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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

– ottaa huomioon yhteiskuntavastuuta edistävän YK:n Global Compact -aloitteesta ja 
yhteiskuntavastuun raportointia koskevasta GRI-aloitteesta (Global Reporting 
Initiative) vastaavien tahojen 9. lokakuuta 2006 antaman ilmoituksen keskinäisen 
"strategisen liittouman" muodostamisesta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 2
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. katsoo, että yritykset eivät voi korvata julkisia viranomaisia, jos ne epäonnistuvat 
sosiaalisten ja ympäristönormien noudattamisen valvonnassa,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
1 kohta

1. on vakuuttunut siitä, että (poistetaan) yritysten lisääntyvä sosiaalinen vastuu ja 
ympäristöä koskeva vastuu ovat keskeisiä tekijöitä Euroopan sosiaalisessa 
toimintaohjelmassa, kestävää kehitystä koskevassa Euroopan unionin strategiassa ja 
vastattaessa talouden globalisaation sosiaalisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 4
1 kohta

1. on vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuun periaatteeseen liittyvät yritysten 
lisääntyvä sosiaalinen vastuu ja ympäristöä koskeva vastuu ovat keskeisiä tekijöitä 
Lissabonin strategiassa, Euroopan sosiaalisessa toimintaohjelmassa, kestävää 
kehitystä koskevassa Euroopan unionin strategiassa ja vastattaessa talouden 
globalisaation sosiaalisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 5
1 kohta

1. on vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuun periaatteeseen liittyvät yritysten 
lisääntyvä sosiaalinen vastuu ja ympäristöä koskeva vastuu ovat periaatteessa 
yritysten perusvelvollisuuksia ja samalla keskeisiä tekijöitä Euroopan 
sosiaalimallissa, kestävää kehitystä koskevassa Euroopan unionin strategiassa ja 
vastattaessa talouden globalisaation sosiaalisiin haasteisiin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 6
2 kohta

2. panee merkille komission tiedonannon (poistetaan) yritysten yhteiskuntavastuusta 



AM\642428FI.doc 3/61 PE 382.340v01-00

FI

(poistetaan); ilmaisee huolensa avoimuuden ja tasapainon puutteesta tiedonannon 
antamista edeltäneissä neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 7
2 kohta

2. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka antaa passiivisen kauden jälkeen 
uutta pontta yritysten yhteiskuntavastuusta käytävälle keskustelulle EU:ssa
(poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 8
2 kohta

2. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka antaa passiivisen kauden jälkeen 
uutta pontta yritysten yhteiskuntavastuusta käytävälle keskustelulle EU:ssa
(poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 9
2 kohta

2. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka antaa (poistetaan) uutta pontta 
yritysten yhteiskuntavastuusta käytävälle keskustelulle EU:ssa ja on vastaus useiden 
sidosryhmien keskuudessa kauan käytyyn keskusteluun "yritysten 
yhteiskuntavastuu" -termin asianmukaisen määritelmän antamisesta;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 10
3 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 11
3 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 12
3 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 13
3 kohta

3. tunnustaa, että eri sidosryhmien välillä käytävässä keskustelussa yhteiskuntavastuun 
asianmukaisesta määritelmästä on täsmennettävä kunkin sidosryhmän vastuu;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
3 kohta

3. tunnustaa, että eri sidosryhmien välillä on yhä keskustelua yhteiskuntavastuun 
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asianmukaisesta määritelmästä, ja että käsitteen ”tekemällä enemmän kuin vaaditaan”
olisi oltava yrityksille lisäperuste noudattaa paikallista ja kansainvälistä
lainsäädäntöä täysimääräisesti, mikäli ne haluavat kantaa sosiaalista vastuuta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 15
3 kohta

3. tunnustaa, että eri sidosryhmien välillä on yhä keskustelua yhteiskuntavastuun 
asianmukaisesta määritelmästä, ja että jotkut yritykset saattavat väittää kantavansa 
sosiaalista vastuuta ”tekemällä enemmän kuin vaaditaan”, vaikka ne samalla rikkovat 
paikallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 16
3 kohta

3. tunnustaa, että eri sidosryhmien välillä on yhä keskustelua yhteiskuntavastuun 
asianmukaisesta määritelmästä, ja että jotkut yritykset voivat väittää kantavansa 
sosiaalista vastuuta ”tekemällä enemmän kuin vaaditaan”, vaikka ne samalla rikkovat 
paikallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n tuki kolmansien 
maiden hallituksille kansainvälisten yleissopimusten mukaisen yhteiskunnallisia ja 
sosiaalisia kysymyksiä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja siihen liittyvät 
tehokkaat tarkastusjärjestelmät ovat välttämätön lisä eurooppalaisten yritysten 
yhteiskuntavastuun maailmanlaajuisessa edistämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 17
3 a kohta (uusi)

3 a. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu määritellään ympäristö- ja sosiaalisten 
näkökohtien vapaaehtoiseksi sisällyttämiseksi yrityksen prosesseihin laillisten 
vaatimusten ja sopimusvelvoitteiden lisäksi;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 18
4 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia (poistetaan); katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan EU:n lähestymistavan pitäisi pohjautua 
vapaaehtoisuuteen sulkematta kuitenkaan pois muita vuoropuhelun ja tutkimuksen 
avulla saavutettavia parantamismahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 20
4 kohta

4. katsoo (poistetaan), että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa olisi 
edistettävä sen tuoman hyödyn takia ja että olisi laadittava asianomaisia säännöksiä, 
(poistetaan); katsoo, että EU:n tasolla käytävä keskustelu yritysten 
yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta on tekosyy jättää 
käyttämättä mahdollisuudet tutkia sääntelytoimia ja keskustella niistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 21
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia, eikä siksi, että sillä korvattaisiin 
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asianomaisia aloja koskeva tarpeellinen julkinen sääntely ja sen mukaiset yritysten 
velvoitteet tai että sen avulla otettaisiin peitellysti käyttöön tällaista lainsäädäntöä; 
katsoo, että EU:n tasolla käytävää keskustelua yritysten yhteiskuntavastuun 
vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta olisi ”keskitettävä” korostamalla 
pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintatapaa, mutta antamalla 
mahdollisuus – ilman velvoitteita – tutkia mahdollisia sääntelytoimia ja keskustella 
niistä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 22
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia, eikä siksi, että sillä korvattaisiin 
muilla aloilla annettuja asetuksia tai että sen avulla otettaisiin peitellysti käyttöön 
tällaista lainsäädäntöä; on huolestunut siitä, että energiatuotteita koskeva direktiivi 
näyttää tarjoavan esimerkin asianmukaisen lainsäädännön korvaamisesta 
vapaaehtoisilla sopimuksilla; katsoo, että EU:n tasolla käytävää keskustelua yritysten 
yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta olisi ”keskitettävä” 
korostamalla pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintatapaa, mutta 
antamalla mahdollisuus – ilman velvoitteita – tutkia mahdollisia sääntelytoimia ja 
keskustella niistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 23
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia, eikä siksi, että sillä korvattaisiin 
muilla aloilla annettuja asetuksia tai että sen avulla otettaisiin peitellysti käyttöön 
tällaista lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n tasolla käytävää keskustelua yritysten 
yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta olisi ”keskitettävä” 
(poistetaan)antamalla mahdollisuus (poistetaan) tutkia mahdollisia sääntelytoimia ja 
keskustella niistä, jotta voidaan ottaa käyttöön asianmukaiset sitovat sopimukset;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 24
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia, eikä siksi, että sillä korvattaisiin 
muilla aloilla annettuja asetuksia tai että sen avulla otettaisiin peitellysti käyttöön 
tällaista lainsäädäntöä; katsoo, että EU:n tasolla käytävää keskustelua yritysten 
yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta olisi ”keskitettävä” 
korostamalla pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintatapaa (poistetaan);

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 25
4 kohta

4. katsoo komission näkemysten mukaisesti, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa olisi edistettävä sen tuoman hyödyn takia, eikä siksi, että sillä korvattaisiin 
muilla aloilla annettuja asetuksia tai että sen avulla otettaisiin peitellysti käyttöön 
tällaista lainsäädäntöä; katsoo kuitenkin, että EU:n tasolla käytävää keskustelua 
yritysten yhteiskuntavastuun vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta olisi 
”keskitettävä” korostamalla pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
toimintatapaa, joka perustuu selkeisiin sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin liittyviin
tavoitteisiin sekä arviointi- ja seurantatoimiin, joista voi tulla pakollisia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 26
4 a kohta (uusi)

4 a. katsoo, että tämä vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa ei korvaa vaan 
ainoastaan täydentää nykyisiä sääntöjä ja tulevia yhteisön lainsäädäntöaloitteita, 
jotka liittyvät työturvallisuuteen, työaikajärjestelyihin, työntekijöiden kuulemiseen ja 
työntekijöille tiedottamiseen, syrjinnän torjumiseen, terveyden suojelemiseen ja 
kuluttajasuojaan sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen taloudellisessa 
toiminnassa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 27
5 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 28
5 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 29
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen osoittaa niiden merkityksen ja 
kannustaa useampia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä (poistetaan) noudattamaan 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa; katsoo, että nopea lisääntyminen 
ei todennäköisesti sovi yhteen hyvin matalan profiilin politiikan levittämisen kanssa 
mutta kannustaa markkinavoimien ja kilpailun avulla kunnianhimoisempaan 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaan politiikkaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 30
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että kaikki yritykset, mukaan lukien pk-yritykset, voivat 
edistää kykyjensä mukaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia vapaaehtoisia 
aloitteita säilyttämällä samalla kyseisten toimien korkean laadun ja uskottavuuden;

Or. en



PE 382.340v01-00 10/61 AM\642428FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 31
5 kohta

5. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten aloitteiden nopea 
lisääntyminen voi rohkaista yhä useampia yrityksiä, erityisesti pienyrityksiä,
noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa ja että (poistetaan)
komission olisi edistettävä tiedon levittämistä kyseisten aloitteiden synnyttämistä
hyvistä käytänteistä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 32
5 kohta

