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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että yritysten yhteiskuntavastuun tasoa on vaikea vertailla, mikä johtuu 
käsitteen epäyhtenäisestä tulkinnasta ja siitä, että eri yritykset ovat laatineet eri normeja 
kirjanpidolle, tilintarkastukselle ja raportoinnille; korostaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat kansainvälisesti sovitut määräykset toisivat kauppasuhteisiin 
luottamusta ja oikeudenmukaisuutta sekä muita etuja, kuten varmuus, asteittain etenevä 
täytäntöönpanokelpoisuus, yleiskattavuus ja osakkaiden vallan vahvistaminen; 

2. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yritysten yhteiskuntavastuun on katettava 
ihmisoikeudet, työvoima- ja työllistämiskäytännöt, ympäristöasiat (esimerkiksi luonnon 
monimuotoisuus, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käytön tehokkuus) sekä lahjonnan ja 
korruption torjuntaan tähtäävät toimenpiteet verotusalan hyvän hallintotavan (eli 
avoimuuden, tiedonvaihdon ja reilun verokilpailun) avulla; 

3. muistuttaa, että yritysten yhteiskuntavastuu kattaa monia sosiaalisia normeja, joita on 
kuitenkin tuotu esiin hyvin vähän, koska sosiaalista edistystä mittaavia indikaattoreita ei 
ole vahvistettu; 

4. painottaa, että yritysten yhteiskuntavastuuseen sitoutuvien yritysten pitäisi olla helposti 
sijoittajien ja kuluttajien tunnistettavissa, jotta yrityksiä voitaisiin kannustaa tähän 
toimintaan;

5. kehottaa EU:ta selvittämään mahdollisuuksia tuoda esille niitä yrityksiä, jotka sitoutuvat 
yritysten yhteiskuntavastuuseen, sellaisen laatumerkin tai merkinnän avulla, joka liitetään 
yrityksen tai tuotteen nimeen; 

6. toteaa, että yritysten yhteiskuntavastuu on yrityksille paras keino osoittaa 
yhteiskunnallista sitoutumista, solidaarisuutta ja vastuullisuutta, ja katsoo, että se on myös 
tärkeä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisen kannalta; pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut edistämään 
yritysten yhteiskuntavastuuta noudattaen kaikilta osin kansainvälisiä suuntaviivoja, kuten 
äskettäin päivitettyjä monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n toimintaohjeita, 
Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, ISO 26000 
-ohjestandardia yritysten yhteiskuntavastuusta, ILO:n kolmenkeskistä julistusta 
monikansallisten yritysten ja sosiaalipolitiikan periaatteista sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita; pitää kuitenkin 
valitettavana, että yritysten yhteiskuntavastuu perustuu suurelta osin vapaaehtoisuuteen;

7. pitää valitettavana, että pk-yrityksille ei anneta tarpeeksi tietoa YK:n Global Compact -
aloitteesta, jossa yritykset sitoutuvat yhdenmukaistamaan toimintaansa ja strategioitaan 
siten, että ne noudattavat kymmentä yleismaailmallisesti hyväksyttyä periaatetta, jotka 
koskevat ihmisoikeuksia, työelämän normeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa; 
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8. korostaa, että YK:n Global Compact -aloitetta ja ISO 26000 -ohjestandardia ei ole 
riittävästi mukautettu pk-yritysten tarpeita varten, mikä kaventaa yritysten 
yhteiskuntavastuun soveltamista EU:ssa; 

9. painottaa, että EU:ssa ja jäsenvaltioissa olisi tarpeen selvittää verokannustimia, joiden 
avulla olisi mahdollista edistää yritysten yhteiskuntavastuuta laajemmalti yritysten 
piirissä;

10. korostaa, että niin kauan kuin yritysten yhteiskuntavastuu on täysin vapaaehtoista, se ei 
välttämättä riitä ratkaisemaan monikansallisten yritysten toiminnasta aiheutuvia 
ulkoisvaikutuksia, kuten ihmisoikeusloukkauksia ja ilmaston pilaantumista; muistuttaa 
kehitysmaissa toimiville ulkomaisille sijoittajille ja yrityksille antamastaan kehotuksesta 
noudattaa täysimääräisesti oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä velvoitteita, jotka 
koskevat ihmisoikeuksia, ympäristönormeja ja ILO:n keskeisiä työnormeja sekä YK:n 
liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita; kehottaa sisällyttämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeviin toimintalinjoihin myös erityistoimenpiteitä, joilla voidaan 
torjua laitonta käytäntöä, jossa työntekijöistä laaditaan mustia listoja ja jossa heiltä 
evätään mahdollisuus työntekoon, mikä usein johtuu heidän jäsenyydestään ja 
toiminnastaan ammattiyhdistyksessä tai heidän asemastaan työterveys- tai 
työsuojeluvaltuutettuina; 

