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Tarkistus 1
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vapaaehtoisuuden 
käsitteestä tulee jälleen yritysten 
yhteiskuntavastuun määritelmän 
olennainen osa ja että Euroopan komissio 
tekee selkeämmän eron seuraavien 
asioiden välillä: (1) alkuperäinen ajatus 
yritysten yhteiskuntavastuusta eli yritysten 
hyväntekeväisyystoiminta 
yhteiskuntavastuunsa hoitamiseksi, (2) 
yritysten sosiaalinen toiminta, joka 
perustuu lakeihin, sääntöihin ja 
kansainvälisiin normeihin ja (3) yritysten 
epäsosiaalinen toiminta, joka rikkoo 
lakeja, sääntöjä ja kansainvälisiä normeja 
ja jossa käytetään hyväksi esimerkiksi 
lapsi- tai pakkotyövoimaa; pahoittelee, 
että nämä kolme näkökohtaa sotketaan 
toisiinsa yhä uudelleen yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevassa 
keskustelussa; tuomitsee tiukasti yritysten 
epäsosiaalisen toiminnan ja katsoo 
tarpeelliseksi kehottaa valtioita entistä 
voimakkaammin saattamaan 
kansainvälisiä normeja osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja soveltamaan niitä 
(enforcement); kiittää yrityksiä –
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä –
niiden vapaaehtoisesta 
yhteiskuntavastuullisesta 
hyväntekeväisyystoiminnasta ja suojelee 
ja edistää sitä erityisesti; katsoo, ettei 
yrityksiä vapaassa yhteiskunnassa voida 
pakottaa hyväntekeväisyystyöhön;

Or. de
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Tarkistus 2
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; suhtautuu 
erittäin myönteisesti yritysten 
yhteiskuntavastuuseen; korostaa, että 
monet yritykset – erityisesti pienet ja 
keskisuuret – toimivat tällä alalla 
esimerkillisesti;

Or. de

Tarkistus 3
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; pitää 
kiitettävänä yritysten yhteiskuntavastuuta; 
se, että yritykset ottavat vastuuta 
yhteiskunnasta, ympäristöstä ja 
työntekijöistä, saa aikaan kaikkia 
hyödyttävän tilanteen ja kasvattaa 
luottamuspohjaa, joka on välttämätön 
edellytys taloudelliselle menestykselle. 
Yritysten yhteiskuntavastuun 
sisällyttäminen kestävään 
yritysstrategiaan hyödyttää sekä yritystä 
että yhteiskuntaa;

Or. de
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Tarkistus 4
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. korostaa, että nykyinen 
maailmanlaajuinen talouskriisi johtui 
avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, vastuuta 
ja lyhytnäköisyyttä koskevista 
perusvirheistä ja että EU:n 
velvollisuutena on varmistaa, että 
pankkien lisäksi myös kaikki muut 
yritykset ottavat tästä opikseen; pitää 
kiitettävänä komission aikomusta toteuttaa 
Eurobarometri-tutkimuksia luottamuksesta 
liike-elämään; katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuu voi auttaa kadotetun 
luottamuksen palauttamisessa, mikä on 
täysin välttämätöntä talouden elpymisen 
kannalta; kehottaa kaikkia sidosryhmiä 
keskustelemaan kattavasti tuloksista ja 
toimimaan niiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 5
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
sitova ja asianmukaisesti täytäntöönpantu 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
kestävän elpymisen kannalta;

Or. en
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Tarkistus 6
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
jos kaikki yritykset eivätkä vain 
suuryritykset harjoittavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta, se voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 7
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta, ja että sillä voidaan 
lieventää onnistuneesti talouskriisin 
yhteiskunnallisia seurauksia; 

Or. en

Tarkistus 8
Jean-Pierre Audy
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskuntavastuu voi auttaa 
kadotetun luottamuksen palauttamisessa, 
mikä on täysin välttämätöntä talouden 
elpymisen kannalta;

