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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että perustyönormien ja ILOn ihmisarvoisen työn toimintaohjelman 
noudattamisella on positiivinen vaikutus valtion talouteen, koska ne takaavat valtion 
yhteiskunnallisen ja poliittisen vakauden sekä parantavat työvoiman osaamistasoa; katsoo 
tässä yhteydessä, että sosiaalilausekkeen sisällyttäminen WTO:n sopimuksiin on 
äärimmäisen tärkeää, koska työnormit ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja köyhien valtioiden omaehtoisen kehityksen 
kannustamisessa; panee merkille, että etuuskohtelukauppaa koskevien EU:n sopimusten 
sosiaaliset määräykset ovat tavoitteita sen sijaan että ne olisivat täytäntöön pantavia 
oikeudellisia sitoumuksia, koska mitään todellisia täytäntöönpanon valvonnan 
mekanismeja ei ole olemassa; korostaa edellä mainitun mukaisesti, että on tärkeää ryhtyä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että etuuskohtelukauppaa koskevien 
EU:n sopimusten sosiaaliset määräykset pannaan täytäntöön ja että niitä valvotaan ja 
tarkistetaan asianmukaisesti;

2. kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita painostamaan kehitysmaissa toimivia 
eurooppalaisia yrityksiä näyttämään esimerkkiä yhteiskunnallisen vastuun ja 
ihmisarvoisen työn edistämisessä;

3. korostaa, että useissa GSP+ -etuuskohtelumaissa on ilmoitettu toistuvista perustyönormien 
rikkomistapauksista, mikä ei kuitenkaan ole johtanut etuuskohtelun soveltamisen 
keskeyttämiseen; katsoo, että puutteet ehtojen noudattamisen seuraamisessa vaarantavat 
Euroopan unionin päämäärän edistää sosiaalipolitiikkaa ja perustyönormeja 
maailmanlaajuisesti ja ovat johdonmukaisen kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteen 
vastaisia;

4. tunnustaa, että vaikka kauppaohjelmiin liittyvät työnormit ja sosiaaliset säännöt 
hyväksytään kansainvälisesti enenevässä määrin kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, 
vapaakauppasopimukset sisältävät edelleen vain rajallisesti työnormeja; pitää valitettavana 
sitä, että Euroopan unionilla ei ole yhtenäistä "sosiaalilausekkeen" mallia, joka voitaisiin 
sisällyttää kaikkiin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin; kehottaa EU:ta sisällyttämään 
kaikkiin EU:n ulkoisiin kauppasopimuksiin ja myös WTO:n toimivaltaan kuuluviin 
kauppasopimuksiin muiden kansainvälisesti sovittujen ja tunnustettujen normien (ILOn 
perustyönormien) mukaisen sosiaalilausekkeen;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aloitteita, joilla pyritään edistämään 
tuottavaa työllisyyttä, investointeja henkilöresursseihin, uudelleenjakojärjestelyjä, 
sosiaalista suojelua, sukupuolten tasa-arvoa, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja 
työntekijän oikeuksien tuloksellista soveltamista;

6. kannustaa vapaakauppasopimusten osapuolia tunnustamaan jatkossakin, että täysi ja 
tuottava työllisyys sekä ihmisarvoinen työ kaikille ovat tärkeä osa kaikkien valtioiden 
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kestävää kehitystä ja kansainvälisen yhteistyön ensisijainen tavoite, sekä edistämään 
kansainvälisen kaupan kehitystä tavalla, joka kannustaa täyteen ja tuottavaan työllisyyteen 
sekä ihmisarvoiseen työhön kaikille YK:n talous- ja sosiaalineuvoston vuonna 2006 
täystyöllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä antaman ministerijulistuksen mukaisesti;

7. kehottaa vapaakauppasopimusten osapuolia sitoutumaan velvoitteisiin, jotka johtuvat 
ILOn jäsenyydestä ja Kansainvälisen työkonferenssin 86. kokouksessa 1998 hyväksytystä 
työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista annetusta ILOn julistuksesta ja sen 
seurannasta, ja kunnioittamaan, edistämään ja toteuttamaan lainsäädännössä ja 
käytännössä perusoikeuksia koskevia periaatteita, joita ovat: 
(a) yhdistymisvapaus ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokas tunnustaminen;
(b) kaikenlaisen pakkotyön poistaminen;
(c) lapsityövoiman käytön tehokas poistaminen; sekä
(d) työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä esiintyvän syrjinnän 
poistaminen;

8. panee merkille, että yksittäiset valtiot ja EU:n jäsenvaltiot vastaavat itse ILOn 
yleissopimusten allekirjoittamisesta ja pahoittelee työnormien, erityisesti ILOn 
yleissopimusten ja yritysten yhteiskunnallista vastuuta koskevien periaatteiden 
täytäntöönpanon ja sen valvonnan heikkoutta; kehottaa näin ollen EU:ta ryhtymään 
toimiin työnormien tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; korostaa, että ILO sallii 
pakotteiden asettamisen maille, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteitaan; kehottaa 
EU:ta noudattamaan kannustimiin ja seuraamuksiin perustuvaa lähestymistapaa 
kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten yhteydessä, jotta EU:n 
etuuskohtelukauppaa koskevien sopimusten sosiaalisten määräysten noudattamista 
voidaan valvoa tehokkaasti; painottaa, että yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) sekä 
kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä (GSP+) 
pitäisi valvoa johdonmukaisesti ja että niiden valvontamenettelyä pitäisi muuttaa 
avoimemmaksi;