5. toteaa (poistetaan), että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten 
aloitteiden nopea lisääntyminen saattaa olla este sille, että useammat yritykset, 
erityisesti pienyritykset, ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaa politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä 
ponnistelemaan vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 
toteuttamiseksi, vaikka yhtä hyvin voitaisiin väittää, että aloitteiden laajalla kirjolla 
voisi olla innoittava vaikutus yrityksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 33
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen estää sen, että useammat yritykset
(poistetaan) ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä ponnistelemaan 
vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien toteuttamiseksi; 
katsoo siksi, että aloitteiden yhdenmukaistamisesta, jota komissio aikaisemmin 
kannatti, olisi keskusteltava EU:ssa jatkossakin;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 34
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen estää sen, että useammat yritykset, 
erityisesti pienyritykset, ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaa politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä 
ponnistelemaan vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 
toteuttamiseksi; katsoo siksi, että aloitteiden yhdenmukaistamista olisi helpotettava 
EU:n sääntelykehyksen avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 35
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen estää sen, että useammat yritykset, 
erityisesti pienyritykset, ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaa politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä 
ponnistelemaan vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 
toteuttamiseksi; katsoo siksi, että aloitteiden yhdenmukaistamisesta, jota komissio 
aikaisemmin kannatti, olisi keskusteltava EU:ssa jatkossakin; on sitä mieltä, että 
komission olisi myös harkittava luettelon laatimista kriteereistä, joita yritysten on 
noudatettava, jos ne katsovat toimintansa olevan yhteiskunnallisesti vastuullista;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 36
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen estää sen, että useammat yritykset, 
erityisesti pienyritykset, ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaa politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä 
ponnistelemaan vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 
toteuttamiseksi; katsoo siksi, että aloitteiden yhdenmukaistamisesta, jota komissio 
aikaisemmin kannatti, olisi keskusteltava EU:ssa jatkossakin; katsoo, että komission 
olisi harkittava luettelon laatimista kriteereistä, joita yritysten on noudatettava, jos 
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ne väittävät toimivansa vastuullisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 37
5 kohta

5. on edelleen vakuuttunut siitä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
vapaaehtoisten aloitteiden nopea lisääntyminen estää sen, että useammat yritykset, 
erityisesti pienyritykset, ryhtyisivät noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaa politiikkaa, ja että lisääntyminen ei myöskään kannusta yrityksiä 
ponnistelemaan vakuuttavampien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimien 
toteuttamiseksi; katsoo siksi, että aloitteiden yhdenmukaistamisesta, jota komissio 
aikaisemmin kannatti, olisi keskusteltava EU:ssa jatkossakin; katsoo, että komission 
olisi harkittava luettelon laatimista kriteereistä, joita yritysten on noudatettava, jos 
ne väittävät toimivansa vastuullisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 38
5 a kohta (uusi)

5 a. pitää myönteisinä yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten 
aloitteiden määrän kasvamista, koska yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
käytäntöjen ja välineiden lähentyminen tapahtuu markkinajohtoisesti ja 
vapaaehtoisten alhaalta ylöspäin suuntautuvien eri sidosryhmien lähestymistapojen
avulla, mikä luo terveen tasapainon vertailukelpoisuuden, johdonmukaisuuden ja 
joustavuuden välille;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 39
6 kohta

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat vapaaehtoisuuteen perustuvat
aloitteet eivät ole vakuuttavia ja että ne edellyttävät sitoutumista nykyisten
kansainvälisesti hyväksyttyjen normien ja periaatteiden noudattamiseen (poistetaan)
ja useiden eri sidosryhmien mukaan ottamista (poistetaan) sekä riippumatonta 



AM\642428FI.doc 13/61 PE 382.340v01-00

FI

valvontaa ja tarkastusta, johon liittyy asianmukainen sääntely;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 40
6 kohta

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisuuteen perustuvien 
aloitteiden vakuuttavuus riippuu myös siitä, sitoudutaanko noudattamaan nykyisiä 
kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja periaatteita, onko mukana useita eri 
sidosryhmiä (kuten EU:n sidosryhmäfoorumi suositteli) (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 41
6 kohta

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisuuteen perustuvien 
aloitteiden vakuuttavuus riippuu myös siitä, sitoudutaanko noudattamaan nykyisiä 
kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja periaatteita, onko mukana useita eri 
sidosryhmiä (kuten EU:n sidosryhmäfoorumi suositteli) ja tehdäänkö riippumatonta 
valvontaa ja tarkastusta; suosittaa asianmukaisen Euroopan unionin kattavan 
mekanismin perustamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 42
6 kohta

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisuuteen perustuvien 
aloitteiden vakuuttavuus riippuu myös siitä, sitoudutaanko noudattamaan nykyisiä 
kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja periaatteita, onko mukana useita eri 
sidosryhmiä (kuten EU:n sidosryhmäfoorumi suositteli) ja tehdäänkö riippumatonta 
valvontaa ja tarkastusta; suosittaa asianmukaisen Euroopan unionin kattavan 
mekanismin perustamista;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 43
6 kohta

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisuuteen perustuvien 
aloitteiden vakuuttavuus riippuu myös siitä, sitoudutaanko noudattamaan nykyisiä 
kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja periaatteita, onko mukana useita eri 
sidosryhmiä (kuten EU:n sidosryhmäfoorumi suositteli) ja tehdäänkö riippumatonta 
valvontaa ja tarkastusta; suosittaa asianmukaisen Euroopan unionin kattavan 
mekanismin perustamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 44
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva keskustelu EU:ssa on saavuttanut 
sen pisteen, jossa paino olisi siirrettävä prosesseista tuloksiin, minkä pitäisi saada 
yritykset panostamaan mittavasti ja avoimesti Euroopan ja maailman laajuisen 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen ja ympäristön tuhoutumisen estämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 45
6 a kohta (uusi)

6 a. myöntää, että monet yritykset pyrkivät yhä voimakkaammin toimimaan sosiaalisen 
vastuunsa mukaisesti;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 46
6 a kohta (uusi)

6 a. toteaa, että markkinat ja yritykset ovat eri kehitysvaiheissa Euroopassa; katsoo siksi, 
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että sellaisen yhtenäisen mallin käyttöönotto, jolla pyritään yritysten käytäntöjen 
yhdenmukaistamiseen ei ole asianmukaista eikä johda mielekkääseen yritysten 
yhteiskuntavastuuseen sitoutumiseen; katsoo lisäksi, että yritysten 
yhteiskuntavastuun ottamisessa olisi painotettava kansalaisyhteiskunnan 
kehittämistä ja erityisesti kuluttajien tietoisuuden lisäämistä vastuullisesta 
tuotannosta, millä on kauaskantoiset ja merkittävät vaikutukset tietyissä 
kansallisissa ja alueellisissa olosuhteissa; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 47
7 kohta

7. panee huolestuneena merkille komission päätöksen perustaa eurooppalainen liittouma 
yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi (European Alliance for Corporate Social 
Responsibility) yhdessä useiden eri yritysverkkojen kanssa; (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 48
7 kohta

7. panee merkille komission päätöksen perustaa eurooppalainen liittouma yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi (European Alliance for Corporate Social 
Responsibility) yhdessä useiden eri yritysverkkojen kanssa ja katsoo, että liittoumaa 
voitaisiin laajentaa ja että sitä olisi vahvistettava asianomaisten yritysten 
työntekijöiden edustajilla; suosittelee, että komissio varmistaisi itse liittouman 
keskitetyn koordinoinnin, jotta se olisi aina tietoinen liittouman jäsenistä ja toimista, ja 
että sovittaisiin toiminnan selkeistä tavoitteista, aikataulusta ja strategisesta 
näkemyksestä sen työstä tiedottamiseksi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 49
7 kohta

7. on tyytyväinen komission päätökseen perustaa eurooppalainen liittouma yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi (European Alliance for Corporate Social 
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Responsibility) yhdessä useiden eri yritysverkkojen kanssa; suosittelee, että komissio
varmistaisi itse liittouman keskitetyn koordinoinnin, jotta se olisi aina tietoinen 
liittouman jäsenistä ja toimista, ja että sovittaisiin toiminnan selkeistä tavoitteista, 
aikataulusta ja strategisesta näkemyksestä sen työstä tiedottamiseksi; rohkaisee 
kaikkia eurooppalaisia ja Euroopassa toimivia suuria ja pieniä yrityksiä ottamaan 
vastaan tämän aloitteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 50
7 a kohta (uusi)

7 a. katsoo, että yhteiskunnallinen vuoropuhelu on ollut tehokas keino yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien aloitteiden edistämisessä ja että eurooppalaisilla 
yritysneuvostoilla on ollut rakentava tehtävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevien parhaiden käytänteiden kehittämisessä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 51
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa suurten ja pienten yritysten edustajia markkinoimaan liittoumaa
jäsenistönsä keskuudessa; toteaa, että pienten yritysten tapauksessa tämä saattaa 
vaatia erityistä huomiota ja viedä enemmän aikaa ennen kuin konkreettisia tuloksia 
voidaan havaita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 52
7 b kohta (uusi)

7 b. korostaa, että liittouman perustamisessa ja poliittisessa sitoutumisessa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaan vapaaehtoisuutta korostavaan lähestymistapaan 
todistustaakka siirtyy eurooppalaisille yrityksille; katsoo, että konkreettisten tulosten 
esittäminen tällä alalla on haaste kaikille yrityksille ja että liittouma on hyödyllinen 
foorumi tällaisen työn esittämiselle;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 53
8 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 54
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset kehittävät uusia malleja 
parhaista käytännöistä yritysten yhteiskuntavastuun eri aloilla, ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-toimia määritellään ja edistetään sekä näiden 
aloitteiden vaikutusta ympäristöön sekä ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin 
arvioidaan; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon suosituksen mukaisesti 
liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin saattamaan toimensa 
päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 55
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset kehittävät uusia malleja
parhaista käytännöistä yritysten yhteiskuntavastuun eri aloilla, (poistetaan) yritysten 
yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-toimia määritellään ja edistetään ja näiden 
aloitteiden vaikutusta ympäristöön sekä ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin
arvioidaan; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon suosituksen mukaisesti 
liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin saattamaan toimensa 
päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 56
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset kehittävät uusia malleja 
parhaista käytännöistä yritysten yhteiskuntavastuun eri aloilla, (poistetaan) yritysten 
yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-toimia määritellään ja edistetään ja näiden 
aloitteiden vaikutusta ympäristöön sekä ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin 
arvioidaan; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon suosituksen mukaisesti 
liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin saattamaan toimensa 
päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 57
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset kehittävät uusia malleja 
parhaista käytännöistä yritysten yhteiskuntavastuun eri aloilla, (poistetaan) yritysten 
yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-toimia määritellään ja edistetään ja näiden 
aloitteiden vaikutusta ympäristöön sekä ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin 
arvioidaan; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon suosituksen mukaisesti 
liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin saattamaan toimensa 
päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 58
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset ja yritysten työntekijöiden 
ammattiliitot kehittävät uusia malleja parhaista käytännöistä yritysten 
yhteiskuntavastuun eri aloilla, yritysten yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-
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toimia määritellään ja edistetään; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon 
suosituksen mukaisesti liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin 
saattamaan toimensa päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 59
8 kohta

8. ehdottaa, että liittouman työn onnistumista voitaisiin mitata seuraavien seikkojen 
avulla: EU:ssa toimivat yritykset ottavat yhä useammin käyttöön yhteiskuntavastuuta 
lisääviä toimenpiteitä, alansa huomattavimmat yritykset kehittävät uusia malleja 
parhaista käytännöistä yritysten yhteiskuntavastuun eri aloilla, ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta tukevia erityisiä EU-toimia ja -sääntelyä määritellään ja 
edistetään; suosittelee myös, että CSR Europe -yritysverkon suosituksen mukaisesti 
liittouman alaisuuteen perustettuja ”työpajoja” kehotettaisiin saattamaan toimensa 
päätökseen kahden vuoden kuluessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 60
9 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 61
9 kohta