11. korostaa, että yrityksiä pitäisi kannustaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
käytänteiden täytäntöönpanoon ja että lisäksi yrityksiä, jotka ovat jo panneet täytäntöön 
nämä käytänteet, olisi kannustettava jatkamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
päämäärien tavoittelemista; pyytää komissiota harkitsemaan kannustimia, kuten etusijalle 
asettamista julkisia hankintoja koskevissa EU:n sopimuksissa, jotta yritykset näkisivät 
yrityksen yhteiskuntavastuun mahdollisuutena eivätkä uhkana;

12. painottaa, että yritysten yhteiskuntavastuun olisi johdettava selvään sitoutumiseen 
työntekijöiden oikeuksien, suojelun ja hyvinvoinnin kunnioittamiseen ja siihen, että 
otetaan käyttöön tulosindikaattoreita ja selkeitä arviointiperusteita parannusten 
mittaamiseksi, ja katsoo, että olisi säädettävä puolueettomasta, osallistavasta ja avoimesta 
seurannasta sekä vastuu- ja täytäntöönpanojärjestelmistä, joiden avulla voidaan reagoida 
noudattamatta jättämiseen, mukaan lukien entistä avoimempi ja selkeämpi menettelytapa 
kantelujen esittämiselle ja käsittelylle sekä tarvittaessa tutkimusten aloittamiselle; 

13. muistuttaa, että yritysten yhteiskuntavastuun olisi oltava sovellettavissa kaikkiin 
yrityksiin, jotta voidaan luoda oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset toimintaedellytykset; 
panee kuitenkin merkille kaivannaisteollisuuden toimintatavat kehitysmaissa ja katsoo sen 
vuoksi, että vapaaehtoisuudesta on luovuttava; korostaa, että öljyteollisuuden investoinnit 
Nigeriassa ovat hyvä esimerkki niistä nykyisenkaltaisena täytäntöönpannun yritysten 
yhteiskuntavastuun rajoista, sillä yritykset eivät ole toteuttaneet yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita, joilla luotaisiin kestäviä liiketoimintatapoja tai 
edistettäisiin isäntävaltion kehitystä; kannattaa voimakkaasti lainsäädäntöehdotusta 
kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen (EITI) normeihin 
perustuvasta maakohtaisesta raportoimisesta myynnistä ja voitoista sekä veroista ja 
tuloista, jotta voidaan ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; kehottaa kehitysmaissa 
toimivia kaivannaisteollisuuden eurooppalaisia toimijoita olemaan esimerkkinä 
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yhteiskuntavastuullisuudesta ja ihmisarvoisen työn edistämisestä;

14. kehottaa komissiota toteuttamaan lisää aloitteita, joilla pyritään ottamaan käyttöön 
yritysten yhteiskuntavastuun kaikki mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
vahvistamaan sitä (yhdistämällä se resurssi- ja energiatehokkuuteen), esimerkiksi yritysten 
raakamateriaalien hankintaprosesseissa; 

15. korostaa, että yritysten yhteiskuntavastuuta olisi sovellettava koko maailmanlaajuisen 
toimitusketjun kaikkiin vaiheisiin, mukaan lukien kaikki alihankintatasot, ja oli kyse sitten 
tavaroiden, työntekijöiden tai palveluiden toimittamisesta, yritysten yhteiskuntavastuuseen 
olisi kuuluttava säännöksiä, joilla suojelu laajennetaan siirtotyöläisiin, 
vuokratyöntekijöihin ja lähetettyihin työntekijöihin, ja että yritysten yhteiskuntavastuun 
olisi perustuttava oikeudenmukaiseen palkkaan ja ihmisarvoisiin työoloihin ja sillä olisi 
varmistettava ammattiyhdistysoikeuksien ja -vapauksien toteutuminen; katsoo, että 
vastuullisen toimitusketjun hallintaa on kehitettävä edelleen yritysten yhteiskuntavastuun 
täyttämisen järjestelmänä; 

16. katsoo, että todellisten tulosten aikaansaamiseksi köyhyyden vähentämisessä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevassa ohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota myös pk-yrityksiin, 
sillä niiden kumulatiiviset yhteiskunta- ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä; 

17. katsoo, että EU:n yritysten olisi oltava oikeudellisesti vastuussa ja että erilaisia tilinteko-
ja vastuumekanismeja olisi pantava täytäntöön yritysten, niiden tytäryhtiöiden ja niiden 
valvonnassa olevien kehitysmaissa toimivien yksiköiden välillä; pitää myönteisenä lisäksi 
EU:n kansalaisyhteiskunnan toimintaa, sillä se on toiminut aktiivisesti tietoisuuden 
lisäämiseksi rikkomuksista, joita kyseiset yritykset tekevät ulkomailla; 

