudatettava ihmisoikeuksia sekä sosiaali- ja ympäristönormeja koskevia velvoitteita; 

1. kehottaa komissiota lisäämään tuntuvasti painetta WTO:n hallinnon uudistamiseksi, 

jotta se johtaisi  

(a) WTO:n ja muiden YK:n virastojen, erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja 

ILO:n väliseen tehokkaaseen yhteistyöhön 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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(b) WTO:n kauppapoliittisen tarkastelumekanismien uudistamiseen siten, että niihin 

sisällytettäisiin monenvälisten ja useammankeskisten sopimusten täytäntöönpanon 

sosiaaliset, ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset; 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuolinäkökulman huomioon 

ottamisen kaikkiin toimintalinjoihinsa sekä EU:n kauppapoliittiseen strategiaan, jotta 

varmistetaan muun muassa kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 

yleissopimuksen (CEDAW) tehokas noudattaminen; kehottaa komissiota laatimaan 

EU:n kauppapoliittisen strategian perusteellisen ja sitovan vaikutustenarvioinnin, jossa 

otetaan huomioon naisten näkökulma, ihmisoikeudet ja sukupuoliulottuvuus; 

3. kehottaa komissiota tehostamaan ponnistelujaan EU:n kauppa-, kehitysyhteistyö- ja 

ympäristöpolitiikan johdonmukaistamiseksi kaikissa sopimuksissa tavalla, joka on 

sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten sekä ihmisarvoisen työn, 

sukupuolten tasa-arvon ja ympäristön kestävyyden tavoitteiden kanssa; 

Ihmisoikeudet sekä sosiaaliset ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppasopimuksissa 

4. on tyytyväinen komission ja neuvoston pyrkimyksiin lisätä oikeudellisesti sitovat 

ihmisoikeuslausekkeet kaikkiin vapaakauppasopimuksiin yhteisen lähestymistavan 

mukaisesti; pitää valitettavana, ettei ihmisoikeuslausekkeita ole sisällytetty muun 

muassa Korean ja Kanadan kanssa tehtyihin sopimuksiin (CETA) eikä TTIP-

neuvotteluihin tai Vietnamin kanssa käytäviin neuvotteluihin;  

5. on edelleen huolissaan siitä, että perinteisillä ihmisoikeuslausekkeilla on liian vähäinen 

vaikutus sen varmistamiseen, että EU täyttää ihmisoikeuksia koskevat velvoitteensa ja 

sitoumuksensa; kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan uudelleen kattavasti 

vapaakauppasopimusten ja kansainvälisten kumppanuussopimusten ihmisoikeustakeita 

ja ehdottamaan uudenlaista sitovien ihmisoikeuslausekkeiden mallia erityisesti 

seuraavasti: 

(a) otetaan käyttöön kaupan suojatoimenpiteet, joilla suojellaan ihmisoikeuksia 

kotimaissa ja säilytetään osapuolten valmiudet täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa 

aloilla, joista ne ovat ensisijaisesti vastuussa 

(b) otetaan käyttöön ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten pakollisia ja 

säännöllisiä arviointeja koskevia mekanismeja, kuten toimielinten välisen 

komitean perustaminen 

(c) perustetaan kansalaisyhteiskunnasta koostuva seurantamekanismi, jonka tehtävänä 

on käsitellä sopimuksen ihmisoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia 

(d) mahdollistetaan sellaisten suorien kotimaan valitusmekanismien käyttöönotto, 

joiden avulla yksityishenkilöt ja yhteisöt, joiden ihmisoikeuksia kauppa ja 

investoinnit ovat loukanneet, voivat valittaa asiasta EU:hun; 

6. vaatii painokkaasti, että kaikissa tulevissa EU:n kauppasopimuksissa on kestävää 

kehitystä koskevat luvut, joihin sisältyy 

(a) molempien osapuolten alustava sitoumus ratifioida, saattaa osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja panna täytäntöön neljä ensisijaista ja kahdeksan keskeistä ILO:n 

yleissopimusta 

(b) yleinen riitojenratkaisumenettely, joka on suoraan työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan käytettävissä 
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(c) enemmän kuin pelkkä kannustimiin perustuva lähestymistapa, jossa 

seuraamuksilla on tosiasiallisesti keskeytettävä tasoitustullien kaltaisten 

kauppaetujen soveltaminen; seuraamusten lisäksi asianomainen päätös voi 

edellyttää sellaisen toimintasuunnitelman tekemistä, johon kuuluu 

lainsäädännöllisiä ja/tai sääntelyyn liittyviä uudistuksia; 