1. pitää kiitettävänä komission aikomusta 
toteuttaa Eurobarometri-tutkimuksia 
luottamuksesta liike-elämään; katsoo, että 
yritysten yhteiskunnallinen vastuu voi 
auttaa kadotetun luottamuksen 
palauttamisessa, mikä on täysin 
välttämätöntä talouden elpymisen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 9
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuun kehittämisen pitäisi 
perustua ennen kaikkea markkinoiden 
itsesääntelyyn ja itsenäiseen 
järjestäytymiseen; panee samalla 
merkille, että julkisen hallinnon olisi 
annettava tukea luomalla asianmukaiset 
edellytykset yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevalle yhteistyölle ja tarjoamalla 
asianmukaiset välineet ja menetelmät, 
esimerkiksi kannustinjärjestelmä;

Or. pl

Tarkistus 10
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. katsoo, että yhteis- ja itsesääntely voivat 
vahvistaa olemassa olevia yksityisiä ja 
vapaaehtoisia yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia aloitteita johdonmukaisuuden, 
olennaisuuden, useiden sidosryhmien 
kuulemisen ja avoimuuden takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 11
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa vapaaehtoisuuden periaatteen 
pätevyyttä yritysten 
yhteiskuntavastuullisen 
hyväntekeväisyystoiminnan kohdalla; 
tukee ja suojelee olemassa olevia 
yksityisiä ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita; 
katsoo, että vapaaehtoisesti laaditut 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat
vähimmäisperiaatteet voivat olla järkeviä
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 12
Philippe Boulland
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluvilla
sosiaali- ja ympäristöaloilla, mutta uskoo, 
että ne voivat vahvistaa olemassa olevia 
yksityisiä ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi ja helpottamalla 
yritysten yhteiskuntavastuuseen 
erikoistuneiden tilintarkastuselinten 
perustamista;

Or. fr

Tarkistus 13
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
voivat korvata sääntelyn jokaisella
yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluvalla 
alalla, ja uskoo, että olemassa olevilla 
yksityisillä ja vapaaehtoisilla yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevilla aloitteilla 
voidaan luoda vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 14
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, kuten työvoima- ja 
työllisyyskäytännöissä, ihmisoikeuksissa 
ja ympäristökäytännöissä, mutta uskoo, 
että niistä pitäisi tehdä oikeudellisesti 
sitovia, jolloin niillä voitaisiin parantaa 
tehokkaasti olemassa olevia yksityisiä ja 
vapaaehtoisia yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia aloitteita luomalla 
vähimmäisperiaatteet johdonmukaisuuden, 
olennaisuuden, useiden sidosryhmien 
kuulemisen ja avoimuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 15
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että yhteis- ja itsesääntely 
eivät voi korvata asianmukaista sääntelyä 
millään yritysten yhteiskuntavastuuseen 
kuuluvalla alalla, mutta uskoo, että ne 
voivat vahvistaa olemassa olevia yksityisiä 
ja vapaaehtoisia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita 
luomalla vähimmäisperiaatteet 
johdonmukaisuuden, olennaisuuden, 
useiden sidosryhmien kuulemisen ja 
avoimuuden takaamiseksi; katsoo, että 
itsesääntelyn on sisällettävä säännös 
oikeussuojakeinon tarjoamisesta 
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Yhdistyneiden Kansakuntien liike-elämän 
ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden 
kolmannen pilarin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 16
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
varmistaa asianmukainen 
palveluhankinta ja oikeudenmukaisen 
kilpailun periaatteiden noudattaminen 
sisämarkkinoilla sisällyttämällä 
sopimuksentekomenettelyyn olennaisena 
ehtona sosiaaliset perusteet, mukaan 
lukien ILOn lausekkeet, jotta yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan toiminnan 
hyödyllinen sosiaalinen arvo voidaan 
taata; katsoo, että näin voidaan myös 
edistää entistä asianmukaisempaa ja 
tehokkaampaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta teollisuusaloilla;

Or. ro

Tarkistus 17
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. torjuu näkemyksen, jonka mukaan 
pienyritysten vastuu on suuryrityksiä 
pienempi vain siksi, että niillä ei ole 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa 
erillistä infrastruktuuria; katsoo, että on 
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laadittava järkevät kynnysarvot, joiden 
avulla pienyritysten tarpeet voidaan ottaa 
huomioon kaikissa esitettävissä yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvissä uusissa 
lainsäädäntöehdotuksissa; kehottaa 
kuitenkin hyödyntämään EU:n 
toiminnassa Italian kokemuksia 
alueellisista kauppakamareista ja 
Ranskan kokemuksia säästöpankeistaan 
(Cordé Initiative) pienyritysten osuutta 
koskevan tietoisuuden ja sen näkyvyyden 
lisäämiseksi ryhmittämällä pienyrityksiä 
sijainnin tai alan mukaan;