18. korostaa, että valtioiden vastuulla on torjua myös yritysten tekemiä 
ihmisoikeusloukkauksia ja työntekijöiden oikeuksien rikkomuksia, pitää yritykset 
vastuuvelvollisina, säilyttää järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ja 
varmistaa uhreille mahdollisuus saada oikeutta; kehottaa komissiota toteuttamaan 
tehokkaita toimenpiteitä yrityksistä ja ihmisoikeuksista vastaavan Yhdistyneiden 
kansakuntien erityisedustajan John Ruggien esittämän suojelemista, kunnioittamista ja 
oikeussuojakeinoja koskevan YK:n viitekehyksen (Protect, Respect and Remedy 
Framework) toteuttamiseksi;

19. korostaa, että YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden tehokkaampi 
täytäntöönpano edistää EU:n tavoitteita yksittäisissä ihmisoikeuskysymyksissä ja 
keskeisissä työelämän normeissa; kehottaa EU:ta siksi pyrkimään selkeään 
kansainväliseen kehykseen, joka koskee yritysten vastuuta ja velvoitteita ihmisoikeuksien 
suhteen;

20. pitää myönteisenä, että sellaisten yritysten määrä, jotka raportoivat yritysten ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun ja vastuullisen hallintotavan toteutumisesta, on kasvanut merkittävästä 
viime vuosina; toteaa, että raportoivien yritysten osuus kaikista maailman yrityksistä on 
kuitenkin erittäin pieni; toteaa, että vaikka tilinpäätösdirektiivien muuttamisesta annetussa 
direktiivissä (2003/51/EY)1 varmistetaan taloudellisia ja muita kuin taloudellisia 

                                               
1 EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16.
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tulosindikaattoreita koskevan raportoinnin vähimmäistaso, siinä ei kuitenkaan ole asetettu 
vaatimuksia siitä, minkälaisia indikaattoreita vuosikertomuksissa on esitettävä; kehottaa 
komissiota selvittämään uusia keinoja lisätä yritysten raportointia yritysten ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun ja vastuullisen hallintotavan toteutumisesta unionin tasolla; 

21. korostaa, että EU:n tuki kolmansien maiden hallituksille sosiaali- ja ympäristösäännösten 
täytäntöönpanossa sekä tehokkaat valvontamekanismit ovat välttämätön täydennys 
eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi maailmanlaajuisesti; 

22. korostaa, että yhteiskuntavastuulliset investoinnit (SRI) ovat osa yritysten 
yhteiskuntavastuun täytäntöönpanoa investointipäätösten yhteydessä; panee merkille, että 
vaikka tällä hetkellä ei ole käytössä yleismaailmallista määritelmää 
yhteiskuntavastuullisille investoinneille (SRI), yleisesti ottaen siinä yhdistyvät sijoittajien 
taloudelliset tavoitteet sijoittajien yhteiskuntaan, ympäristöön ja eettisiin kysymyksiin 
sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyviin näkökohtiin; 

23. vaatii EU:lta ja sen jäsenvaltioilta uusia poliittisia aloitteita, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta yhteiskuntavastuullisista investoinneista ja vahvistamaan niiden kehittämistä 
muun muassa siten, että harkitaan yhteiskuntavastuullisten investointien 
vähimmäisvaatimusten oikeudellista muotoa, erityisesti EU:n ja kehitysmaiden välillä 
tehtyjen kauppa- ja investointisopimusten yhteydessä;

24. panee merkille, että yritysten yhteiskuntavastuu on mekanismi, jolla työnantajat voivat 
tukea työntekijöitään ja paikallisyhteisöjä kehitysmaissa, ja että yritysten 
yhteiskuntavastuun avulla voidaan varmistaa, että voitot jakautuvat tasaisesti kestävän 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaurauden kehittämiseksi ja nostavat enemmän ihmisiä 
köyhyydestä erityisesti talouskriisin aikoina; pitää valitettavana, että sosiaalipoliittiset 
pöytäkirjat ovat tätä nykyä vapaaehtoisia, ja kehottaa komissiota muuttamaan nämä 
sitoviksi;

25. kehottaa kuulemaan asianomaisia järjestöjä, myös ammattiyhdistyksiä ja ottamaan ne 
täysimääräisesti ja aktiivisesti mukaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien prosessien 
ja rakenteiden kehittämiseen, toimintaan ja seurantaan yrityksissä yhdessä työnantajien 
kanssa kehittämällä jatkuvasti työntekijöiden taitoja ja pätevyyksiä koulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen kautta ja noudattaen lähestymistapaa, joka perustuu aitoon 
kumppanuuteen työnantajien kanssa.
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