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1. Tämän työasiakirjan tarkoitus

Tämän työasiakirjan tarkoituksena on tarkastella komission tiedonannon KOM(2006)0136 
taustaa ja sisältöä ja ehdottaa joitakin kysymyksiä keskustelun virittämiseksi puhujien ja 
parlamentin jäsenten välillä tulevassa parlamentin työllisyyden ja sosiaalisasioiden 
valiokunnan järjestämässä kuulemisessa. Lukija voi keskittyä joihinkin esitetyistä 
kysymyksistä, mutta tarkoituksena on, että tämän työasiakirjan avulla saadaan aikaan 
rakentava keskustelu parlamentin lopullista vastausta varten.

2. Komission tiedonannon tausta ja sisältö

Käsillä oleva tiedonanto on uusin Euroopan komission antamassa yritysten 
yhteiskuntavastuuta käsittelevässä tiedonantojen sarjassa.

Heinäkuussa 2001 komissio esitteli vihreän kirjan yritysten sosiaalisen vastuun 
eurooppalaisten puitteiden edistämisestä KOM(2001)0366. Tämän kuulemisen tavoitteena oli 
käynnistää keskustelu yritysten yhteiskuntavastuun käsitteestä ja perustaa kumppanuus, jonka 
avulla kehitetään eurooppalaisen kehys yritysten yhteiskuntavastuun edistämiselle. 

Kuulemisprosessin jälkeen komissio laati uuden tiedonannon "Yritysten sosiaalinen vastuu: 
elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen" KOM(2002)0347. Siinä luetellaan toimia, 
joiden avulla lisätään tietoa yritysten sosiaalisen vastuun vaikutuksesta, kehitetään yritysten 
sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa yritysten ja 
jäsenvaltioiden välillä, kehitetään yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyviä johtamistaitoja ja 
edistetään yritysten sosiaalista vastuuta pk-yrityksissä. Tiedonannossa määritellään monia 
aloja, joilla lisääntynyt lähentyminen ja avoimuus olisivat toivottavia, kuten käytännesäännöt, 
johtamisstandardit, laatumerkit ja sosiaalisesti vastuulliset investoinnit. Siinä hyväksytään 
myös parlamentin aikaisemman päätöslauselman ehdotus (Howittin mietintö, PE 305.783) 
perustaa yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevä EU:n sidosryhmäfoorumi. 

Sidosryhmäfoorumissa yritysten, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tapasivat 
komission toimiessa välittäjänä hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja yhteisen 
lähestymistavan kehittämiseksi ja sellaisten alojen määrittämiseksi ja tarkastelemiseksi, joilla 
EU:n toimia tarvitaan. Loppuraportissaan 29. kesäkuuta 2004 foorumi antoi suosituksia 
tietoisuuden lisäämisestä, toimintaedellytysten kehittämisestä ja suotuisan ympäristön 
takaamisesta yritysten yhteiskuntavastuulle. Komissio aikoo kutsua foorumin uudelleen 
kokoon säännöllisin väliajoin yritysten yhteiskuntavastuussa saavutetun edistyksen 
tarkastelemiseksi. 

Käsillä olevassa tiedonannossa KOM(2006)0136 esitellään tähän mennessä saavutettua 
edistystä. Siinä muistutetaan, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva tietoisuus ja 
ymmärrys sekä sen omaksuminen ovat parantuneet viime vuosina ja että yritysten ja muiden 
sidosryhmien aloitteet ovat edistäneet yritysten yhteiskuntavastuun kehitystä Euroopassa ja 
maailmassa. Erityisesti toimialakohtainen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja 
eurooppalaiset yritysneuvostot ovat olleet rakentavassa roolissa yritysten yhteiskuntavastuun 
kehittämisessä. 

Siinä korostetaan kuitenkin, että yritysten yhteiskuntavastuun omaksumista, toteuttamista ja 
huomioon ottamista strategioissa olisi edelleen kehitettävä eurooppalaisissa yrityksissä. 
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Työntekijöiden, heidän edustajiensa ja ammattiliittojensa roolia on kehitettävä edelleen ja 
ulkoisten sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja kuluttajien, asemaa olisi vahvistettava. 

