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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen 
edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta
(2010/2205(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 7, 9, 145–161, 206–
209 ja 215 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 5,12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34 ja 36 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja muut 
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvälineet, erityisesti kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (1966), taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen (1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen (1979) ja yleissopimuksen lapsen oikeuksista (1989),

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja erityisesti sen 5, 6 ja 19 artiklan,

– ottaa huomioon siirtotyöläisten oikeudellista asemaa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset, erityisesti kahdeksan 
perustavaa laatua olevaa yleissopimusta ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta (yleissopimukset 87 ja 
98), pakkotyön poistamisesta (yleissopimukset 29 ja 105), työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamisesta (yleissopimukset 100 ja 
111) sekä lapsityön kieltämisestä (yleissopimukset 138 ja 182),

– ottaa huomioon myös seuraavat ILO:n yleissopimukset: työlausekkeita välikirjoissa 
koskeva yleissopimus n:o 94, sosiaalipolitiikan perustavoitteita ja -vaatimuksia koskeva 
yleissopimus n:o 117 ja erityisesti sen IV osa sekä kollektiivisen neuvottelumenettelyn 
edistämistä koskeva yleissopimus n:o 154,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2009 kansainvälisessä työkonferenssissa yksimielisesti 
hyväksytyt ILO:n laatiman ihmisarvoisen työn toimintaohjelman ja ILO:n kansainvälisen 
työllisyyssopimuksen,

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn Marrakeshin 
sopimuksen sekä Dohassa marraskuussa 2001 järjestetyssä neljännessä 
ministerikokouksessa hyväksytyn julistuksen ja erityisesti sen 31 kohdan,

– ottaa huomioon palvelukaupan yleissopimuksen ja etenkin sen 1 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan (palvelujen niin sanotun neljännen toimitusmuodon),
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– ottaa huomioon globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsittelevän maailmankomission 
raportin ‘A Fair Globalisation: Creating Opportunities For All’1,

– ottaa huomioon G20-ryhmän Pittsburghin huippukokouksessa 24.–25. syyskuuta 2009 
antaman johtajien julkilausuman,

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2009 sekä sitä muuttavan asetuksen 
546/20092,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY3 (työntekijöiden lähettämistä koskeva 
direktiivi),

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 1996 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien sisällyttämisestä yhteisön ja kolmansien 
maiden sopimuksiin (KOM(1995)0216)4 sekä 14. helmikuuta 2006 antamansa 
päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin 
sopimuksissa5,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman kansainvälisen kaupan 
avautumisesta ja demokratiasta6, jossa se pyytää WTO:ta kunnioittamaan Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) sosiaalisia perusnormeja ja Euroopan unionia hyväksymään ILO:n 
päätökset, mukaan luettuna kehotukset pakotteisiin, jotka liittyvät sosiaalisten 
perusnormien vakaviin rikkomuksiin,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille7, jossa pyydetään ihmisarvoisen työn edistämisen nimissä sisällyttämään 
sosiaalinormit Euroopan unionin kauppasopimuksiin, eritoten kahdenvälisiin 
sopimuksiin,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman globalisaation 
sosiaalisesta ulottuvuudesta8, 

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman lasten hyväksikäytöstä 
kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö9,

                                               
1 Geneva, ILO 2004.
2 EUVL L 48, 22.2.2008, s. 82.
3 EUVL L 18, 21.1.97, s. 1.
4 EYVL C 320, 28.10.1996, s. 261.
5 EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
6 EYVL C 114 E, 9.5.2002, s. 326.
7 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
8 EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
9 EUVL C 117 E, 6.7.2006, s. 84.
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– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman reilusta kaupasta ja 
kehityksestä1,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman globaalista Euroopasta 
– Kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat2, jolla vastattiin komission neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille antamaan tiedonantoon "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa. EU:n 
kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" (KOM(2006)0567),

– ottaa huomioon AKT-valtioiden ja -alueiden kanssa tekemistään 
talouskumppanuussopimuksista antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 26. syyskuuta 
20023, 23. toukokuuta 20074 ja 12. joulukuuta 20075 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon neuvoston 14. kesäkuuta 2010 esittämät neuvoston päätelmät 
lapsityöstä6,