9. katsoo, että olisi otettava opiksi niistä kahdesta vuodesta, joiden ajan 
sidosryhmäfoorumi toimi aikaisemmin (poistetaan)ja erityisesti riippumattomien 
raportoijien käytöstä; katsoo, että parannuksia kuitenkin tarvitaan sen välttämiseksi, 
että konsensusta käytettäisiin alimman yhteisen nimittäjän varmistamiseksi; kehottaa 
painokkaasti komission edustajia ottamaan johtoaseman keskustelussa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 62
9 kohta

9. katsoo, että (poistetaan) on toteutettava toimia, joilla eri sidosryhmät saataisiin 
luottamaan siihen, että aitoa vuoropuhelua aiotaan käydä sidosryhmäfoorumissa ja 
että vuoropuhelulla on todellisia vaikutuksia EU:n politiikkaan ja ohjelmiin, joilla 
EU:ssa toimivia yrityksiä kannustetaan ottamaan sosiaalista vastuuta ja soveltamaan 
sitä toimintaansa; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 63
9 kohta

9. katsoo, että (poistetaan) on toteutettava toimia, joilla eri sidosryhmät saataisiin 
luottamaan siihen, että aitoa vuoropuhelua aiotaan käydä ja että vuoropuhelulla on 
todellisia vaikutuksia EU:n politiikkaan ja ohjelmiin, joilla EU:ssa toimivia yrityksiä 
kannustetaan ottamaan sosiaalista vastuuta ja soveltamaan sitä toimintaansa; katsoo, 
että olisi otettava opiksi niistä kahdesta vuodesta, joiden ajan sidosryhmäfoorumi 
toimi aikaisemmin ja jotka olivat myönteisiä, kun otetaan huomioon, että suuria 
voittoja ei saavutettu, mutta ei myöskään koettu epäonnistumisia, ja että käytössä oli 
riippumattomia raportoijia, ja että parannuksia tehtiin sen välttämiseksi, että 
konsensusta käytettäisiin alimman yhteisen nimittäjän varmistamiseksi (poistetaan);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 64
9 kohta

9. katsoo, että EU:n sidosryhmäfoorumi kutsuttiin koolle liian myöhään tiedonannon 
laatimisen osalta, ja että on toteutettava toimia, joilla eri sidosryhmät saataisiin 
luottamaan siihen, että aitoa vuoropuhelua aiotaan käydä ja että vuoropuhelulla on 
todellisia vaikutuksia EU:n politiikkaan ja ohjelmiin, joilla EU:ssa toimivia yrityksiä 
kannustetaan ottamaan sosiaalista vastuuta ja soveltamaan sitä toimintaansa; katsoo, 
että olisi otettava opiksi niistä kahdesta vuodesta, joiden ajan sidosryhmäfoorumi 
toimi aikaisemmin (poistetaan) ja erityisesti riippumattomien raportoijien käytöstä; 
katsoo kuitenkin, että parannuksia tarvitaan sen välttämiseksi, että konsensusta 
käytettäisiin alimman yhteisen nimittäjän varmistamiseksi; kehottaa painokkaasti 
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komission edustajia ottamaan aktiivisesti osaa keskusteluun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 65
9 kohta

9. katsoo, että EU:n sidosryhmäfoorumi kutsuttiin koolle liian myöhään tiedonannon 
laatimisen osalta, ja että on toteutettava toimia, joilla eri sidosryhmät saataisiin 
luottamaan siihen, että aitoa vuoropuhelua aiotaan käydä ja että vuoropuhelulla on 
todellisia vaikutuksia EU:n politiikkaan ja ohjelmiin, joilla EU:ssa toimivia yrityksiä 
kannustetaan ottamaan sosiaalista vastuuta ja soveltamaan sitä toimintaansa; katsoo, 
että olisi otettava opiksi niistä kahdesta vuodesta, joiden ajan sidosryhmäfoorumi 
toimi aikaisemmin ja jotka olivat myönteisiä, kun otetaan huomioon, että suuria 
voittoja ei saavutettu, mutta ei myöskään koettu epäonnistumisia, ja erityisesti että 
käytössä oli riippumattomia raportoijia; katsoo kuitenkin, että parannuksia tarvitaan
sen välttämiseksi, että konsensusta käytettäisiin alimman yhteisen nimittäjän 
varmistamiseksi; kehottaa painokkaasti komission edustajia ottamaan aktiivisesti 
osaa keskusteluun;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 66
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota pyytämään kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten 
edustajia, jotka ovat sitoutuneet käyttämään hankintamenettelyjä ja muita julkisen 
politiikan välineitä yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi muodostaakseen 
oman liittouman alaisen työpajansa ja sisällyttämään työnsä tulokset tulevaan 
työhönsä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 67
9 b kohta (uusi)

9 b. tukee komission pyrkimyksiä ottaa sidosryhmiin myös mukaan investoijia, 
koulutusalan edustajia ja julkisia viranomaisia, mutta vaatii kuitenkin 
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mahdollisuutta vuoropuhelun jatkamiselle yhteisten päämäärien saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 68
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän eurooppalaisen 
sidosryhmäfoorumin olisi otettava komission tärkeimmän keskustelukumppanin 
rooli indikaattorien sekä arviointi- ja seurantatoimien esittämisessä, koska se on 
ainoa foorumi, joka voi edustaa tasapainoisesti yleistä etua ja saada yhteen 
teollisuuden molemmat osapuolet, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja yritykset;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 69
10 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 70
11 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 71
11 kohta

11. on tyytyväinen komission tavoitteeseen yhdistää yritysten yhteiskuntavastuu 
Lissabonin strategiaan ja tukee vastuullisen kilpailukyvyn periaatetta olennaisena 
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osana innovaatiota ja kilpailukykyä koskevaa komission ohjelmaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 72
11 kohta

11. on tyytyväinen komission tavoitteeseen yhdistää yritysten yhteiskuntavastuu 
Lissabonin strategiaan; kehottaa eurooppalaisia yrityksiä sisällyttämään 
raportointiinsa tietoja siitä, kuinka ne edistävät Lissabonin tavoitteita, joita ovat 
useampien ja parempien työpaikkojen luominen, sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen, väestön ikääntymiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen sekä 
kestävän kehityksen ja innovaation edistäminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 73
11 kohta

11. on tyytyväinen komission tavoitteeseen yhdistää yritysten yhteiskuntavastuu 
Lissabonin strategian sosiaalisiin ja ympäristötavoitteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 74
11 kohta

11. on tyytyväinen komission tavoitteeseen yhdistää yritysten yhteiskuntavastuu 
Lissabonin strategiaan, koska se katsoo, että yritykset voivat vakavalla 
suhtautumisellaan yhteiskuntavastuuseensa edistää sekä työpaikkojen määrän 
kasvua että työolojen paranemista, varmistaa, että työntekijöiden oikeuksia 
kunnioitetaan, ja edistää teknologisten innovaatioiden tutkimusta ja kehitystä;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 75
11 a kohta (uusi)

11 a. myöntää, että tehokkaat EU:n sisäiset ja ulkoiset kilpailusäännöt ovat olennainen 
osa vastuullisen yritystoiminnan varmistamista, erityisesti koska niiden avulla 
voidaan varmistaa paikallisten pk-yritysten oikeudenmukainen kohtelu ja 
oikeussuojan saatavuus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 76
11 a kohta (uusi)

11 a. painottaa, että yritysten yhteiskuntavastuun mukaiset vastuulliset ja ei-syrjivät 
rekrytointikäytännöt, joilla edistetään naisten ja vähäosaisten työllistymistä, 
myötävaikuttavat Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 77
12 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 78
12 kohta

12. panee merkille ja pahoittelee epäjohdonmukaisuuksia, joita esiintyy joustavuuden ja 
hinnan osalta jatkuviin edistysaskeliin pyrkivien yritysten kilpailukykyisten 
hankintastrategioiden ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien julkisten ja 
vapaaehtoisten sitoumusten välillä, joilla pyritään torjumaan riistäviä työkäytäntöjä
ja edistämään pitkäaikaisia suhteita toimittajiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 79
12 kohta

12. panee merkille ja pahoittelee epäjohdonmukaisuuksia, joita esiintyy joustavuuden ja 
hinnan osalta jatkuviin edistysaskeliin pyrkivien yritysten kilpailukykyisten 
hankintastrategioiden ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten 
sitoumusten välillä, joilla pyritään torjumaan riistäviä työkäytäntöjä ja edistämään 
pitkäaikaisia suhteita toimittajiin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 80
12 kohta

12. panee merkille ristiriidan (poistetaan) joustavuuden ja hinnan osalta jatkuviin 
edistysaskeliin pyrkivien yritysten kilpailukykyisten hankintastrategioiden ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten sitoumusten välillä, joilla pyritään 
torjumaan riistäviä työkäytäntöjä ja edistämään pitkäaikaisia suhteita toimittajiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 81
12 kohta

12. suhtautuu myönteisesti keskusteluun keinoista yhteen sovittaa (poistetaan)
joustavuuden ja hinnan osalta (poistetaan) edistysaskeliin pyrkivien yritysten 
kilpailukykyiset hankintastrategiat ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat 
(poistetaan) vapaaehtoiset sitoumukset;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 82
12 kohta

12. suhtautuu myönteisesti keskusteluun keinoista yhdistää (poistetaan) joustavuuden ja 
hinnan osalta jatkuviin edistysaskeliin pyrkivien yritysten kilpailukykyiset 
hankintastrategiat ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien, riistävien 
työkäytäntöjen torjumiseen ja toimittajien kanssa solmittavien pitkäaikaisten suhteiden 
edistämiseen tähtäävät vapaaehtoiset sitoumukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 83
12 a kohta (uusi)

12 a. suosittaa tässä yhteydessä, että vastuullisiksi tunnustettujen eurooppalaisten 
yritysten arviointi ja seuranta ulotetaan koskemaan myös kyseisten yritysten ja 
niiden alihankkijoiden toimintaa Euroopan unionin ulkopuolella, jotta voidaan 
varmistaa, että yritysten yhteiskuntavastuu hyödyttää myös kolmansia maita ja 
erityisesti kehitysmaita ja että etenkin ammatillisen yhdistymisen vapautta sekä 
lapsityövoiman ja pakkotyön kieltoa ja nimenomaan naisia, maahanmuuttajia, 
alkuperäisväestöä ja vähemmistöryhmiä koskevia ILOn yleissopimuksia 
noudatetaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 84
13 kohta

13. (poistetaan) kehottaa asettamaan yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat kysymykset 
etusijalle sekä uusien tuotteiden ja prosessien tukemisessa EU:n innovaatio- ja 
kauppapolitiikassa että alakohtaisten, paikallisten ja kaupunkikohtaisten kilpailukykyä 
koskevien strategioiden laatimisessa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mario Mantovani

