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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

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;

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;

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;

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;

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

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.