Komission tavoitteena on tehdä Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla. 
Tämän toteuttamiseksi se ehdottaa lisätoimia. Ensinnäkin komissio antaa enemmän poliittista 
näkyvyyttä yritysten yhteiskuntavastuulle liittämällä sen uudelleen käynnistettyyn kasvua ja 
työllisyyttä edistävään Lissabonin kumppanuuteen. Komissio kehottaa eurooppalaisia 
yrityksiä kiristämään tahtia ja vahvistamaan sitoumustaan yritysten yhteiskuntavastuuseen. 
Luomalla viitteen tarkistettuun Lissabonin strategiaan komissio toivoo luovansa 
suotuisamman ympäristön kaikille yritysten yhteiskuntavastuun toimijoille ja tutkivansa 
kaikkien sidosryhmien kanssa yritysten yhteiskuntavastuun mahdollisuuksia Euroopan 
yhteiskuntien kehittämisessä. 

Tässä tiedonannossa komissio ilmoittaa myös tukensa uudelle yritysten yhteiskuntavastuun 
eurooppalaiselle liittoumalle. Liittouma on poliittinen sateenvarjo uusille ja olemassa oleville 
yritysten yhteiskuntavastuun aloitteille, joita suuryritykset, pk-yritykset ja niiden sidosryhmät 
tekevät. Liittoumalla on kolme päätoiminta-alaa: tietoisuuden lisääminen, yritysten 
yhteiskuntavastuun valtavirtaistaminen ja yhteistyötä tekevän avoimen yhteenliittymän 
kehittäminen sekä yritysten yhteiskuntavastuulle suotuisan toimintaympäristön varmistaminen.

Myös siitä keskustellaan, miten yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa saavuttamaan monia 
poliittisia tavoitteita, kuten yhdentyneet työmarkkinat ja korkeatasoinen sosiaalinen osallisuus, 
osaamiseen investoiminen, elinikäinen oppiminen ja työllistettävyys sekä julkisen 
terveydenhuollon parannukset.

3. Kehittyykö EU:n lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen aidosti?

Huolimatta kahdesta pääinnovaatiosta, eli yritysten yhteiskuntavastuun selkeästä
keskittämisestä kasvua ja työllisyyttä edistävään strategiaan sen poliittisen profiilin 
korostamiseksi ja tuen antamisesta yritysten yhteiskuntavastuun eurooppalaiselle liittoumalle, 
monet tiedonannon osatekijöistä eivät ole uusia.

Tiedonannossa toistetaan monet sitoumukset, joita komissio on tehnyt vihreissä ja valkoisissa 
kirjoissa ja sidosryhmäfoorumissa. Niitä ovat

• tietoisuuden lisääminen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon edistäminen
• yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien uusien tutkimusten tukeminen
• yritysten yhteiskuntavastuun tukeminen pk-yrityksissä
• yritysten yhteiskuntavastuun yhdentäminen sosiaali-, työllisyys-, ympäristö-, 

teollisuus- ja kuluttajapolitiikkaan
• yritysten yhteiskuntavastuun liittäminen kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaan
• yritysten yhteiskuntavastuun sisällyttäminen koulutukseen ja kehitykseen
• tietoisuuden lisääminen ja OECD:n suuntaviivojen täytäntöönpano.

Komissio ei kuitenkaan ehdota riittävästi konkreettisia toimia, jotka liittyvät kyseisiin 
periaatteisiin, eikä ilmaise tarpeeksi selkeästi, miten kyseisiä sitoumuksia on jo pantu 
täytäntöön.
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Aiemmissa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa päätöslauselmissaan parlamentti on 
kehottanut ryhtymään moniin erityistoimiin, kuten

• laatimaan ehdotuksen sosiaalisista ja ympäristöä koskevista raporteista, jotka liitetään 
taloudellisiin raportteihin

• laatimaan ehdotuksen sosiaalisista laatumerkeistä
• sisällyttämään seuraavaan eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin 

tarkistukseen osuuden, jossa vaaditaan yrityksiä tarjoamaan tietoa toimiensa 
sosiaalisesta ja ympäristöä koskevasta vaikutuksesta

• valtavirtaistamaan yritysten yhteiskuntavastuun kaikissa politiikoissa
• ottamaan käyttöön yritysten edunvalvojien julkisen rekisteröintijärjestelmän
• edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta kaikissa yleishyödyllisissä palveluissa
• sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen ja periaatteen työllisyyden 

suuntaviivoihin
• yhdistämään riittävät sosiaaliset sekä ympäristöä ja henkilöstöä koskevat toimet 

yritysten tukiin ja julkiseen hankintapolitiikkaan
• käyttämään mustia listoja, jotta lahjontaan syyllistyneet EU:n jäsenmaiden yritykset 

eivät voi osallistua tarjouskilpailuihin.

Mitään näistä ehdotuksista ei ole sisällytetty komission nykyiseen tiedonantoon.