Or. en

Tarkistus 18
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
yhteiskuntavastuun "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä, mikä mahdollistaisi 
kaikkien sidosryhmien osallistumisen 
kollektiiviseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
tehokkuutta ja tilivelvollisuutta voitaisiin 
parantaa;

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
sosiaalisen toiminnan "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä, mikä mahdollistaisi 
kaikkien sidosryhmien osallistumisen 
kollektiiviseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien toimien tehokkuutta ja 
tilivelvollisuutta voitaisiin parantaa;

Or. de

Tarkistus 19
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
yhteiskuntavastuun "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä, mikä mahdollistaisi 
kaikkien sidosryhmien osallistumisen 
kollektiiviseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
tehokkuutta ja tilivelvollisuutta voitaisiin 
parantaa;

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
yhteiskuntavastuun "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä ja mennä niitä 
pidemmälle, mikä mahdollistaisi kaikkien 
sidosryhmien osallistumisen 
kollektiiviseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
tehokkuutta ja tilivelvollisuutta voitaisiin 
parantaa;

Or. en

Tarkistus 20
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
yhteiskuntavastuun "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä, mikä mahdollistaisi 
kaikkien sidosryhmien osallistumisen 
kollektiiviseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
tehokkuutta ja tilivelvollisuutta voitaisiin 
parantaa;

3. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen käynnistää yritysten 
yhteiskuntavastuun "käytäntöyhteisö"; 
katsoo, että näiden toimien pitää täydentää 
hyviä käytäntöjä koskevia sääntöjä yhteis-
ja itsesääntelystä, mikä mahdollistaisi 
kaikkien sidosryhmien osallistumisen 
yhteiseen oppimisprosessiin, jotta eri 
sidosryhmien yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
tehokkuutta ja tilivelvollisuutta voitaisiin 
vahvistaa;

Or. de

Tarkistus 21
Evelyn Regner



PE501.898v01-00 14/26 AM\920994FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että yritysten
yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien 
avoimuus ja uskottavuus voidaan taata 
vähimmäisstandardien käyttöönoton 
avulla; huomauttaa, että tällaisiin 
vähimmäisstandardeihin on joka 
tapauksessa kuuluttava työntekijöiden 
edustajien sekä muiden sidosryhmien 
osallistuminen sisällön, toteutuksen ja 
valvonnan osalta, ja lisäksi arvoketjun 
osallistuminen sekä sitoumusten 
noudattamisen riippumaton valvonta;

Or. de

Tarkistus 22
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; varoittaa, että termin "non-
financial" (muuhun kuin talouteen 
liittyvä) käytön taakse ei pitäisi piilottaa 
niitä hyvin todellisia taloudellisia 
seurauksia, joita yritysten toiminnalle 
koituu sosiaali-, ympäristö- sekä 
ihmisoikeusvaikutuksista; toivoo 
kunnianhimoista ehdotusta, jonka avulla 
EU olisi pakollista yritysten kestävän 
kehityksen raportointia koskevien 
tämänhetkisten kansainvälisten 
aloitteiden keskiössä ja joka vastaisi 
täysin IIRC:n määrittelemää tavoitetta, 

4. suhtautuu kriittisesti komission 
aikomukseen esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; ei voi hyväksyä, että yritysten 
vapaaehtoisesta 
hyväntekeväisyystoiminnasta 
raportoimisesta tulee sitovaa, koska se on 
ristiriidassa vapaan yhteiskunnan kanssa 
ja aiheuttaa hallinnollista työtä ja 
kustannuksia, jotka vaarantavat 
huomattavasti vapaaehtoistoimintaa –
erityisesti yrityksissä, joissa on alle 
500 työntekijää; vaatii yritysten 
yhteiskuntavastuun käsitteen, jolla 
periaatteessa tarkoitetaan yritysten 
epämuodollista, intuitiivista ja 
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jonka mukaan integroidusta 
raportoinnista on tarkoitus tulla 
maailmanlaajuinen normi 
vuosikymmenen loppuun mennessä;