Tarkistus 85
13 kohta

13. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu voi olla tärkeä liiketoiminnan edistäjä, jos 
sitä pidetään voimavarana eikä lisärasitteena, ja kehottaa sisällyttämään yhteiskuntaa 
ja ympäristöä koskevat kysymykset sekä uusien tuotteiden ja prosessien tukemiseen 
EU:n innovaatio- ja kauppapolitiikassa että alakohtaisten, paikallisten ja 
kaupunkikohtaisten kilpailukykyä koskevien strategioiden laatimiseen;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 86
13 kohta

13. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu kuuluu tärkeisiin liiketoiminnan 
edistäjiin, ja kehottaa sisällyttämään yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat kysymykset 
sekä uusien tuotteiden ja prosessien tukemiseen EU:n innovaatio- ja 
kauppapolitiikassa että alakohtaisten, paikallisten ja kaupunkikohtaisten kilpailukykyä 
koskevien strategioiden laatimiseen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 87
13 kohta

13. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä liiketoiminnan edistäjä, ja 
kehottaa sisällyttämään sosiaalipoliittiset kysymykset, kuten työntekijöiden oikeudet, 
oikeudenmukainen palkkapolitiikka, syrjinnän torjuminen, elinikäinen oppiminen 
jne. sekä ympäristökysymykset, joissa keskitytään erityisesti dynaamiseen kestävän 
kehityksen edistämiseen, (poistetaan) uusien tuotteiden ja prosessien tukemiseen 
EU:n innovaatio- ja kauppapolitiikassa ja alakohtaisten, paikallisten ja 
kaupunkikohtaisten kilpailukykyä koskevien strategioiden laatimiseen;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 88
13 kohta

13. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä liiketoiminnan edistäjä, ja 
kehottaa sisällyttämään yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat kysymykset (poistetaan)
uusien tuotteiden ja prosessien tukemiseen EU:n innovaatio- ja kauppapolitiikassa
(poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 89
13 kohta

13. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä liiketoiminnan edistäjä, ja 
kehottaa sisällyttämään yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat kysymykset sekä uusien 
tuotteiden ja prosessien tukemiseen EU:n innovaatio- ja kauppapolitiikassa että 
alakohtaisten, paikallisten ja kaupunkikohtaisten kilpailukykyä koskevien 
strategioiden laatimiseen; viittaa tässä yhteydessä yhteiskuntavastuuseen 
sitoutumisen yrityksille tuomiin huomattaviin etuihin, kuten asiakasuskollisuuden 
kehittyminen, investoijien kiinnostus, työntekijöiden tiiviimmän sitoutumisen 
varmistaminen ja yhteiskunnallisen vaikutusvallan lisääntyminen; 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 90
13 a kohta (uusi)

13 a. korostaa yksityisten yritysten kehityksen ja työllisyyden edistämiseen liittyvän 
myönteisen imagon vahvistamisen merkitystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 91
14 kohta

14. on tyytyväinen siihen, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet 
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vapaaehtoisia yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 92
14 kohta

14. on tyytyväinen siihen, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet 
vapaaehtoisia yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja; (poistetaan) panee 
merkille, että niiden määrä on jatkuvasti kasvanut vuodesta 1993 lähtien;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 93
14 kohta

14. on tyytyväinen siihen, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet 
vapaaehtoisia yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja, mutta panee merkille, 
että niiden määrä on nykyisin melko muuttumaton ja että ainoastaan pieni osa niistä 
käyttää kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja periaatteita, kattaa yrityksen koko 
hankintaketjun tai turvautuu riippumattomaan seurantaan ja tarkastamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 94
14 kohta

14. toteaa, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet vapaaehtoisia 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja, mutta panee merkille, että niiden 
määrä on nykyisin melko muuttumaton, että raporteissa esitetään edelleen liian 
paljon erillisiä indikaattoreita ja että ne kärsivät uskottavuuden puutteesta ja siitä, 
että niiden rooli on rajallinen työmarkkinaosapuolille tai yhteiskunnallisia tai 
ympäristökysymyksiä käsitteleville kansalaisjärjestöille yritysten toiminnan 
seurannassa ja arvioinnissa;

Or. fr



PE 382.340v01-00 30/61 AM\642428FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 95
14 kohta

14. on tyytyväinen siihen, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet 
vapaaehtoisia yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja ja toivoo tämän 
käytännön jatkuvan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 96
14 kohta

14. on tyytyväinen siihen, että isoimmat yritykset ovat viime vuosina julkaisseet 
vapaaehtoisia rahoitusta, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia raportteja, mutta panee 
merkille, että niiden määrä on nykyisin melko muuttumaton; vahvistaa tukevansa 
kokonaisvaltaista yhteiskunnallisia, ympäristö- ja rahoituskysymyksiä koskevaa
yritysten tiedotusstrategiaa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Mario Mantovani

Tarkistus 97
14 a kohta (uusi)

14 a. ehdottaa yrityksille suunnatun yhteiskunnallista vastuuta koskevan 
neuvontapalvelun perustamista;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 98
14 a kohta (uusi)

14 a. pyytää komissiota ottamaan käyttöön seurantaa koskevat korkeat ja johdonmukaiset 
vaatimukset pakollisissa sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä koskevassa 
raportoinnissa, johon sisältyy myös työehtosopimusten täytäntöönpanoa EU:lta tai 
jäsenvaltioilta saatuja tukia sekä lobbaustoimintaa koskevia lukuja; katsoo, että 
tällaiset raportit on saatettava kansalaisten ulottuville;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 99
15 kohta

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 100
15 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 101
15 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 102
15 kohta

15. muistuttaa, että parlamentti tukee sellaista yritysten yhdennettyä raportointia 
yhteiskuntaa, ympäristöä ja rahoitusta koskevista kysymyksistä, (poistetaan) jonka 
tekemiseen esitetään mahdollisesti minimikynnys, jotta pienemmille yrityksille ei 
aiheudu siitä suhteettomia kustannuksia; (poistetaan)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 103
15 kohta

15. muistuttaa, että parlamentti tukee (poistetaan) yritysten yhdennettyä raportointia 
yhteiskuntaa, ympäristöä ja rahoitusta koskevista kysymyksistä (poistetaan); kehottaa 
tutkimaan perusteellisesti niiden yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevan raportoinnin 
vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa, jotka esitellään vuonna 2001 annetussa 
ympäristöasioiden julkistamista koskevassa komission suosituksessa, vuonna 2003 
annetussa tilinpäätösten nykyaikaistamista koskevassa direktiivissä sekä vuonna 2003 
annetussa esitedirektiivissä, ja kehottaa tukemaan niiden tehokasta saattamista osaksi 
kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä neuvottelemaan mahdollisuudesta 
vahvistaa kyseisiä vaatimuksia, kun niitä seuraavan kerran uudistetaan, ja 
käsittelemään arvioita yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevien riskien merkittävyydestä 
nykyisten tiedonjulkaisuvaatimusten perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 104
15 a kohta (uusi)

15 a. tunnustaa, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva "teollisuus" tarjoaa nykyään 
rajalliset mahdollisuudet yritysten käytäntöjen arvioimiseen sekä sosiaaliseen
auditointiin ja sertifiointiin, etenkin kun kyse on kustannuksista, vertailtavuudesta
ja riippumattomuudesta, ja katsoo, että on välttämätöntä kehittää tätä alaa koskeva 
ammatillinen kehys ja asianomaiset erityiset pätevyysvaatimukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 105
15 a (uusi)

15 a. suosittaa, että komissio laajentaa yli 1000 työntekijän yritysten johtajien vastuuta 
siten, että johtajilla on velvollisuus minimoida yritysten kaikki haitalliset 
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 106
15 a kohta (uusi)

15 a. on tietoinen siitä, että useat tutkimukset ovat osoittaneet yritysten 
yhteiskuntavastuun olevan tunnusomaista perinteisille pienille, keskisuurille ja 
suurille yrityksille; torjuu siksi suoralta kädeltä yhteiskuntavastuuta koskevan 
raportointivaatimuksen; katsoo, että se merkitsisi huomattavaa hallinnollista ja 
taloudellista taakkaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja olisi ennen 
kaikkea vastoin kaikkialla tunnustettua yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
vapaaehtoisuutta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 107
16 kohta

16. toistaa tukevansa EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää, erityisesti 
siihen liittyvää ulkoisen tarkastuksen vaatimusta ja jäsenvaltioiden velvollisuutta 
edistää järjestelmän käyttöä; uskoo, että on tarvetta luoda samanlaisia työ- ja 
sosiaalisten oikeuksien sekä ihmisoikeuksien suojelua koskevia järjestelmiä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 108
17 kohta

17. katsoo, että kuluttajilla, asiakkailla, työntekijöillä ja investoijilla täytyy olla 
mahdollisuus valita tai torjua tuotteita/toimittajia, työsuoritteita ja yrityksiä sen 
mukaan, kuinka vastuullisia ne ovat ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 109
17 kohta

17. tukee kansainvälisen ympäristömerkintäorganisaation ISEALin hyviä käytäntöjä; 
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pitää ISEALia johtavana esimerkkinä olemassa olevien merkintäaloitteiden välisen 
yhteistyön edistämisestä uusien kansallisten tai eurooppalaisten sosiaalisten 
merkkien luomisen sijasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 110
17 a kohta (uusi)

17 a. vaatii EU:ta hyväksymään tuotemerkintöjä koskevan eurooppalaisen standardin, 
jossa ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien noudattamisen seuranta 
kuuluu olennaisesti merkintäjärjestelmään;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 111
17 a kohta (uusi)

17 a. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön mekanismin, jonka avulla vahinkoa 
kärsineet henkilöt, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaiset, voivat saada 
eurooppalaisia yrityksiä koskevat vaateensa käsiteltäviksi jäsenvaltioiden 
tuomioistuimissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 112
18 kohta

18. muistuttaa, että sosiaalisesti vastuulliset investoinnit ovat olennainen osa yritysten 
yhteiskuntavastuuta; tukee investoijien täysimääräistä osallistumista sidosryhminä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaan EU:n tasolla käytävään keskusteluun, myös 
sidosryhmäfoorumiin; tukee teollisuuden esittämiä kehotuksia avoimuuteen pikemmin 
kuin määräysten antamista EU:n laajuisesti noudatettavien, investointirahastoille 
tarkoitettujen ”kiinnostuksenilmaisuperiaatteiden” kautta (poistetaan);

Or. en



AM\642428FI.doc 35/61 PE 382.340v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 113
18 kohta

18. toteaa, että sosiaalisesti vastuulliset investoinnit jätettiin pois tiedonannosta; tukee 
investoijien täysimääräistä osallistumista sidosryhminä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevaan EU:n tasolla käytävään keskusteluun, myös sidosryhmäfoorumiin; tukee 
teollisuuden esittämiä kehotuksia avoimuuteen pikemmin kuin määräysten antamista 
EU:n laajuisesti noudatettavien, investointirahastoille tarkoitettujen 
”kiinnostuksenilmaisuperiaatteiden” kautta, jotka on jo otettu käyttöön viidessä EU:n 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 114
18 kohta