Komissio on todennut, ettei se aio noudattaa lainsäädännöllistä lähestymistapaa yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi, koska se ei usko että esimerkiksi Euroopan laajuiset 
standardit tai uudet EU:n tason raportointivaatimukset auttaisivat saavuttamaan tavoitteen 
kannustaa yrityksiä sitoutumaan yritysten yhteiskuntavastuuseen.

Keskeisenä kysymyksenä on kuitenkin oltava, miten pitkälle Euroopan komissio on 
noudattanut aikaisempia yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksiaan, miten 
olennaisia kyseiset sitoumukset ovat nyt ja mitä konkreettisia toimia parlamentin pitäisi 
nyt pyytää komissiota toteuttamaan?

Toiseksi, koska komissio on nyt ilmeisesti luopunut kaikista yritysten 
yhteiskuntavastuun täytäntöönpanoa koskevista ehdotuksista tai jopa vapaaehtoisten 
aloitteiden valvontajärjestelmistä, miten tällaisella lähestymistavalla voidaan käsitellä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien aloitteiden sekaannusta aiheuttavaa kasvua tai 
erottaa yritykset, jotka pyrkivät toteuttamaan korkeatasoista sosiaalista ja ympäristöä 
koskevaa vastuuta, yrityksistä, jotka käyttävät yritysten yhteiskuntavastuuta 
suhdetoimintaan mutteivät sitoudu aidosti asiaan?

Kolmanneksi, jos komission määritelmä yritysten yhteiskuntavastuusta, että se tarkoittaa 
yritysten nousua oikeudellisten vähimmäisvaatimusten yläpuolelle, hyväksytään, miten 
keskustelussa käsitellään laajaa todistusaineistoa siitä, että paikallista työlainsäädäntöä 
kierretään sekä EU:ssa että EU:n jäsenvaltioiden yritysten toimesta kolmansissa maissa 
ja EU:n jäsenvaltioiden yritysten toimia kolmansissa maissa, joissa hallitukset eivät 
onnistu sisällyttämään lainsäädäntöönsä kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, 
mukaan luettuna tärkeät ILO:n yleissopimukset kuten ne, jotka koskevat 
ammattiliittojen oikeuksia?
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Neljänneksi, jos parlamentti aikoo vielä sitoutua yhdistettyyn vapaaehtoiseen ja 
lainsäädännölliseen lähestymistapaan, olisiko sen pidettävä ensisijaisena yritysten 
pakollista raportointia sosiaalisista, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevista 
vaikutuksista ja/vai harkittava muita yritysten vastuullisuuden toteuttamiskeinoja, 
kuten yritysjohtajien sosiaaliset ja ympäristöä koskevat velvoitteet tai suora 
vastuullisuus ulkomaille (yritys voidaan viedä oikeuteen kotimaassaan, mikäli 
oikeusjärjestelmä ei toimi isäntämaassa)?

4. Yritysten yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky

Komission ehdottama uusi lähestymistapa näyttää tarjoavan uusia mahdollisuuksia, ja 
tutkimustulokset viittaavat siihen, että koko taloudessa on yhteys vastuullisen yritystoiminnan 
ja laajemman taloudellisen menestyksen välillä. Se herättää kuitenkin kysymyksen, miten 
suhtaudumme ympäristön kannalta tai sosiaalisesti vastuuttomaan käytökseen, johon 
syyllistyvät yritykset, jotka eivät näe (ehkä lyhyellä aikavälillä) liiketaloudellista syytä 
toimintaan? Entä mikä yhteys on käytännöillä, joilla pyritään minimoimaan 
kustannuksia, kuten heltymättömät "alemmat hinnat, lyhyemmät kehitysajat" -osto- ja 
hankintakäytännöt, tai joissain tapauksissa kilpailun vastaisilla toimilla ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevilla menettelytavoilla?

5. Eurooppalaiset aloitteet yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan kansainvälisen 
toiminnan yhteydessä

Tiedonannossa ei juurikaan puhuta EU:n toimista kehitettäessä kansainvälisiä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita. Kuitenkin komission uusimman tiedonannon jälkeen 
YK:n Global Compact -aloite on kehittänyt tiukemmat täytäntöönpanoa koskevat säännöt, 
GRI-ohjeisto on tullut Eurooppaan ja kehittynyt entisestään, monikansallisia yrityksiä 
koskevia OECD:n suuntaviivoja on toteutettu ja tarkistettu, YK:n ihmisoikeusneuvosto on 
nimittänyt ihmisoikeus- ja yritysraportoijan, ja kestävän kehityksen huippukokous on 
sitoutunut yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin hallitustenvälisiin aloitteisiin.