yhteiskuntavastuullista 
hyväntekeväisyystoimintaa, huomattavasti 
selvempää erottelua ja täsmällisempää 
suhtautumista siihen; suhtautuu erittäin 
myönteisesti tavoitteeseen paljastaa 
ihmisoikeusloukkauksia ja rikollista 
toimintaa ja kehottaa valtioita 
rankaisemaan näistä johdonmukaisesti; 
katsoo, että kaikki yritykset ovat joidenkin 
harvojen tahojen virheiden takia 
joutuneet kritiikin kohteiksi ja että niítä 
rangaistaan mahdollisten 
raportointivelvollisuuksien takia lisätyöllä 
ja lisäkustannuksilla; vaatii Euroopan 
komissiolta eriytettyjä ehdotuksia;

Or. de

Tarkistus 23
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; varoittaa, että termin "non-
financial" (muuhun kuin talouteen liittyvä) 
käytön taakse ei pitäisi piilottaa niitä hyvin 
todellisia taloudellisia seurauksia, joita 
yritysten toiminnalle koituu sosiaali-, 
ympäristö- sekä ihmisoikeusvaikutuksista;
toivoo kunnianhimoista ehdotusta, jonka 
avulla EU olisi pakollista yritysten 
kestävän kehityksen raportointia 
koskevien tämänhetkisten kansainvälisten 
aloitteiden keskiössä ja joka vastaisi 
täysin IIRC:n määrittelemää tavoitetta, 
jonka mukaan integroidusta 
raportoinnista on tarkoitus tulla 
maailmanlaajuinen normi 

4. on samaa mieltä siitä, että kysymys 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja edellyttää lisäkäsittelyä; korostaa 
kuitenkin, että millään ratkaisulla ei pidä 
luoda liiallisia hallinnollisia rasituksia, 
etenkään pk-yrityksille; varoittaa, että 
termin "non-financial" (muuhun kuin 
talouteen liittyvä) käytön taakse ei pitäisi 
piilottaa niitä hyvin todellisia taloudellisia 
seurauksia, joita yritysten toiminnalle 
koituu sosiaali-, ympäristö- sekä 
ihmisoikeusvaikutuksista;
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vuosikymmenen loppuun mennessä;

Or. pl

Tarkistus 24
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; varoittaa, että termin "non-
financial" (muuhun kuin talouteen 
liittyvä) käytön taakse ei pitäisi piilottaa 
niitä hyvin todellisia taloudellisia 
seurauksia, joita yritysten toiminnalle 
koituu sosiaali-, ympäristö- sekä 
ihmisoikeusvaikutuksista; toivoo 
kunnianhimoista ehdotusta, jonka avulla 
EU olisi pakollista yritysten kestävän 
kehityksen raportointia koskevien 
tämänhetkisten kansainvälisten 
aloitteiden keskiössä ja joka vastaisi
täysin IIRC:n määrittelemää tavoitetta, 
jonka mukaan integroidusta 
raportoinnista on tarkoitus tulla 
maailmanlaajuinen normi 
vuosikymmenen loppuun mennessä;

4. hyväksyy komission aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotus yritysten 
velvollisuudesta julkaista muita kuin niiden 
taloudellista tilannetta koskevia tietoja, 
minkä ansiosta EU voi kannustaa 
eurooppalaisia yrityksiä soveltamaan 
YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien 
perusperiaatteita1 ja YK:n Global 
Compact -aloitetta; katsoo, että edellä 
mainitun ehdotuksen pitäisi vastata 
IIRC:n määrittelemää integroitua 
raportointia; huomauttaa lisäksi, että 
liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen 
osallistumisen vaikutuksia voidaan mitata 
myös taloudellisesti;