18. pahoittelee, että sosiaalisesti vastuulliset investoinnit jätettiin pois tiedonannosta; 
tukee investoijien täysimääräistä osallistumista sidosryhminä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaan EU:n tasolla käytävään keskusteluun, myös 
sidosryhmäfoorumiin; (poistetaan) kehottaa EU:n laajuisesti noudatettavien, 
investointirahastoille tarkoitettujen ”kiinnostuksenilmaisuperiaatteiden” 
käyttöönottoon (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 115
18 a kohta (uusi)

18 a. toteaa, että kuluttajilla on merkittävä osuus vastuullista tuotantoa ja vastuullista 
yritystoimintaa koskevien kannustimien luomisessa; uskoo kuitenkin nykytilanteen 
olevan hämärän kuluttajille erilaisten kansallisten tuotestandardien ja 
tuotemerkintäjärjestelmien kirjavuuden vuoksi, mikä on omiaan kyseenalaistamaan 
olemassa olevien sosiaalisten tuotemerkintöjen merkityksen; kiinnittää huomiota 
myös siihen, että samaan aikaan yrityksille koituu huomattavia kustannuksia 
monien eri kansallisten vaatimusten ja standardien noudattamisesta; toteaa lisäksi, 
että erityisesti pienille maille on kallista perustaa sosiaalisten tuotemerkintöjen
valvomiseen tarkoitettuja mekanismeja ja että ne olisi siksi perustettava yhteisön 
tasolla;

Or. da
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 116
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa komissiota antamaan määräykset päävastuullisten yritysten yhteisestä ja 
jaetusta vastuusta, jotta voidaan puuttua alihankintaa ja työntekijöiden 
ulkoistamista koskeviin väärinkäytöksiin sekä luoda avoimet ja kilpailukykyiset 
sisämarkkinat kaikille yrityksille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 117
19 kohta

19. tukee Eurostatin ponnisteluja sellaisten indikaattoreiden kehittämiseksi, joilla voidaan 
arvioida yritysten yhteiskuntavastuun toimivuutta EU:n kestävän kehityksen strategian 
puitteissa, sekä komission aikomusta kehittää uusia indikaattoreita, joiden avulla 
voidaan mitata EU:n ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden tuntemusta ja 
kulutusta sekä tuotannon jakautumista EMAS-rekisteröityjen yritysten kesken;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 118
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa komissiota harkitsemaan eurooppalaista merkintäjärjestelmää koskevan 
organisaation perustamista, johon kuuluisi muun muassa ammattiliittoja, 
ympäristö- , ihmisoikeus- ja kuluttajajärjestöjä; katsoo, että kyseisen organisaation 
olisi pystyttävä toteuttamaan selvityksiä ja että sen olisi toimittava myös ulkomailla 
yhteistyössä kolmansien maiden samanlaisten järjestöjen kanssa;

Or. da
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 119
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 120
20 kohta

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 121
20 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 122
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 123
20 kohta

20. suosittelee harkitsemaan uudelleen sellaisen EU:n oikeusasiamiehen nimittämistä, 
joka vastaisi yritysten yhteiskuntavastuusta ja joka toteuttaisi riippumattomia 
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tutkimuksia yritysten yhteiskuntavastuuta koskevista kysymyksistä yritysten tai minkä 
tahansa sidosryhmän pyynnöstä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 124
21 kohta

21. suosittaa, että komissio laajentaa yli 1000 työntekijän yritysten johtajien vastuuta 
siten, että johtajilla on velvollisuus minimoida yritysten kaikki haitalliset 
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 125
21 kohta

21. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa voidaan tehostaa 
(poistetaan) nykyisten säädösten paremman tuntemuksen ja täytäntöönpanon avulla
(poistetaan); pyytää komissiota soveltamaan tätä suoraan, järjestämään 
tiedotuskampanjoita ja toteuttamaan tarkkaa tutkimusta Brysselin yleissopimuksen 
mukaisesti sovelletun suoran ulkomaisen vastuun täytäntöönpanosta sekä 
harhaanjohtavasta mainonnasta ja sopimattomista kaupallisista menettelyistä 
annettujen direktiivien soveltamisesta ja näin ollen tarkastelemaan, miten yritykset 
noudattavat vapaaehtoisia yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia käytännesääntöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 126
21 kohta

21. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa voidaan tehostaa paitsi 
uusien säännösten luomisen myös nykyisten säädösten paremman tuntemuksen ja 
täytäntöönpanon avulla, ilman että luodaan uusia säännöksiä; pyytää komissiota 
soveltamaan tätä suoraan, järjestämään tiedotuskampanjoita ja toteuttamaan tarkkaa 
tutkimusta Brysselin yleissopimuksen mukaisesti sovelletun suoran ulkomaisen 
vastuun täytäntöönpanosta sekä harhaanjohtavasta mainonnasta ja sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä annettujen direktiivien soveltamisesta ja näin ollen 
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tarkastelemaan, miten yritykset noudattavat vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia käytännesääntöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 127
21 kohta

21. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa voidaan tehostaa myös 
nykyisten säädösten paremman tuntemuksen ja täytäntöönpanon avulla, ilman että 
luodaan uusia säännöksiä; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 128
21 kohta

21. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa politiikkaa voidaan tehostaa myös 
nykyisten säädösten paremman tuntemuksen ja täytäntöönpanon avulla, ilman että 
luodaan uusia säännöksiä; pyytää komissiota soveltamaan tätä suoraan, järjestämään 
tiedotuskampanjoita ja toteuttamaan tarkkaa tutkimusta Brysselin yleissopimuksen 
mukaisesti sovelletun suoran ulkomaisen vastuun täytäntöönpanosta sekä 
harhaanjohtavasta mainonnasta, sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja 
työvoiman polkumyynnistä annettujen direktiivien soveltamisesta ja näin ollen 
tarkastelemaan, miten yritykset noudattavat vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia käytännesääntöjä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Mario Mantovani

Tarkistus 129
21 a kohta (uusi)

21 a. muistuttaa tarpeesta käyttää yksinkertaista, helposti ymmärrettävää kieltä yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämisen rohkaisemiseksi;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 130
22 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 131
22 kohta

22. katsoo edelleen, että komission (poistetaan) olisi ponnisteltava merkittävästi 
(poistetaan), jotta tartuttaisiin julkisia hankintoja koskevien direktiivien vuonna 2004 
toteutetun tarkistamisen luomiin mahdollisuuksiin tukea yritysten yhteiskuntavastuuta
soveltamalla yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lausekkeita niiden sopimuksiin 
(poistetaan);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 132
22 kohta

22. katsoo edelleen, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten olisi ponnisteltava 
merkittävästi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tartuttaisiin 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien vuonna 2004 toteutetun tarkistamisen 
luomiin mahdollisuuksiin tukea yritysten yhteiskuntavastuuta pitämällä sitä 
ensisijaisena ja soveltamalla yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lausekkeita 
yritysten sopimuksiin ja jääväämällä ne tarvittaessa (poistetaan) esimerkiksi 
korruption perusteella; kehottaa komissiota, Euroopan investointipankkia ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia soveltamaan asianmukaisia kriteereitä 
sen varmistamiseksi, että kaikki avustukset ja lainat myönnetään sellaisille 
yksityisen sektorin yrityksille, jotka täyttävät EU:n lainsäädännön mukaiset 
sosiaaliset ja ympäristövaatimukset;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 133
22 kohta

22. katsoo edelleen, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten olisi ponnisteltava 
merkittävästi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tartuttaisiin 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien vuonna 2004 toteutetun tarkistamisen 
luomiin mahdollisuuksiin yritysten yhteiskuntavastuun tukemiseksi soveltamalla 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lausekkeita niiden sopimuksiin yritysten 
jääväämiseksi silloin, kun se on tarpeen esimerkiksi korruption tai toiminnan muualle 
siirtämisen perusteella; katsoo myös, että komission, Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin olisi sovellettava tiukkoja yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevia kriteerejä kaikkiin avustuksiin ja lainoihin, jotka myönnetään 
yksityisen sektorin yrityksille, ja että kriteerejä olisi vahvistettava selkeillä 
valitusmekanismeilla;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 134
22 kohta

22. katsoo edelleen, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten olisi ponnisteltava 
merkittävästi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tartuttaisiin 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien vuonna 2004 toteutetun tarkistamisen 
luomiin mahdollisuuksiin yritysten yhteiskuntavastuun tukemiseksi soveltamalla 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lausekkeita niiden sopimuksiin yritysten 
jääväämiseksi silloin, kun se on tarpeen esimerkiksi korruption perusteella; katsoo 
myös, että komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin olisi sovellettava tiukkoja yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia 
kriteerejä kaikkiin avustuksiin ja lainoihin, jotka myönnetään yksityisen sektorin 
yrityksille, ja että kriteerejä olisi vahvistettava selkeillä valitusmekanismeilla, jonka 
esimerkkinä on julkisen hankintamenettelyn nivominen Alankomaissa keskeisten 
ILOn yleissopimusten ja OECD:n suuntaviivojen noudattamiseen ja useissa Italian 
maakunnissa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan SA8000-standardin 
noudattamiseen;

Or. it



PE 382.340v01-00 42/61 AM\642428FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 135
22 kohta

22. katsoo edelleen, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten olisi ponnisteltava 
merkittävästi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta tartuttaisiin 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien vuonna 2004 toteutetun tarkistamisen
luomiin mahdollisuuksiin yritysten yhteiskuntavastuun tukemiseksi soveltamalla 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lausekkeita niiden sopimuksiin yritysten 
jääväämiseksi silloin, kun se on tarpeen esimerkiksi korruption perusteella; katsoo 
myös, että komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin olisi sovellettava tiukkoja yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia 
kriteerejä kaikkiin avustuksiin ja lainoihin, jotka myönnetään yksityisen sektorin 
yrityksille, ja että kriteerejä olisi vahvistettava selkeillä valitusmekanismeilla;
muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että 
kaikkien vientiluottotakuiden myöntämisessä noudatetaan korkeimpia ympäristö- ja 
sosiaalisia kriteereitä eikä takuita käytetä hankkeisiin, jotka ovat vastoin sovittuja 
EU:n poliittisia tavoitteita, esimerkiksi energiaa ja aseita koskevia tavoitteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 136
22 a kohta (uusi)

22 a. muistuttaa, että "pehmeän lainsäädännön" alalla on luotu hyvät säännöt ja 
lainsäädäntö, esimerkiksi syrjinnän vastaisen lainsäädännön avulla, ja että 
kyseinen lainsäädäntö tarjoaa kannustimia yrityksille, jotka noudattavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia periaatteita, ja sallii samalla niille yrityksille, jotka 
eivät vielä noudata kyseisiä periaatteita, tarvittavan sopeutumisajan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 137
23 kohta