– ottaa huomioon neuvoston 16. syyskuuta 2010 esittämät päätelmät aiheesta "Muuttuva 
maailma EU:n haasteena",

– ottaa huomioon komission tiedonannon globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta –
etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset (KOM(2004)0383),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ihmisarvoista työtä kaikille – Yhteisön 
osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen 
täytäntöönpanoon" (KOM(2006)0249),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka: 
kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä" (KOM(2010)0612),

– ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP), joka tuli voimaan 1. tammikuuta 
2006 ja jonka perusteella yhä useammille tuotteille myönnettiin tullivapaa pääsy 
markkinoille tai tariffialennus ja johon sisältyy myös uusi kannuste haavoittuville maille, 
joilla on erityisiä kauppaan, talouteen tai kehitykseen liittyviä tarpeita,

– ottaa huomioon kaikki Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset,

– ottaa erityisesti huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 
(AKT-maat) sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen 
kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus), joka allekirjoitettiin Cotonoussa 
23. kesäkuuta 2000 ja jota tarkistettiin vuosina 2005 ja 2010,

– ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisten useamman 
osapuolen kauppasopimusneuvottelujen loppuun saattamisen,

                                               
1 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 865.
2 EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 321.
3 EUVL C 117E, 14.11.2003, s. 305.
4 EUVL C 102E, 24.4.2008, s. 321.
5 EUVL C 323E, 18.12.2008, s. 361.
6 Neuvoston 14.6.2010 esittämät päätelmät lapsityöstä, 10937/1/2010.
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– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2010 järjestämänsä kuulemistilaisuuden "Sosiaalisten 
normien ja ympäristönormien soveltaminen kauppaneuvotteluissa",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että unionin uskottavuus ja maine ovat peräisin jäsenvaltioiden 
noudattamista käytännöistä ja ovat Euroopan unionin kannalta ratkaisevia edellytyksiä 
kauppasuhteita koskevissa neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa,

B. ottaa huomioon, että ammattiyhdistysaktivistien suojelu on velvoite kaikille 
jäsenvaltioille ja kaikille muillekin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 
ratifioineille valtioille,

C. katsoo, että tärkeimmät ILO:n yleissopimukset ovat kansainvälisesti tunnustettu perusta 
oikeudenmukaiselle kansainväliselle kaupalle, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät 
valitettavasti noudata niitä täysimääräisesti;

D. ottaa huomioon, että on unionin etujen mukaista tehdä kahdenvälisiä kauppasopimuksia 
unionin ja kauppakumppanin hyödyksi aina, kun molemmat osapuolet noudattavat 
ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisältyviä oikeuksia,

E. ottaa huomioon, että kaikkien jäsenvaltioiden asenteessa pitää selvästi näkyä 
eurooppalaisen sosiaalisen mallin periaatteet silloin, kun käsitellään sosiaalisia 
kysymyksiä ja avoimeen koordinointimenetelmään perustuvaa jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä,

F. ottaa huomioon, että itsensä maailman demokratian pääasialliseksi vartijaksi nimennyt 
Yhdysvallat on ratifioinut ainoastaan kaksi ILO:n kahdeksasta keskeisestä 
yleissopimuksesta, eli pakkotyötä koskevan sopimuksen 105 ja lapsityövoimaa koskevan 
sopimuksen 182,

G. ottaa huomioon, että kehitysmaiden mukaan niitä painostetaan luopumaan 
etulyöntiasemastaan, kun unioni pyytää niitä noudattamaan kansainvälisiä työnormeja,

H. ottaa huomioon, että eräät kolmannet maat pyrkivät EU:n kanssa käymissään 
kauppaneuvotteluissa painostamaan neljännen toimitusmuodon (MODE4)1 käyttämistä,

I. ottaa huomioon, että painokkaiden mielipiteiden mukaan yritysten sosiaalista vastuuta 
koskevilla säännöksillä ei kyetä takaamaan riittävästi, että monikansallisten yritysten 
käytös olisi ei-sitovien sosiaalista vastuuta koskevien asiakirjojen mukaista,