Or. xm

Tarkistus 25
Sari Essayah

                                               
1 Pääsihteerin erityisedustajan John Ruggien raportti ihmisoikeuksista ja ylikansallisista yrityksistä ja muista 
liikeyrityksistä: "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
Protect, Respect and Remedy Framework", 21. maaliskuuta 2011.
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; varoittaa, että termin "non-
financial" (muuhun kuin talouteen liittyvä) 
käytön taakse ei pitäisi piilottaa niitä hyvin 
todellisia taloudellisia seurauksia, joita 
yritysten toiminnalle koituu sosiaali-, 
ympäristö- sekä ihmisoikeusvaikutuksista; 
toivoo kunnianhimoista ehdotusta, jonka 
avulla EU olisi pakollista yritysten 
kestävän kehityksen raportointia 
koskevien tämänhetkisten kansainvälisten 
aloitteiden keskiössä ja joka vastaisi täysin 
IIRC:n määrittelemää tavoitetta, jonka 
mukaan integroidusta raportoinnista on 
tarkoitus tulla maailmanlaajuinen normi 
vuosikymmenen loppuun mennessä;

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää ehdotus yritysten 
velvollisuudesta julkaista muita kuin niiden 
taloudellista tilannetta koskevia tietoja; 
varoittaa, että termin "non-financial" 
(muuhun kuin talouteen liittyvä) käytön 
taakse ei pitäisi piilottaa niitä hyvin 
todellisia taloudellisia seurauksia, joita 
yritysten toiminnalle koituu sosiaali-, 
ympäristö- sekä ihmisoikeusvaikutuksista; 
toivoo yritysten kestävän kehityksen 
vapaaehtoisesta raportoinnista ehdotusta, 
joka vastaisi täysin IIRC:n määrittelemää 
tavoitetta, jonka mukaan integroidusta 
raportoinnista on tarkoitus tulla 
maailmanlaajuinen normi vuosikymmenen 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 26
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; varoittaa, että termin "non-
financial" (muuhun kuin talouteen liittyvä) 
käytön taakse ei pitäisi piilottaa niitä hyvin 
todellisia taloudellisia seurauksia, joita 
yritysten toiminnalle koituu sosiaali-, 
ympäristö- sekä ihmisoikeusvaikutuksista; 
toivoo kunnianhimoista ehdotusta, jonka 

4. antaa täyden tukensa komission 
aikomukselle esittää lainsäädäntöehdotus 
yritysten velvollisuudesta julkaista muita 
kuin niiden taloudellista tilannetta koskevia 
tietoja; pitää kiitettävänä sitä, että tämä 
ehdotus perustuu laajaan julkiseen 
kuulemiseen sekä moniin seminaareihin 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa; 
varoittaa, että termin "non-financial" 
(muuhun kuin talouteen liittyvä) käytön 
taakse ei pitäisi piilottaa niitä hyvin 
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avulla EU olisi pakollista yritysten 
kestävän kehityksen raportointia koskevien 
tämänhetkisten kansainvälisten aloitteiden 
keskiössä ja joka vastaisi täysin IIRC:n 
määrittelemää tavoitetta, jonka mukaan 
integroidusta raportoinnista on tarkoitus 
tulla maailmanlaajuinen normi 
vuosikymmenen loppuun mennessä;

todellisia taloudellisia seurauksia, joita 
yritysten toiminnalle koituu sosiaali-, 
ympäristö- sekä ihmisoikeusvaikutuksista; 
toivoo kunnianhimoista ehdotusta, jonka 
avulla EU olisi pakollista yritysten 
kestävän kehityksen raportointia koskevien 
tämänhetkisten kansainvälisten aloitteiden 
keskiössä ja joka vastaisi täysin IIRC:n 
määrittelemää tavoitetta, jonka mukaan 
integroidusta raportoinnista on tarkoitus 
tulla maailmanlaajuinen normi 
vuosikymmenen loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 27
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota käsittelemään 
yritysten toiminnan ympäristö- ja 
yhteiskuntavaikutuksiin liittyvää 
harhaanjohtavan markkinoinnin 
kysymystä sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 28
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota laatimaan 
selkeän lainsäädäntökehyksen, joka 
velvoittaa isot eurooppalaiset yritykset 
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julkistamaan muita kuin taloudellisia 
tietoja ja jossa vahvistetaan vaadittavat 
vähimmäistiedot (joihin sisältyvät 
ympäristönäkökohdat ottamalla 
huomioon elinkaarikustannukseen liittyvä 
menetelmä, sosiaaliset näkökohdat ja 
etenkin ihmisoikeuksien noudattamiseen 
liittyvät näkökohdat sekä hallinnointiin 
liittyvät näkökohdat) ja käytetty 
menetelmä; katsoo, että tällaisten tietojen 
olisi koskettava myös alihankinta- ja 
toimitusketjuja; kehottaa laatimaan 
yksinkertaistetun toimintakehyksen, joka 
on myös pk-yritysten saatavilla;