23. on tyytyväinen siihen, että komissio sitoutuu tiedonannossaan tukemaan ja edistämään 
yritysten yhteiskuntavastuuta kaikilla toiminta-aloillaan ja kehottaa tehostamaan 
ponnisteluja näiden sitoumusten muuttamiseksi käytännön toimiksi kaikilla tasoilla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 138
23 a kohta (uusi)

23 a. kehottaa komissiota ryhtymään konkreettisiin toimiin, jos jäsenvaltiot rikkovat tai 
eivät pane täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia kansainvälisesti 
hyväksyttyjä normeja, kuten monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n 
suuntaviivoja tai ILOn kolmikantasopimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 139
24 kohta

24. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuusta käytävää keskustelua ei pitäisi erottaa 
yritysten vastuuvelvollisuutta koskevista kysymyksistä ja että yritysten vaikutus 
yhteiskuntaan ja ympäristöön, suhteet sidosryhmiin, vähemmistöosakkaiden 
oikeuksien suojeleminen ja siihen liittyvät yritysten johtajien velvollisuudet olisi 
sisällytettävä täysimääräisesti omistajaohjauksen parantamista koskevaan komission 
etenemissuunnitelmaan; katsoo, että näiden kysymysten pitäisi olla osa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaa keskustelua, ja kehottaa siksi komissiota 
tarkastelemaan kyseisiä seikkoja ja esittämään niitä koskevia konkreettisia 
ehdotuksia, jotka koskisivat muun muassa ohjeita yritysjohdon tehtävien 
laajentamisesta yrityslainsäädännön mukaisesti yritysten menestyksen edistämiseksi 
kuitenkin niin, ettei sillä vaaranneta yleistä etua; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 140
24 kohta

24. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuusta käytävää keskustelua ei pitäisi erottaa 
yritysten vastuuvelvollisuutta koskevista kysymyksistä ja että yritysten vaikutus 
yhteiskuntaan ja ympäristöön, suhteet sidosryhmiin, vähemmistöosakkaiden 
oikeuksien suojeleminen ja siihen liittyvät yritysten johtajien velvollisuudet olisi 
sisällytettävä täysimääräisesti omistajaohjauksen parantamista koskevaan komission 
etenemissuunnitelmaan; katsoo, että näiden kysymysten pitäisi kuulua yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaan keskusteluun; kehottaa komissiota ottamaan nämä 
kysymykset huomioon ja esittämään konkreettisia ehdotuksia niiden 
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ratkaisemiseksi;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 141
24 kohta

24. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuusta käytävää keskustelua ei pitäisi erottaa 
yritysten vastuuvelvollisuutta koskevista kysymyksistä ja että yritysten vaikutus 
yhteiskuntaan ja ympäristöön, suhteet sidosryhmiin, vähemmistöosakkaiden 
oikeuksien suojeleminen ja siihen liittyvät yritysten johtajien velvollisuudet olisi 
sisällytettävä täysimääräisesti omistajaohjauksen parantamista koskevaan komission 
etenemissuunnitelmaan; katsoo, että näiden kysymysten pitäisi olla osa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaa keskustelua, ja kehottaa siksi komissiota 
tarkastelemaan kyseisiä seikkoja ja esittämään konkreettisia ehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 142
24 a kohta (uusi)

24 a. suosittaa, että komissio laajentaa yli 1000 työntekijän yritysten johtajien vastuuta 
siten, että johtajilla on velvollisuus minimoida yritysten kaikki haitalliset 
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 143
25 kohta

25. on tyytyväinen komission antamaan suoraan rahoitustukeen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeville aloitteille erityisesti innovoinnin edistämiseksi, 
sidosryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi ja mahdollisten uhrien auttamiseksi 
oletetun väärinkäytöksen osalta; rohkaisee komissiota kehittämään erityisesti 
mekanismeja sen varmistamiseksi, että niillä yhteisöillä, joille eurooppalaiset 
yritykset ovat aiheuttaneet vahinkoa, on oikeus riippumattomaan ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; korostaa merkitystä, joka on EU:n 
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budjettikohdassa B3-4000, joka liittyy pilottihankkeisiin kuten työntekijöiden 
osallistumiseen yhteisön toimintaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 144
25 kohta

25. on tyytyväinen komission antamaan suoraan rahoitustukeen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeville aloitteille erityisesti innovoinnin edistämiseksi, 
sidosryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi ja mahdollisten uhrien auttamiseksi 
oletetun väärinkäytöksen osalta; rohkaisee komissiota kehittämään erityisesti 
mekanismeja sen varmistamiseksi, että niillä yhteisöillä, joille eurooppalaiset 
yritykset ovat aiheuttaneet vahinkoa, on oikeus riippumattomaan ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; korostaa merkitystä, joka on EU:n 
budjettikohdassa B3-4000, joka liittyy pilottihankkeisiin kuten työntekijöiden 
osallistumiseen yhteisön toimintaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 145
25 kohta

25. on tyytyväinen komission antamaan suoraan rahoitustukeen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeville aloitteille erityisesti innovoinnin edistämiseksi, 
sidosryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi ja mahdollisten uhrien auttamiseksi 
oletetun väärinkäytöksen osalta ja myös sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksen 
laiminlyönti on saattanut johtaa työntekijän kuolemaan; korostaa merkitystä, joka 
on EU:n budjettikohdassa B3-4000, joka liittyy pilottihankkeisiin kuten työntekijöiden 
osallistumiseen yhteisön toimintaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 
25 kohta

25. on tyytyväinen komission antamaan suoraan rahoitustukeen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeville aloitteille erityisesti innovoinnin edistämiseksi, 
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sidosryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi ja mahdollisten uhrien auttamiseksi 
oletetun väärinkäytöksen osalta; korostaa EU:n talousarvion budjettikohdan B3-4000 
merkitystä pilottihankkeille, jotka koskevat esimerkiksi työntekijöiden yhteisöihin 
osallistumista, erityismäärärahojen merkitystä yritysten yhteiskuntavastuun 
tukemiselle kilpailua ja innovaatiota koskevassa komission ohjelmassa ja sitä, että 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa kolme 
prosenttia yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä koskevasta tutkimuksesta 
omistetaan liiketoiminnalle yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 147
25 a kohta (uusi)

25 a. on tyytyväinen sitoumukseen tehdä koulutus yhdeksi kahdeksasta ensisijaisesta 
toimintalohkosta ja suosittaa yritysten yhteiskuntavastuun syvempää integrointia 
Sokrates-ohjelmaan ja kattavan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan aineiston 
saattamista tulevan European Teaching Resource Centren käyttöön sekä yritysten 
yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen huomioon ottavia kauppakorkeakouluja 
ja yliopistoja koskevan eurooppalaisen online-hakemiston luomista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 148
25 b kohta (uusi)

25 b. toteaa, että yhteiskunnallinen ja ympäristökysymyksiä koskeva vastuu kuuluu niin 
hallituksille kuin kansalaisjärjestöille ja liike-elämälle, ja kehottaa komissiota 
noudattamaan sitoumustaan julkaista vuotuinen kertomus sen omien suorien 
toimien sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista ja toteuttamaan toimia 
rohkaistakseen EU:n toimielinten henkilöstöä osallistumaan vapaaehtoisesti 
yhteiskunnalliseen toimintaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 149
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun tarvittaessa paremmin 
omaan kauppapolitiikkaansa ja varmistamaan samalla, että WTO-sääntöjä 
noudatetaan; korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä tietoisuutta (poistetaan) 
kansainvälisesti hyväksytyistä normeista, kuten OECD:n suuntaviivoista, ILOn 
kolmenkeskisestä julistuksesta ja Rion periaatteista; on tyytyväinen näille tavoitteille 
annettuun tukeen sekä sääntelyvallan varaamiseen kysymyksissä, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta; on tyytyväinen tukeen, jota 
näille tavoitteille on annettu ihmisarvoista työtä koskevassa komission tiedonannossa; 
toistaa pyyntönsä siitä, että kolmansissa maissa sijaitsevat komission lähetystöt 
edistäisivät monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja ja toimisivat 
yhteyspisteenä niiden osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 150
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun täysimääräisesti omaan 
kauppapolitiikkaansa ja pyrkimään määräämään siitä, että kaikkiin kahdenvälisiin, 
alueellisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin on lisättävä sitovia artikloja, jotka ovat 
kansainvälisesti hyväksyttyjen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien, kuten 
OECD:n suuntaviivojen, ILOn kolmenkeskisen julistuksen ja Rion periaatteiden 
mukaisia (poistetaan); on tyytyväinen tukeen, jota näille tavoitteille on annettu 
ihmisarvoista työtä koskevassa komission tiedonannossa; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 151
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun täysimääräisesti omaan 
kauppapolitiikkaansa ja pyrkimään määräämään siitä, että kaikkiin kahdenvälisiin, 
alueellisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin on lisättävä sitovia artikloja, jotka ovat 
kansainvälisesti hyväksyttyjen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien, kuten 
OECD:n suuntaviivojen, ILOn kolmenkeskisen julistuksen ja Rion periaatteiden 
mukaisia, sekä varaamaan sääntelyvallan kysymyksissä, jotka koskevat 
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ihmisoikeuksia sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta; korostaa kuitenkin, että 
yritysten yhteiskuntavastuun sisällyttämistä ei saa käyttää väärin kaupan esteiden 
luomiseksi; on tyytyväinen tukeen, jota näille tavoitteille on annettu ihmisarvoista 
työtä koskevassa komission tiedonannossa; toistaa pyyntönsä siitä, että kolmansissa 
maissa sijaitsevat komission lähetystöt edistäisivät monikansallisia yrityksiä koskevia 
OECD:n suuntaviivoja ja toimisivat yhteyspisteenä niiden osalta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 152
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun täysimääräisesti omaan 
kauppapolitiikkaansa ja pyrkimään määräämään siitä, että kaikkiin kahdenvälisiin, 
alueellisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin on lisättävä sitovia artikloja, jotka ovat 
kansainvälisesti hyväksyttyjen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien, kuten 
OECD:n suuntaviivojen, ILOn kolmenkeskisen julistuksen ja Rion periaatteiden 
mukaisia, sekä varaamaan sääntelyvallan kysymyksissä, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta; on tyytyväinen tukeen, jota 
näille tavoitteille on annettu ihmisarvoista työtä koskevassa komission tiedonannossa; 
toistaa pyyntönsä siitä, että kolmansissa maissa sijaitsevat komission lähetystöt 
edistäisivät monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja ja toimisivat 
yhteyspisteenä niiden osalta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
kansallisten OECD-yhteyspisteiden toimintaa erityisesti kun on kyse
erityistapauksista, jotka koskevat eurooppalaisten yritysten syyllistymistä 
toiminnoissaan ja koko niiden maailmanlaajuisen tuotantoketjun toiminnassa 
oikeuksien ja kestävän kehityksen periaatteiden loukkaamiseen;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 153
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun täysimääräisesti omaan 
kauppapolitiikkaansa ja pyrkimään määräämään siitä, että kaikkiin kahdenvälisiin, 
alueellisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin on lisättävä sitovia artikloja, jotka ovat 
kansainvälisesti hyväksyttyjen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien, kuten 
OECD:n suuntaviivojen, ILOn kolmenkeskisen julistuksen ja Rion periaatteiden 
mukaisia, sekä varaamaan sääntelyvallan kysymyksissä, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta; on tyytyväinen tukeen, jota 
näille tavoitteille on annettu ihmisarvoista työtä koskevassa komission tiedonannossa; 
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toistaa pyyntönsä siitä, että kolmansissa maissa sijaitsevat komission lähetystöt 
edistäisivät monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja ja toimisivat 
yhteyspisteenä niiden osalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
kansallisten yhteyspisteiden toimintaa erityisesti kun on kyse sellaisten tapausten 
raportoinnista, joissa eurooppalaisten yhtiöiden ja hankintaketjujen väitetään 
syyllistyneen kilpailuoikeuden rikkomisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 154
26 kohta

