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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että yritysten yhteiskuntavastuu edistää kestävää kehitystä ja Lissabonin 
strategian toteuttamista seuraavien näkökohtien osalta: luonnonvarojen järkevämpi käyttö, 
innovaatiotoiminnan tulosten parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien 
parempi kunnioittaminen;

2. tukee komission toteuttamaa aloitetta luoda yhdessä sidosryhmien kanssa jäsenvaltioissa 
ja jäsenvaltioiden välillä käytävän vuoropuhelun foorumi, joka edistää parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista ja lisää yritysten yhteiskuntavastuun tiedostamista Euroopan 
tasolla; korostaa kuitenkin, että komission ei pidä ehdottaa vielä yhden uuden
ylimääräisen sääntelykehyksen luomista tarkoituksena ottaa käyttöön sääntöjä, joita ei ole
olemassa jäsenvaltioissa;

3. painottaa, että kun yritykset osallistuvat yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvään 
toimintaan, sen olisi aina oltava vapaaehtoista ja että siinä olisi otettava huomioon kunkin 
jäsenvaltion markkinoiden kehitysvaihe ja yrityskulttuuri, työmarkkinasuhteita koskevan 
periaatteen noudattaminen ja poliittiset näkökohdat; korostaa myös, etteivät yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimet voi korvata julkisen sektorin toimia siellä, missä 
julkisen sektorin toimia todella tarvitaan, ja että yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien 
toimien on oltava riippumattomia julkisen sektorin toimijoita koskevista
sääntelykehyksistä;

4. huomauttaa, että yritysten yhteiskuntavastuu voi osaltaan toimia myös teollisuuden 
muutoksen ja rakennemuutoksen hallinnan välineenä sen myötä, että siihen sisällytetään 
uusia asioita, kuten elinikäinen oppiminen, työn organisointi, yhtäläiset mahdollisuudet, 
sosiaalinen osallisuus, kestävä kehitys ja etiikka;

5. kannustaa yrityksiä päättämään yksilöllisesti yritysten yhteiskuntavastuun ratkaisujen 
kriteereistä; uskoo, että sellaiset yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimet, jotka 
yritysten oman aloitteen sijasta ovat seurausta ulkopuolisesta painostuksesta, voisivat
vaikuttaa kielteisesti yritysten halukkuuteen investoida muihin maihin, erityisesti 
kehitysmaihin, ja käydä kauppaa niiden kanssa, ja voisivat näin ollen heikentää
taloudellisen kehittämisen mahdollisuuksia ja köyhyyden poistamista koskevia 
pyrkimyksiä;

6. korostaa luottamuksen ja konsensuksen rakentamista ja kansainvälisesti hyväksyttyjen 
periaatteiden tukemisen merkitystä, monikansallisia yhtiöitä koskevat OECD:n 
toimintaohjeet mukaan luettuna, koska yleismaailmallisesti hyväksyttyä järjestelmää, jolla 
yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimia voitaisiin mitata, ei ole olemassa;

7. pitää myönteisenä vuoropuhelua, joka kannustaa yrityksiä luomaan järkevän tasapainon 
eettisten näkökohtien, voiton tavoittelun ja kilpailukyvyn välille; torjuu sen käsityksen, 
ettei pyrkimystä voittojen kasvattamiseen voida sovittaa yhteen eettisen toiminnan kanssa, 
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ja tunnustaa avoimien markkinoiden ja kilpailun hyödyllisyyden hyvinvoinnin ja kestävän 
kehityksen kannalta; korostaa, että kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten 
yritysten on huolehdittava eettisestä ja liiketaloudellisesta vastuustaan pidättyä 
loukkaamasta perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia tai perusvapauksia; muistuttaa 
myös siitä, että eurooppalaiset yritykset voivat vaikuttaa myönteisesti paikallisiin 
työoloihin ja työympäristöön, ja että ulkomaisia investointeja ja liiketoimintaa seuraava 
merkittävä taitotiedon ja teknologian siirto voi vaikuttaa myönteisesti 
vastaanottajamaahan; korostaa myös kolmansissa maissa työnantajina tai asianosaisina 
osapuolina toimivien yritysten vastuuta siitä, ettei siellä milloinkaan käytetä hyväksi 
kansalaisiin kohdistuvia sortotoimia; hyväksyy näkemyksen siitä, että kuluttajilla on 
merkittävä rooli taloudessa;

8. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun kansainvälisen ulottuvuuden olisi vauhditettava
suuntaviivojen laatimista yritysten yhteiskuntavastuun kehittämiseksi kaikkialla 
maailmassa.
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