Or. it

Tarkistus 29
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. vaatii välittömiä Euroopan laajuisia 
toimia, joilla puututaan ns. viherpesuun, 
jota ei voi hyväksyä ja joka erehdyttää 
kuluttajia, viranomaisia ja sijoittajia ja 
johtaa heitä harhaan, mutta lisäksi se 
vähentää luottamusta yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen tehokkaana 
välineenä, joka edistää osallistavaa ja 
kestävää kehitystä;

Or. it

Tarkistus 30
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tuomitsee yritysten korruption ja 
veronkierron; kehottaa komissiota 
korostamaan uudestaan näitä aiheita 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
keskustelun hyvään hallintotapaan 
liittyvässä osiossa;

5. tuomitsee ankarasti yritysten korruption 
ja veronkierron; torjuu kuitenkin näiden 
rangaistavien tekojen yhdistämisen 
yritysten yhteiskuntavastuuseen, sillä 
yritysten yhteiskuntavastuulla 
tarkoitetaan yritysten 
hyväntekeväisyystoimintaa; torjuu tiukasti 
yritysten yleisen tuomitsemisen; pitää 
epäreiluna strategiaa, jonka mukaan 
joidenkin harvojen yritysten joka mielessä 
ankarasti tuomittavaa oikeudellisesti 
virheellistä toimintaa käytetään väärin 
verukkeena yritysten yleiselle 
velvollisuudelle ottaa 
yhteiskuntavastuuta; kehottaa käymään 
keskustelua huomattavasti asiallisemmin 
ja eriytetymmin;

Or. de

Tarkistus 31
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tuomitsee yritysten korruption ja 
veronkierron; kehottaa komissiota 
korostamaan uudestaan näitä aiheita 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
keskustelun hyvään hallintotapaan 
liittyvässä osiossa;

5. tuomitsee yritysten korruption ja 
veronkierron; katsoo, että yritysten 
avoimuutta on laajennettava sekä 
Euroopassa että sen ulkopuolella 
sijaitsevien yritysten avoimiin ja 
vastuullisiin suhteisiin; katsoo, että 
vastuullisten yritysten on vastustettava 
korruptiota jyrkästi ja julkisesti jatkuvasti 
kaikilla tasoilla; tuomitsee kaikki 
pyrkimykset kiertää oikeudenmukaista 
verotusta kaikissa maissa, joissa yritykset 
toimivat; katsoo, että yrityksillä on 
velvollisuus korostaa yleisiä 
huolenaiheita, kuten ihmisoikeuksia, 
mutta niiden omien edunvalvontatoimien 
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on oltava täysin avoimia ja niissä on 
kunnioitettava ehdottomasti 
demokraattisia periaatteita; kehottaa 
komissiota korostamaan uudestaan näitä 
aiheita yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevan keskustelun hyvään 
hallintotapaan liittyvässä osiossa;

Or. en

Tarkistus 32
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tuomitsee yritysten korruption ja 
veronkierron; kehottaa komissiota 
korostamaan uudestaan näitä aiheita 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
keskustelun hyvään hallintotapaan 
liittyvässä osiossa;

5. tuomitsee yritysten korruption ja 
veronkierron; kehottaa komissiota 
korostamaan uudestaan näitä aiheita 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
keskustelun hyvään hallintotapaan 
liittyvässä osiossa; korostaa, että 
yliopistoissa sekä kauppakorkeakouluissa 
on tarjottava yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaa koulutusta.