J. ottaa huomioon, että yritysten sosiaalista vastuuta sääntelevän direktiivin hyväksymisen 
ja sen noudattamisen olisi toteuduttava EU:n tasolla, 

                                               
1 WTO: GATS, 1 artiklan 2 kohdan d alakohta = MODE 4.
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K. ottaa huomioon, että globalisaatio helpottaa yritysten ja etenkin monikansallisten 
yritysten vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä ja jopa kumppanuusmaiden 
suuntaan,

L. ottaa huomioon, että ILO:n asema on heikentynyt merkittävästi viime vuosina ja se on 
yleensä supistunut sellaisten julkilausumien hyväksymiseen, joita kukaan ei noudata, 

M. pitää tärkeänä muistuttaa yhdistymisvapauden ja tehokkaan kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden ehdottoman noudattamisen merkityksestä,

N. katsoo, että ihmisarvoisen työn toimintaohjelmaa olisi edistettävä,

O. katsoo, että naisten ja miesten samapalkkaisuutta olisi edistettävä,

Yleisperiaatteet

1. palauttaa mieliin, että EU pyrkii maailman johtavaksi sosiaalipolitiikan toimijaksi 
edistämällä sosiaalisia tavoitteita maailmanlaajuisesti; korostaa Lissabonin sopimuksesta 
Euroopan parlamentille aiheutuvaa huomattavaa roolia, joka lujittaa sen vaikutusvaltaa 
merkittävästi;

2. palauttaa myös mieliin, että yhteisön politiikkaa ja tavoitteita tarkasteltaessa on otettava 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan horisontaalinen 
sosiaalinen lauseke, sillä yhteisö ei voi olla ottamatta huomioon yleistä etua koskevia 
vaatimuksia etenkin 46 artiklan, 49 artiklan tai EU:n kauppapolitiikan suhteen1;

3. palauttaa lisäksi mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
mukaan EU:n politiikalta edellytetään johdonmukaisuutta ja että lainsäätäjän on otettava 
huomioon EU:n kaikki tavoitteet ja toimittava toimivaltuuksien siirtoa koskevan 
periaatteen mukaisesti, eli tasapainotettava eri tavoitteita ja/tai etuja hyväksyttäessä tietyn 
säädöksen oikeusperustaa2;

4. kiinnittää huomiota tietyissä jäsenvaltioissa noudatettaviin käytäntöihin, jotka eivät ole 
yhteensopivia ILO:n yleissopimusten kanssa, kuten yhdistymisvapautta ja kollektiivista 
neuvotteluoikeutta koskevien esteiden pystyttäminen joko valheellisen 
yksityisyrittämisen kautta tai pakottamalla ihmisiä luopumaan oikeudestaan 
kollektiivisiin neuvotteluihin;

Kansainvälinen yhteistyö – sosiaalinen liittoutuma

5. palauttaa mieliin, että EU nähdään maailmanlaajuisesta perspektiivistä magneettina ja 
houkuttelevana kumppanina, koska taloudellinen dynaamisuus yhdistyy sosiaaliseen 
malliin ainutlaatuisella tavalla; 

                                               
1 Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklan (horisontaalinen sosiaalimääräys) soveltamisalasta, kuten EMPL-valiokunnan puheenjohtaja edellytti 
(SJ-00004/10), 15 kohta.
2 Idem, 8 kohta.
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6. korostaa, että eurooppalainen sosiaalinen malli tarjoaa taloudellisen menestyksen
osatekijöinä yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja työmarkkinoille sekä yhtäläiset 
mahdollisuudet käyttää sosiaalipalveluja;

7. korostaa, että Euroopan unionin uskottavuutta ja mainetta ei voida kyseenalaistaa 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin sanojen ja tekojen välisellä epäsuhdalla;

8. ehdottaa uuden sosiaalisen liittoutuman perustamista käyttäen hyväksi 
sosiaalikysymysten merkitystä ja keskittymällä käytännöllisten ja kestävien ratkaisujen 
täytäntöönpanon valvontaan; korostaa tässä yhteydessä, että työmarkkinaosapuolille on 
kerrottava niiden oikeuksista ja velvoitteista;