7. pitää valitettavana, ettei Euroopan parlamentti osallistu vapaakauppasopimusten 

arviointiin niiden ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämisen kannalta, ja kehottaa neuvostoa 

kuulemaan parlamenttia kaikista päätöksistä tarkistaa sopimuksen soveltamista tai jopa 

keskeyttää sen soveltaminen, jos se on tarpeen; 

8. suhtautuu myönteisesti komission päätökseen toteuttaa kaikkien kauppasopimusten 

kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi etukäteen ja jälkikäteen 

yhdennettyjen suuntaviivojen mukaisesti, mutta panee merkille niiden rajalliset 

mahdollisuudet vaikuttaa vapaakauppasopimusten ja kansainvälisten 

kumppanuussopimusten konkreettisiin tuloksiin; 

9. pitää valitettavana, että komissio päätti tehdä sopimuksen Vietnamin kanssa ennen 

ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tekemistä;  

10. vaatii painokkaasti, että ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneista ja 

kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinneista tehdään sitovia ja että 

arvioinnit aloitetaan varhaisessa vaiheessa, jotta neuvotteluasemat tiedetään jo ennen 

arviointien tuloksia;  

11. toteaa, että julkishyödykkeiden, kuten veden ja sanitaation, koulutuksen, 

terveydenhuollon ja lääkkeiden yleisellä saatavuudella on keskeinen osa 

ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien takaamiseen liittyvissä jäsenvaltioiden 

valmiuksissa; 

Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksesta johtuvat haasteet 

12. antaa tunnustusta komission pyrkimyksille neuvotella ympäristöystävällisiä 

hyödykkeitä koskevasta monenvälisestä sopimuksesta; kehottaa komissiota 

keskittymään sellaiseen monipuoliseen strategiaan, jolla voidaan käsitellä myös 

polkumyynnin vastaisia toimia uusiutuvan energian alalla, teollis- ja tekijänoikeuksia 

koskevia järjestelmiä, tiukkoja rahoitusohjelmia ja kansallisten ympäristötoimien 

puuttumista, koska siten luodaan kysyntää näille hyödykkeille; 

13. kehottaa EU:ta tarkastelemaan uudelleen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa 

politiikkaansa, jotta se voisi lieventää teollis- ja tekijänoikeuksien tiukkaa tulkintaa ja 

tunnustaa selkeästi valtioiden toimivallan soveltaa lisävaatimuksia kansallisen 

lainsäädännön laatimisessa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien joustomahdollisuuksien 

hyväksymisessä ja käytössä ihmisoikeuksien toteuttamiseksi; 

14. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään noudattaa fossiilisten polttoaineiden 

tukien vaiheittaista poistamista koskevia sitoumuksiaan G20-maiden sitoumusten 

mukaisesti; 

15. vahvistaa vastustavansa kaikkea sellaista suoraa ja välillistä tarjontaa, joka haittaisi 

energiaan liittyvien palvelujen kauppaa ja mahdollistaisi tukien teknologisen 

neutraaliuden; 
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Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa 

16. pitää riittämättöminä pyrkimyksiä sisällyttää yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 

lausekkeita kestävää kehitystä käsitteleviin lukuihin ja pyytää komissiota tehostamaan 

ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että yritykset täyttävät velvoitteensa kaikissa 

toimitusketjuissaan ja noudattavat täysimääräisesti ILO:n keskeisiä työnormeja ja 

kansainvälisesti tunnustettuja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia normeja;  

17. katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa yritysten käyttäytymiseen liittyvän tiedon 

saanti; katsoo, että on erittäin tärkeää ottaa käyttöön tuotantoaan kolmansiin maihin 

ulkoistaneita EU:n yrityksiä koskeva pakollinen ilmoitusjärjestelmä ja noudattaa 

asianmukaista huolellisuutta; 

18. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään sitovia toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan, että monikansalliset yhtiöt maksavat veroja niihin maihin, joista niiden 

voitot ovat peräisin, sekä edistämään yksityisen sektorin pakollista maakohtaista 

raportointia; 

19. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston 

ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) työhön sellaisen kansainvälisen sopimuksen 

aikaansaamiseksi, jonka perusteella monikansalliset yritykset voidaan saada vastaamaan 

tekemistään ihmisoikeusrikkomuksista ja ympäristönormien rikkomisista; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 