9. panee tyytyväisenä merkille ILOn kansainvälisiä työnormeja koskevan kansainvälisesti 
ainutlaatuisen valvontajärjestelmän, joka edistää sen varmistamista, että valtiot panevat 
täytäntöön ratifioimansa sopimukset; painottaa, että ongelmatilanteissa ILOn olisi tuettava 
valtioita sosiaalisella vuoropuhelulla ja teknisellä tuella;

10. panee merkille, että EU on jo sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä ja torjumaan 
työvoiman hyväksikäyttöä erityisesti kauppasopimuksissaan; panee kuitenkin merkille 
myös sen, että EU ei valvo moniin kahdenvälisiin ja alueellisiin vapaakauppasopimuksiin 
sisältyvän mahdollisen ehdollisuuden täytäntöönpanoa; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta 
sisällyttämään sosiaalipolitiikan ulkosuhdehallinnon tehtäviin ja varmistamaan 
perustyönormien ratifioinnin ja täytäntöönpanon ja kehottaa EU:ta toisaalta välttämään 
yleisistä määräyksistä poikkeamista esimerkiksi vapailla tuotantoalueilla, koska 
poikkeuksiin sisältyy se vaara, että aletaan soveltaa pienintä yhteistä nimittäjää ja täten 
heikennetään tiettyjä sosiaalisia sääntöjä;

11. vaatii, että WTO:n puitteissa käytävissä kauppaneuvotteluissa on vältettävä sosiaalisen 
kehityksen vaarantamista; vahvistaa kantansa, jonka mukaan ILOn tulisi saada antaa 
asiantuntijaraportteja WTO:lle kauppakiistojen yhteydessä;
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12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään talouden, verotuksen ja lainsäädännön 
alojen hyvää hallintoa keinona parantaa globalisaation sosiaalista ulottuvuutta;

13. muistuttaa, että yritysten yhteiskunnallinen vastuu on käsite, jonka mukaan yritykset 
sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia 
liiketoimintastrategiaansa; panee merkille, että yritysten yhteiskunnallisen vastuun 
käytäntöjen noudattaminen voi palauttaa luottamuksen liiketoimintaan, mikä on 
elintärkeää Euroopan sosiaaliselle markkinataloudelle; panee kuitenkin merkille, että 
yritysten yhteiskunnallisen vastuun käsite on epäyhtenäinen, minkä seurauksena yritykset 
ovat kehittäneet eri standardeja sosiaalista tilinpitoa, auditointia ja raportointia varten, ja 
että käsitteen vertailukelpoisuus voidaan kyseenalaistaa; antaa tunnustusta EU:n 
pyrkimyksille kohti yleisempien suuntaviivojen soveltamista yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun määrittelyssä ja käytössä; korostaa kuitenkin, että käsite on edelleen 
monimuotoinen ja epäyhtenäinen; kehottaa EU:ta ryhtymään konkreettisiin 
toimenpiteisiin kansainvälisillä foorumeilla, jotta yrityksen yhteiskunnallinen vastuu sen 
sijaan, että se sisältää vain vapaaehtoisen lähestymistavan, kattaa yritysten selkeästi 
määritellyt velvoitteet kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa perustyönormeja sekä 
tehokkaat toimet sen varmistamiseksi, että perustyönormeja rikkovat yritykset saatetaan 
vastuuseen teoistaan; katsoo muun muassa, että kun monikansalliset yritykset pyytävät 
jäsenvaltioilta investointitakuita, jäsenvaltioiden tulisi sitoa takuut yritysten 
yhteiskunnallisen vastuun virallisten ohjeiden noudattamiseen;

14. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ennakoivaa lähestymistapaa, jolla 
lievennetään uudelleenjärjestelyjen sosiaalisia seurauksia ja globalisaatioon liittyviä 
rakennemuutoksia;

15. kehottaa komissiota edistämään ILOn keskeisiä yleissopimuksia ennakoivammalla tavalla 
ja perustamaan lapsityövoimaa koskevan EU:n "kuuman linjan", jonka avulla kansalaiset 
voivat ilmoittaa eurooppalaisista yrityksistä, jotka käyttävät lapsityövoimaa muualla 
maailmassa; katsoo, että tällä kuumalla linjalla tulisi olla pienet mutta riittävät 
tutkimusresurssit, jotta se voi a) julkaista vuosikertomuksen havainnoistaan ja b) tukea 
eurooppalaisia yrityksiä niiden pyrkimyksissä poistaa lapsityövoima toimitusketjustaan;

16. kehottaa EU:ta ryhtymään asianmukaisiin kansainvälisiin toimenpiteisiin torjuakseen 
joidenkin valtioiden kauppatapoihin sisältyvää sosiaalista polkumyyntiä sekä EU:ssa että 
kolmansissa maissa, joille EU antaa kehitysapua;

17. korostaa tarvetta varmistaa asianmukainen tasapaino teollisuuden kilpailukyvyn 
tehostamisen ja liiketoiminnan ympäristövaikutusten ja yhteiskunnallisten vaikutusten 
huomioon ottamisen välillä; kannattaa komission tekemiä aloitteita yritysten 
yhteiskunnallisen vastuun sisällyttämiseksi älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaan Eurooppa 2020 -strategiaan.
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