26. pyytää komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun täysimääräisesti omaan 
kauppapolitiikkaansa ja pyrkimään määräämään siitä, että kaikkiin kahdenvälisiin, 
alueellisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin on lisättävä sitovia artikloja, jotka ovat 
kansainvälisesti hyväksyttyjen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien, kuten 
OECD:n suuntaviivojen, ILOn kolmenkeskisen julistuksen ja Rion periaatteiden 
mukaisia, sekä varaamaan sääntelyvallan kysymyksissä, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta; on tyytyväinen tukeen, jota 
näille tavoitteille on annettu ihmisarvoista työtä koskevassa komission tiedonannossa; 
toistaa pyyntönsä siitä, että kolmansissa maissa sijaitsevat komission lähetystöt 
edistäisivät monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja ja toimisivat 
yhteyspisteenä niiden osalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
kansallisten yhteyspisteiden toimintaa erityisesti kun on kyse sellaisten tapausten 
raportoinnista, joissa eurooppalaisten yhtiöiden ja hankintaketjujen väitetään 
syyllistyneen kilpailuoikeuden rikkomisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 155
26 a kohta (uusi)

26 a. panee merkille kansainvälisen reilun kaupan liikkeen uraa uurtavan panoksen 
vastuullisten yrityskäytäntöjen edistämisessä kuudenkymmenen vuoden ajan, mikä 
osoittaa tällaisten käytäntöjen olevan toimivia ja kestäviä kautta koko 
hankintaketjun; kehottaa komissiota ottamaan huomioon reilun kaupan 
harjoittamisesta saadut kokemukset ja selvittämään järjestelmällisesti, kuinka näitä 
kokemuksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti vastuullisessa yritystoiminnassa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 156
26 a kohta (uusi)

26 a. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä EU:hun sijoittautuneet monikansalliset 
yritykset, joilla on tuotantolaitoksia maissa, jotka osallistuvat GSP+ -järjestelmään, 
noudattavat osallistumisen edellytyksenä olevia yhteiskunnallisia ja 
ympäristökysymyksiä koskevia sitoumuksia ja kansainvälisiä sopimuksia sekä 
edistävän aktiivisesti niiden noudattamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 157
26 a kohta (uusi)

26 a. vaatii kolmansissa maissa toimivia eurooppalaisia yrityksiä noudattamaan yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia periaatteita, ennen kaikkea kunnioittamaan työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön liittyviä perusoikeuksia ja -vapauksia, ja mahdollistamaan 
siten maailmanlaajuisen tasapainon taloudellisen kasvun ja korkeiden sosiaalisten 
ja ympäristönormien välillä;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 158
27 kohta

27. on tyytyväinen kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
sitoumukseen tukea yritysten yhteiskuntavastuuta ensisijaisena toimena ja kehottaa 
komissiota toteuttamaan yhdessä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella toimivien 
eurooppalaisten yritysten sekä niiden kehitysmaissa toimivien sidosryhmien kanssa 
konkreettisia toimia köyhyyden torjumiseksi ja oikeudenmukaisesti jakautuvan 
vaurauden luomiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas

Tarkistus 159
27 kohta

27. on tyytyväinen kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
sitoumukseen tukea yritysten yhteiskuntavastuuta ensisijaisena toimena; kehottaa 
komission kehitysyhteistyön pääosastoa ottamaan aktiivisesti osaa keskusteluun 
yritysten yhteiskuntavastuusta ja esittämään konkreettisia ehdotuksia keinoista 
puuttua väärinkäytöksiin ja laiminlyönteihin hankintaketjujen hallinnoinnissa ja 
alihankintakäytännöissä kehitysmaissa sekä kiinnittämään erityistä huomiota 
hankintaketjujen työntekijöiden työoloihin ja alihankintayritysten vastuuseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 160
27 kohta

27. on tyytyväinen kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
sitoumukseen tukea yritysten yhteiskuntavastuuta ensisijaisena toimena; kehottaa 
komission kehitysyhteistyön pääosastoa ottamaan aktiivisesti osaa keskusteluun 
yritysten yhteiskuntavastuusta ja esittämään konkreettisia ehdotuksia keinoista 
puuttua väärinkäytöksiin ja laiminlyönteihin hankintaketjujen hallinnoinnissa ja 
alihankintakäytännöissä kehitysmaissa sekä kiinnittämään erityistä huomiota 
hankintaketjujen työntekijöiden työoloihin ja alihankintayritysten vastuuseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 161
27 kohta

27. on tyytyväinen kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
sitoumukseen tukea yritysten yhteiskuntavastuuta ensisijaisena toimena; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan erityisesti yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
keskustelun kannalta työoloja ja luonnonvarojen hyödyntämistä koskevia 
olosuhteita kehitysmaissa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 162
28 kohta

28. ehdottaa, että komissio keskittäisi pienten yritysten osallistumista yritysten 
yhteiskuntavastuuseen (poistetaan) yhteyselimien kanssa tehtävän yhteistyön avulla ja 
tarjoaisi erityistä tukea osuuskuntien / yhteisötalouden yritysten osallistumiselle niiden 
asiantuntijajärjestöjen kautta ja että se käyttäisi Euroopan unionin tiedotuskeskusten 
verkostoa edistääkseen suoraan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
(poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mario Mantovani

Tarkistus 163
28 kohta

28. ehdottaa, että komissio keskittäisi pk-yritysten osallistumista yritysten 
yhteiskuntavastuuseen kauppakamarien ja muiden yhteyselimien kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla ja tarjoaisi erityistä tukea osuuskuntien / yhteisötalouden yritysten 
osallistumiselle niiden asiantuntijajärjestöjen kautta ja että se käyttäisi Euroopan 
unionin tiedotuskeskusten verkostoa edistääkseen suoraan yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita ja harkitsisi yritysten yhteiskuntavastuusta 
vastaavan edustajan nimittämistä, aivan kuten yritys- ja teollisuustoiminnan 
pääosastossa on toimittu pk-yrityksiä vastaavan edustajan osalta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 164
28 kohta

28. ehdottaa, että komissio keskittäisi pienten yritysten osallistumista yritysten 
yhteiskuntavastuuseen kauppakamarien ja muiden yhteyselimien kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla (poistetaan) ja että se käyttäisi Euroopan unionin tiedotuskeskusten 
verkostoa edistääkseen suoraan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita ja 
harkitsisi yritysten yhteiskuntavastuusta vastaavan edustajan nimittämistä, aivan kuten 
yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastossa on toimittu pienyrityksistä vastaavan 
edustajan osalta;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 165
28 kohta

28. ehdottaa, että komissio keskittäisi pienten yritysten osallistumista yritysten 
yhteiskuntavastuuseen kauppakamarien ja muiden yhteyselimien kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla ja tarjoaisi erityistä tukea osuuskuntien / yhteisötalouden yritysten 
osallistumiselle niiden asiantuntijajärjestöjen kautta ja että se käyttäisi Euroopan
unionin tiedotuskeskusten verkostoa edistääkseen suoraan yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 166
28 a kohta (uusi)

28 a. kehottaa komissiota toteuttamaan perusteellisen Euroopan laajuisen tutkimuksen 
kaikista pk-yritysten eri mahdollisuuksista osallistua yritysten 
yhteiskuntavastuuseen sekä sellaisista kannustimista, joiden avulla pk-yritykset 
sitoutuisivat vapaaehtoisesti ja itsenäisesti yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien 
periaatteiden noudattamiseen; kehottaa komissiota ottamaan opiksi tällä alalla 
saaduista kokemuksista ja hyviksi todetuista käytännöistä;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 167
28 a kohta (uusi)

28 a. vaatii komissiota käynnistämään kampanjan yhteisen eurooppalaisen tuotemerkin 
käytön edistämiseksi; uskoo, että yritykset innostuvat tuotemerkin käytöstä 
ainoastaan jos kuluttajat tunnistavat merkin; toteaa, että tällainen 
tiedotuskampanja on kallis, mutta jos kuluttajat palkitsevat yrityksiä, jotka käyttävät 
kyseistä merkkiä, monet yritykset alkavat vapaaehtoisesti noudattamaan 
asianomaisia suuntaviivoja;

Or. da
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 168
29 kohta

29. on tyytyväinen tiedonannossa tehtyyn sitoumukseen tehostaa työntekijöiden ja heidän 
ammattiyhdistystensä osallistumista yritysten yhteiskuntavastuuseen ja toistaa 
pyyntönsä siitä, että komissio ja työmarkkinaosapuolet pohjaisivat työnsä 
onnistuneesti neuvoteltuihin 50 kansainväliseen puitesopimukseen ja 
30 eurooppalaiseen puitesopimukseen, jotka liittyvät työtä koskeviin keskeisiin 
normeihin yksittäisissä yrityksissä tai yksittäisillä aloilla, sillä se on yksi keino 
kehittää yritysten vastuuta Euroopassa ja muualla maailmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 169
29 kohta

29. on tyytyväinen tiedonannossa tehtyyn sitoumukseen tehostaa työntekijöiden 
(poistetaan) merkitystä yritysten yhteiskuntavastuussa ja toistaa pyyntönsä siitä, että 
komissio ja työmarkkinaosapuolet pohjaisivat työnsä onnistuneesti neuvoteltuihin 
50 kansainväliseen puitesopimukseen ja 30 eurooppalaiseen puitesopimukseen, jotka 
liittyvät työtä koskeviin keskeisiin normeihin yksittäisissä yrityksissä tai yksittäisillä 
aloilla, sillä se on yksi keino kehittää yritysten vastuuta Euroopassa ja muualla 
maailmassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Christensen