Or. fr

Tarkistus 33
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti komissiossa 
käytävään keskusteluun "viherpesusta" ja 
komission aikomukseen käsitellä 
mahdollisuutta, että jotkin yritysten 
yhteiskuntavastuut saattavat johtaa 
harhaanjohtavaan mainontaan; vaatii 
komissiota varmistamaan, että käytössä 
on tarvittavia valitusmekanismeja, joilla 
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varmistetaan, että ulkoiset sidosryhmät 
voivat kyseenalaistaa, tarvittaessa myös 
oikeudessa, harhaanjohtavan tai 
valheellisen mainonnan ja hakea 
tehokkaita seuraamuksia, mukaan lukien 
korjaavat toimenpiteet ja rangaistukset; 
uskoo, että tällainen kattava ja 
tasapainoinen lähestymistapa herättää 
kaikkien sidosryhmien ja kansalaisten 
keskuudessa luottamusta siihen, että 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat 
EU:n aloitteet ovat puolueettomia, 
oikeudenmukaisia ja uskottavia; 

Or. en

Tarkistus 34
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tukee komission ehdotusta 
sijoitusrahastojen ja rahoituslaitosten 
velvoitteesta tiedottaa kaikille 
asiakkailleen soveltamistaan 
mahdollisista eettisen ja vastuullisen 
sijoittamisen perusteista tai mistä tahansa 
niiden noudattamista normeista tai 
säännöistä;

Or. it

Tarkistus 35
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että ihmisoikeuksien ankara 
noudattaminen ja avoimuus ovat erityisen 
tarpeellisia toimitusketjun vastuun 
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varmistamisessa, eurooppalaisten 
yritysten kestävyysjalanjäljen 
mittaamisessa ja veronkierron ja 
laittomien rahavirtojen torjunnassa; 
katsoo, että parlamentissa käynnissä 
olevat keskustelut luonnoksesta EU:n 
kaivannaisteollisuuden avoimuuslaiksi 
kaivos- ja hakkuuteollisuutta varten 
(2011/0307(COD)), rahanpesun vastaisen 
direktiivin tarkistaminen ja ilmoitettu 
luonnos muusta kuin taloudellisesta 
tiedottamisesta tarjoavat tilaisuuksia 
parantaa yritysten avoimuutta näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen 
rahoitusstrategiaan; katsoo, että 
komission pitäisi tutkia mahdollisuuksia 
varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta 
strategiasta päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. painottaa, ettei yritysten vastuullisuus 
saa surkastua markkinointivälineeksi 
vaan että se voi saada todellista merkitystä 
ainoastaan, jos yritysten yhteiskuntavastuu 
on olennainen osa yrityksen 
kokonaisstrategiaa ja sitä toteutetaan 
päivittäisessä liiketoiminnassa; 

Or. de

Tarkistus 37
Thomas Mann



PE501.898v01-00 24/26 AM\920994FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta 
strategiasta päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. pitäisi myönteisenä, jos yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
siten, että yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
myös yrityksen päivittäiseen 
rahoitusstrategiaan; katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista 
strategioista voidaan päästä vielä 
useammin yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

Or. de

Tarkistus 38
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan;
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
muun muassa silloin, jos yritysten 
yhteiskuntavastuu on osa yritystä ja jos se 
vaikuttaa yrityksen päivittäiseen 
rahoitusstrategiaan; katsoo, että komission 
pitäisi tutkia mahdollisuuksia varmistaa, 
että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevasta strategiasta päästään 
yksimielisyyteen johtokuntatasolla.

Or. pl

Tarkistus 39
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
yrityksille pakollista, jos se on olennainen 
osa yritystä ja jos se vaikuttaa yrityksen 
päivittäiseen rahoitusstrategiaan; katsoo, 
että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

Or. en

Tarkistus 40
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi kannustaa 
siihen, että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevasta strategiasta päästään 
yksimielisyyteen johtokuntatasolla.

Or. en

Tarkistus 41
Richard Howitt
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen 
johtokuntatasolla.

6. painottaa, että yhteys yritysten 
vastuullisuuden ja yritysten hyvän 
hallintotavan välillä voidaan saavuttaa 
vain, jos yritysten yhteiskuntavastuu on 
olennainen osa yritystä ja jos se vaikuttaa 
yrityksen päivittäiseen rahoitusstrategiaan; 
katsoo, että komission pitäisi tutkia 
mahdollisuuksia varmistaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta strategiasta 
päästään yksimielisyyteen yrityksen 
johtokuntatasolla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yrityksen 
stewardship code -käytännesäännöt, jotka 
perustuvat yrityksen jokaisen jäsenen 
vastuun merkitykseen ja joilla luodaan 
vahva yhteys yrityksen ympäristöä, 
yhteiskuntaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
suorituksen ja sen taloudellisen tuloksen 
välille;

Or. en