Missä määrin uudella lähestymistavalla vaarannetaan Euroopan johtajuus 
kansainvälisessä yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa keskustelussa, ja mitä uusia 
aloitteita Euroopan unioni voisi tehdä sekä yritysten vastuullisten käytäntöjen 
edistämiseksi maailmanlaajuisesti että kansainvälisten lähestymistapojen 
toteuttamiseksi paremmin EU:hun sijoittautuneissa yrityksissä?

6. Siirtyminen prosessista tuloksiin

Maailman luonnonsäätiön tuore esimerkki, jossa tutkittiin investointien 
hiilidioksidianalyysejä, osoittaa, että monilla yrityksillä, jotka ovat mukana kestävyyttä 
koskevissa luetteloissa ja SRI-rahastoissa, on huonommat hiilidioksidiprofiilit kuin sellaisilla 
yrityksillä, joita ei ole katsottu sopiviksi eettisesti suuntautuneisiin rahastoihin. Luetteloiden 
ja SRI-rahastojen yritykset on hyväksytty niiden yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
prosessien perusteella, mutta ei olla pyritty tunnistamaan ja raportoimaan niiden todellista 
ympäristövaikutusta.

Komission tiedonanto vaikuttaa kevyeltä myös käsitellessään yhteyttä yritysten 
yhteiskuntavastuun ja kestävien yrityskäytäntöjen välillä, esimerkiksi tutkittaessa ajatuksia 
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kuten ekologisia rajoja yritysstrategioita hallitsevana tietona tai menetelmiä arvonlisäyksen 
irrottamiseksi uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.

Tämä johtaa kysymykseen, miten Euroopan unioni voisi ohjata yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan keskustelun prosessista tuloksiin, esimerkiksi selviin 
maailmanlaajuisiin ympäristötuhoihin, biologisen monimuotoisuuden supistumiseen ja 
luonnonvarojen liikakulutukseen? 

7. Liittouman ja yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän EU:n 
sidosryhmäfoorumin menestyksen tukeminen

Vaikka kyseiset aloitteet herättävät kiistoja joissakin sidosryhmissä, voiko Euroopan 
parlamentti työskennellä komission kanssa niiden menestymisen kannustamiseksi ja 
tukemiseksi? Esimerkiksi CSR Europe, joka toimii liittoumassa keskeisessä asemassa, on 
tuottanut yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan "eurooppalaisen kartografian", jossa 
monimuotoisuus sekä terveys ja turvallisuus tunnistetaan selkeästi kahdeksi alaksi, joilla on 
käytettävissä paljon vähemmän innovaatiota kuin muissa yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevissa asioissa. Euroopan parlamentti voisi asettaa kyseiset alat etusijalle omissa 
päätöslauselmissaan.

Monet osallistujat ovat samaa mieltä sidosryhmäfoorumista, että "no fame, no shame" -sääntö 
tuki tehokasta vuoropuhelua, mutta moni valitti, että yksimielisyyden vaatimus käytännössä 
tarkoitti, että voitaisiin sopia vain pienimmästä yhteisestä nimittäjästä ja että epäsopua 
käsiteltiin epätyydyttävästi. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista, jotta 
sidosryhmäfoorumi voi toimia tehokkaasti EU:n tasolla? Entä miten pk-yritykset 
voidaan ottaa täysin mukaan tähän prosessiin heikentämättä yritysten 
yhteiskuntavastuun soveltamista suuryrityksiin?

8. Päätelmät

Jotkut arvostelijat väittäisivät, että samalla kun keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta on 
edennyt huomattavasti yrityksissä, jäsenvaltioissa ja kansainvälisesti, Euroopan unionin 
tasolla keskustelulle on ollut tyypillistä äärimmäinen varovaisuus, epäluottamus ja 
erimielisyys.

Kaikkia tiedonantoa ja parlamentin vastausta koskevaan keskusteluun osallistuvia kehotetaan 
liittymään keskusteluun avoimin mielin, etsimään uutta yhteisymmärrystä eri sidosryhmien 
kanssa ja tunnustamaan, että Euroopan unioni voi aidosti luoda lisäarvoa politiikallaan ja 
ohjelmillaan.

Euroopan parlamentin jäsenten olisi etsittävä rakentavaa lähestymistapaa parlamentin 
laatiessa vastausta keskustelun seuraavaa vaihetta varten.