9. toivoo, että unioni pidättyisi kauppasopimuksista sellaisten maiden kanssa, joiden 
tuotantolaitokset sijaitsevat vientijalostusalueilla; pitää lisäksi erityisen hälyttävänä sitä, 
että eräissä jäsenvaltioissa asuu yhä enemmän vuokratyöntekijöitä ja että heitä käytetään 
hyväksi tietyissä jäsenvaltioissa sijaitsevilla teollisuusalueilla; 

10. tukee kumppanuusvaltioiden kanssa käytävää vuoropuhelua varten tarvittavien välineiden 
kehittämistä keskinäisen kunnioituksen mukaisesti ja pyrkii kehittämään 
kumppanuusmaiden omia resursseja;

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita yhteistyöhön kumppanuusmaiden kanssa, jotta naisten 
ja miesten tasa-arvo toteutuisi unionissa ja sen ulkopuolella;

12. pyytää edelleen komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään vammaisiin henkilöihin ja muihin 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseen unionissa ja 
sen ulkopuolella; 

13. tähdentää, että unionin varojen käyttö kehitysyhteistyö-, assosiaatio- tai 
vakaussopimusten ja kauppasopimusten puitteissa tarjoavat ainutlaatuisen 
mahdollisuuden avustaa kumppanuusmaita toimivien koulutus- ja 
sosiaaliturvarakenteiden perustamisessa sosiaaliturvan ja sitä kautta hyvinvoinnin 
lisäämiseksi; 

14. kehottaa luomaan ulkosuhdehallintoon sosiaaliattasean virkoja sosiaalipolitiikan alan 
tehokkuuden parantamiseksi ja etenkin sen varmistamiseksi, että politiikan keskeiseksi 
tavoitteeksi otetaan "ihmisarvoista työtä kaikille";

15. palauttaa mieliin, että WTO:n nykyiset käytännöt tuottavat kehittyneille maille enemmän 
voittoa kuin kehitysmaille, joiden epäluulo WTO:n hyödyllisyyttä kohtaan vain syvenee;

16. palauttaa mieliin, että emme voi hyväksyä eurooppalaisen sosiaalimallin heikentämistä 
kilpailukyvyn ja väitettyjen taloudellisten etujen vuoksi ja että tämä kehityskulku antaa 
lisää pontta kumppanuusmaiden perustelluille vastalauseille neuvotteluissa unionin 
kanssa;
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Työntekijöiden oikeudet ja työolot

17. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan ja edistämään ILO:n keskeisiä työnormeja; pyytää 
kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia järkähtämättömänä ennakkoehtona 
oikeudenmukaisille ja molempia osapuolia hyödyttäville kauppasopimuksille;

18. katsoo, että yritysten sosiaalinen vastuu on käyttökelpoinen, vaikkakaan ei sitova 
käyttäytymismalli monikansallisille yhtiöille; suosittelee yritysten sosiaalisen vastuun 
kehittämistä edelleen ja kohdistetummin muun muassa ISO 26000 -normin avulla;

19. katsoo, että inhimillisen pääoman kehittämistä ja työmarkkinoiden uudistuksia 
koskevassa unionin politiikassa olisi instituutioiden lisäksi keskityttävä myös yksilöihin; 

20. ilmaisee huolensa sen johdosta, että jotkut kolmannet maat käyttävät neljättä 
toimitusmuotoa koskevaa prosessia (MODE4) kauppatoimissaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään kansainvälisen muuttoliikkeen järjestämiseen siten, että 
hyväksikäyttö ja aivovuoto estetään;

21. tukee aloitteita, jotka tehostavat työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun ja 
yhteistyön kehittämistä kumppanuusmaissa, ja pyytää komissiota kehittämään nykyisiä 
ohjelmia edelleen;

22. palauttaa mieliin EU:n suuntaviivat erilaisissa ihmisoikeuskysymyksissä, mikä edustaa 
voimakasta poliittista viestiä näiden asioiden merkityksestä unionille; pyytää neuvostoa 
hyväksymään ILO:n neljään keskeiseen yleissopimukseen nojautuvat vastaavanlaiset 
ohjeet käytettäväksi EU:n käytännön välineenä unionin ulkoisen sosiaalipolitiikan 
edistämiseksi;