Tarkistus 170
29 kohta

29. on tyytyväinen tiedonannossa tehtyyn sitoumukseen tehostaa työntekijöiden ja heidän 
ammattiyhdistystensä merkitystä yritysten yhteiskuntavastuussa ja toistaa pyyntönsä 
siitä, että komissio ja työmarkkinaosapuolet pohjaisivat työnsä onnistuneesti 
neuvoteltuihin 50 kansainväliseen puitesopimukseen ja 30 eurooppalaiseen 
puitesopimukseen, jotka liittyvät työtä koskeviin keskeisiin normeihin yksittäisissä 
yrityksissä tai yksittäisillä aloilla, sillä se on yksi keino kehittää yritysten vastuuta 
Euroopassa ja muualla maailmassa; viittaa eurooppalaisiin yritysneuvostoihin, joiden 
tehtäviin sopii erityisen hyvin yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen ja varsinkin 
monikansallisten yritysten työntekijöiden perusoikeuksien edistäminen; 

Or. da



AM\642428FI.doc 55/61 PE 382.340v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 171
30 kohta

30. suosittaa, että tulevassa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa 
käsitellään muutakin kuin yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä liike-elämässä ja 
että siinä keskitytään (poistetaan) kestävään kehitykseen (poistetaan) sekä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien nykyisten aloitteiden vaikutukseen ja 
yhteiskuntavastuun periaatteiden mahdolliseen rikkomiseen; pyytää komissiota 
julkaisemaan yritysten yhteiskuntavastuun vuotuista tilaa koskevan virallisen 
tutkimuksen, jonka laativat riippumattomat asiantuntijat ja tutkijat ja jossa vertaillaan 
nykyistä tietoa, kuvataan uusia suuntauksia ja annetaan suosituksia tuleviksi toimiksi
ja säännöksiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 172
30 kohta

30. suosittaa, että tulevassa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa 
käsitellään muutakin kuin yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä liike-elämässä ja 
että siinä keskitytään kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen väliseen yhteyteen 
makrotasolla (EU ja jäsenvaltiot), mesotasolla (tuotantoalat ja hankintaketjut) ja 
mikrotasolla (pk-yritykset) ja niiden keskinäisiin suhteisiin sekä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien nykyisten aloitteiden vaikutukseen ja 
yhteiskuntavastuun periaatteiden mahdolliseen rikkomiseen; tukee European 
Academy of Business in Societyn johtavaa roolia tässä asiassa ja pyytää komissiota 
julkaisemaan yritysten yhteiskuntavastuun vuotuista tilaa koskevan virallisen 
tutkimuksen, jonka laativat riippumattomat asiantuntijat ja tutkijat ja jossa vertaillaan 
nykyistä tietoa, kuvataan uusia suuntauksia ja annetaan suosituksia tuleviksi toimiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 173
30 kohta

30. suosittelee, että tulevassa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa 
käsitellään muutakin kuin yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä liike-elämässä ja 
että siinä keskitytään kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen väliseen yhteyteen sekä 
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yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien nykyisten aloitteiden vaikutukseen ja 
yhteiskuntavastuun periaatteiden mahdolliseen rikkomiseen; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 174
30 kohta

30. suosittelee, että tulevassa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa 
käsitellään muutakin kuin yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä liike-elämässä ja 
että siinä keskitytään kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen väliseen yhteyteen sekä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin 
oikeuksiin liittyvien nykyisten aloitteiden vaikutukseen ja yhteiskuntavastuun 
periaatteiden mahdolliseen rikkomiseen; pyytää komissiota julkaisemaan yritysten 
yhteiskuntavastuun vuotuista tilaa koskevan virallisen tutkimuksen, jonka laativat 
riippumattomat asiantuntijat ja tutkijat ja jossa vertaillaan nykyistä tietoa, kuvataan 
uusia suuntauksia ja annetaan suosituksia tuleviksi toimiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 175
30 kohta

30. suosittelee, että tulevassa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuksessa 
käsitellään muutakin kuin yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä liike-elämässä ja 
että siinä keskitytään kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen väliseen yhteyteen sekä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien nykyisten aloitteiden vaikutukseen ja 
yhteiskuntavastuun periaatteiden mahdolliseen rikkomiseen; pyytää komissiota 
julkaisemaan yritysten yhteiskuntavastuun vuotuista tilaa koskevan virallisen 
tutkimuksen, joka laaditaan yhteistyössä riippumattomien asiantuntijoiden ja 
tutkijoiden kanssa ja jossa vertaillaan nykyistä tietoa, kuvataan uusia suuntauksia ja 
annetaan suosituksia tuleviksi toimiksi;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 176
31 kohta

31. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun mahdollinen vaikutus on edelleen suurin 
yritysten maailmanlaajuisten toimitusketjujen osalta, sillä niiden avulla yritykset 
voivat tehdä vastuullisia investointeja edistääkseen köyhyyden torjumista 
kehitysmaissa, edistää asianmukaisia työoloja, tukea reilun kaupan ja hyvän 
hallintotavan periaatteita ja vähentää kansainvälisten normien, myös työnormien,
rikkomista yrityksissä kaikkialla, missä näitä ongelmia esiintyy;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 177
31 kohta

31. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun mahdollinen vaikutus on edelleen suurin 
yritysten maailmanlaajuisten toimitusketjujen osalta, sillä niiden avulla yritykset 
voivat tehdä vastuullisia investointeja edistääkseen köyhyyden torjumista 
kehitysmaissa, tukea reilun kaupan ja hyvän hallintotavan periaatteita ja vähentää 
kansainvälisten normien rikkomista yrityksissä, jotka toimivat valtioissa, joissa 
sääntelyjärjestelmät ovat heikkoja tai joissa niitä ei ole lainkaan olemassa; kehottaa 
komissiota tutkimaan erityisesti heikon sääntelyn vaikutuksia ja tekemään 
ehdotuksia yritysten vastuullisten investointien ja niiden vastuuntunnon 
kasvattamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 178
31 a kohta (uusi)

31 a. tunnustaa, että useat kansainväliset yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat aloitteet 
ovat jo juurtuneet syvemmälle ja kypsyneet; mainitsee näistä esimerkiksi GRI-
ohjeiston äskettäin julkistamat G3-suuntaviivat, 200 yrityksen poissulkemisen YK:n 
Global Compact -aloitteen piiristä ja yritysten vastuuta ihmisoikeuksien alalla 
käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimeämisen;

Or. en



PE 382.340v01-00 58/61 AM\642428FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 179
31 a kohta (uusi)

31 a. kehottaa komissiota johtamaan maailmanlaajuisia ponnisteluita 
yrityslainsäädännön uudistamiseksi edellytyksenä sille, että entistä useammat 
yritykset sitoutuvat aidosti yhteiskuntavastuun periaatteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 180
31 a (uusi)

31 a. kehottaa komissiota käynnistämään yritysten yhteiskuntavastuun vaikutusta 
koskevan erityistutkimuksen ja esittämään ehdotuksia yritysten vastuullisten 
investointien ja niiden vastuuntunnon kasvattamiseksi;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 181
32 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 182
34 kohta

34. pyytää komissiota käyttämään hyväkseen 1990-luvulla käydyn yhdysvaltalaisten ja 
eurooppalaisten yritysten ja elinkeinoelämän liittojen vuoropuhelun menestystä ja 
järjestämään vastaavanlaisia toimia aikanaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 183
34 kohta

34. pyytää komissiota käyttämään hyväkseen 1990-luvulla käydyn yhdysvaltalaisten ja 
eurooppalaisten yritysten ja elinkeinoelämän liittojen vuoropuhelun menestystä ja 
järjestämään vastaavanlaisia toimia (poistetaan);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 184
34 a kohta (uusi)

34 a. rohkaisee jatkamaan kansainvälisten aloitteiden kehittämistä kolmansissa maissa 
toimivien eurooppalaisten yritysten tuloja koskevan täydellisen avoimuuden 
saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että yritysten toiminnassa konfliktialueilla 
noudatetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja pidättäydytään lobbauksesta, 
mukaan lukien sellaisista isäntävaltioiden kanssa tehdyistä sopimuksista, joita 
yritykset laativat kiertääkseen tai välttääkseen kyseisten maiden lainsäädännön 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 185
34 b kohta (uusi)

34 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään OECD:n suuntaviivojen tukemista 
ja vahvistamista erityisesti arvioimalla Euroopan kansallisten yhteyspisteiden 
tehokkuutta ja kuinka hyvin ne suoriutuvat tehtävästään toimia välittäjänä 
sidosryhmien välillä konfliktien ratkaisemisessa; kehottaa sellaisen Euroopan 
kansallisia yhteyspisteitä koskevan mallin luomiseen, jossa otetaan huomioon 
niiden institutionaalista rakennetta, avoimuutta, saavutettavuutta sidosryhmille ja 
valitusten käsittelyä koskevat parhaat käytänteet, ja kehottaa myös investointeja
koskevan määritelmän laajaan tulkintaan OECD:n suuntaviivojen soveltamisessa 
sen varmistamiseksi, että täytäntöönpanomenettelyt kattavat myös hankintaketjuihin 
liittyvät kysymykset;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 186
34 a kohta (uusi)

34 a. rohkaisee EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään aloitteita vastuullista yritysjohtamista ja 
tuotantoa koskevan opetuksen parantamiseksi eurooppalaisissa
kauppakorkeakouluissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 187
35 kohta

35. kehottaa tukemaan Global Reporting Initiative -aloitteen kehitystä siten, että johtavia 
eurooppalaisia yrityksiä pyydetään osallistumaan uusien alakohtaisten 
lähestymistapojen etsimiseen esimerkiksi rakennusalalla, kemianalalla ja 
maatalousalalla, edistämään pk-yritysten osallistumista koskevaa tutkimusta ja 
mahdollistamaan niiden tavoittamiseen tähtäävä työ erityisesti Keski- ja Itä-
Euroopan maissa sekä kehittämään pörssikauppaan uusilla markkinoilla liittyviä 
kestävyysindeksejä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 188
35 a kohta (uusi)

35 a. kehottaa komissiota sisällyttämään tuleviin kehitysmaiden kanssa tehtäviin 
kehitysyhteistyösopimuksiin lukuja, jotka koskevat EU:hun sijoittautuneiden 
yritysten ja niiden hankintaketjujen toimintaan kolmansissa maissa liittyvää 
tutkimusta sekä sosiaalisten, humanitaaristen ja ympäristöongelmien seurantaa ja 
niiden ratkaisemisessa tarvittavaa apua;

Or. en



AM\642428FI.doc 61/61 PE 382.340v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 189
36 kohta

36. on periaatteessa tyytyväinen kansainvälisen standardisoimisjärjestön suunnitelmiin 
luoda yhteiskuntavastuuta koskeva standardi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 190
36 kohta

36. panee merkille keskustelut, joita kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä käydään 
yhteiskuntavastuuta koskevista standardeista; kehottaa eurooppalaisia edustajia 
huolehtimaan siitä, että keskustelujen tulos on kansainvälisten standardien ja 
sopimusten mukainen ja että se sallii rinnakkaisten ulkoisten arviointi- ja 
sertifiointimenetelmien käytön;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 191
37 kohta

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
kaikille päätöslauselmassa nimetyille tahoille.

Or. en
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