Maailmantalouden hallinta

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
yhdistämisen etusijalle kaikissa maailmantalouden hallintarakenteita ja makroekonomista 
vuoropuhelua koskevissa neuvotteluissa;

24. pyytää komissiota antamaan suosituksen ILO:n yleissopimusten täytäntöönpanosta ja 
ratifioinnista työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi ja työolojen parantamiseksi 
unionissa ja kumppanuusmaissa siten, että pyrittäisiin oikeudenmukaiseen ja 
osallistavaan globalisaatioon jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalialan toimien ulkoisen 
ulottuvuuden yhdenmukaistamisen kautta; pyytää komissiota samassa hengessä 
kannustamaan jäsenvaltioita, jotta ne tarkastelisivat säännöllisesti talous-, raha- ja 
kauppapolitiikan vaikutuksia;

o

o            o

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus sisältää EU:n toimia ja aloitteita, jotka on tarkoitettu 
edistämään työnormeja ja sosiaalisia sääntöjä muissa kuin jäsenvaltioissa.
Vaikka Lissabonin strategiassa kiinnitettiin ja Eurooppa 2020 -strategiassa kiinnitetään 
sosiaalipolitiikkaan huomiota enemmän kuin koskaan aiemmin, kilpailukyky ja taloudelliset 
tekijät ovat yhä sosiaalikysymysten edellä.

Tärkeimmät työnormit on sisällytetty ILO:n yleissopimuksiin yhdistymisvapaudesta ja 
kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta, pakkotyön poistamisesta, työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamisesta ja lapsityön kieltämisestä.
Näiden yleissopimusten lisäksi myös globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsittelevän 
maailmankomission raportista käy ilmi, että on tarpeen muuttaa kapeaa markkinakeskeistä 
ajattelua laajempaan ihmisläheiseen suuntaan, eli asettaa painopisteeksi työntekijöiden 
oikeudet ja työmarkkinalainsäädännön noudattamisen. Jotta EU voisi neuvotella kolmansien 
maiden kanssa, niiden pitää noudattaa kaikkia edellä mainittuja asioita. Tämä on ehdoton 
edellytys sille, että neuvottelut kolmansien maiden kanssa voidaan käynnistää. 
Kauppapolitiikassa ei voida jättää huomiotta, että työntekijöiden oikeuksia ei noudateta, ja 
siksi yhteiskunnan kehitys voi jatkua vasta näiden vastoinkäymisten poistamisen jälkeen.

Työelämän normien asettamisella EU tukee miesten ja naisten mahdollisuuksia saada 
ihmisarvoista ja tuottavaa työtä vapauden, tasa-arvon, turvallisuuden ja ihmisarvon 
ilmapiirissä. Nykyisen globalisaation vallitessa kansainväliset työnormit ovat se perustana 
sille, että maailmantalouden kasvu hyödyttää kaikkia.

Kansainvälisten työnormien pitäisi ensi kädessä varmistaa ihmisten kehittyminen ihmisinä. 
He eivät ole kauppatavaroita. Osana jokapäiväistä elämäämme työ on keskeisen tärkeä 
ihmisarvon, hyvinvoinnin ja inhimillisen kehityksen kannalta. Näiden arvojen pitäisi olla 
taloudellisen kehityksen päätavoitteena. Kansainvälisiä työnormeja käytetään usein 
varmistamaan, että talouskehitys keskittyy ihmisten elämän ja ihmisarvon parantamiseen eikä 
työntekijöiden olosuhteiden ja oikeuksien määrittelemiseen.

Arvioitaessa tilannetta niissä maissa, joiden kanssa neuvotteleminen on järkevää, meidän on 
pidettävä perustana EU:n sosiaalipolitiikkaa ja EU:n sosiaaliseen peruskirjaan sisältyviä 
takuita.
EU:n sosiaalipolitiikan on kolmansia maita kohtaan oltava johdonmukaista, käytännöllistä, 
yhtenäistä ja ammattitaitoista. ILO:n ja WTO:n välinen suhde on keskeisessä roolissa tässä 
tapauksessa, ja sen olisi oltava tasapainoisempi. On ristiriitaista, että mitä enemmän 
vaikutusvaltaa EU:lla on ILO:n yleissopimuksiin, sitä vähemmän niitä ratifioidaan. WTO:n 
tapauksessa on tarpeen lujittaa kauppaneuvottelujen suhdetta sosiaalialan normeihin.

Vuosisadan vaihteessa EU muutti strategiaansa sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden 
suhteen pehmentämällä linjaansa esimerkiksi siirtymällä sosiaalialan normien ja 
kauppaneuvottelujen välisestä kytköksestä kansainvälisen yhteistyön ja vuoropuhelun 
suuntaan.

EU käyttää erityyppisiä välineitä sosiaalipolitiikan täytäntöönpanoon kolmansissa maissa. 
Välineet ovat kovia tai pehmeitä tai rahoitusvälineitä. Näiden välineiden käyttäminen on 
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osoitus siitä, että EU odottaa tiettyä käytöstä kauppakumppaneiltaan. Kompastuskivenä on 
kuitenkin näiden välineiden täytäntöönpano ja sen valvonta kumppanuusmaissa. Siksi on 
tärkeää, että EU keskittyy paremmin erityisesti ILO:n yleissopimusten ja yritysten sosiaalisen 
vastuun periaatteiden täytäntöönpanoon ja sen valvontaan. Usein kyseisen maan 
oikeusjärjestys estää tämän, vaikka myös poliittisen tahdon puute ja taloudelliset paineet ovat 
mukana vaikuttamassa asiaan. Työntekijöiden tietämättömyys oikeuksistaan on myös tärkeä 
tekijä.

EU:n käyttöön tarkoitettujen välineiden valitseminen on maakohtaista ja riippuu kyseisten 
maiden sijainnista, suhteesta unioniin ja ennen kaikkea siitä, missä vaiheessa mahdollista 
jäseneksi liittymistä koskevat neuvottelut ovat. Toinen tekijä on maan taloudellinen tilanne ja 
sen asema globaalissa talouden kilpailutilanteessa. Mitä lähempänä Euroopan unionia 
kyseinen maa on, sitä läheisemmät taloudelliset ja poliittiset suhteet niillä on ja sitä suurempi 
vaikutusvalta EU:lla on maassa.

EU käyttää yhä useammin pehmeitä välineitä. Ne keskittyvät vuoropuheluun ja suosituksiin 
(yritysten sosiaalinen vastuu, ihmisarvoisen työn toimintaohjelma) eikä niillä siksi ole 
normatiivista luonnetta. Pehmeillä välineillä pyritään muuttamaan maan käyttäytymistä 
tarjolla olevien vaihtoehtojen analysoinnilla. Kovilla välineillä, kuten unionin oikeudella ja 
säädöksillä (vapaakauppasopimukset, ILO:n yleissopimukset, WTO:n kauppapolitiikka) on 
juridisia seurauksia ja maita voidaan rangaista rikkomuksista. Siksi niiden käyttö on usein 
kyseenalaista. Rahoitusvälineisiin kuuluu avustuksia, teknistä tukea ja GAF:n kaltaisia varoja, 
jotka edesauttavat toivottua käyttäytymistä. Teknistä tukea myönnetään esimerkiksi maille, 
jotka valmistelevat liittymistä EU:n jäseneksi, ja siinä autetaan maita muokkaamaan lakejaan 
eurooppalaisten normien mukaisiksi esimerkiksi erilaisilla koulutustilaisuuksilla (Euroopan 
koulutussäätiö ETF).

Kiina ja muut Aasian kehittyvät taloudet ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä ulkomaisissa 
investoinneissa. Tämä ilmiö liittyy kuitenkin siihen riskiin, että nämä maat ja niiden yhtiöt 
tuovat mukanaan alhaisempia työnormeja. Jos kolmannet maat haluavat tehdä 
kauppasopimuksia EU:n kanssa, me emme voi sallia niiden laiminlyövän EU:ta sitovia 
sääntöjä.

EU:n on oltava varuillaan neljättä toimitusmuotoa koskevien MODE4 -tyyppisten prosessien 
suhteen. Ne antavat kansainvälisille yhtiöille mahdollisuuden käyttää omaa työvoimaansa 
siinä maassa, jossa yhtiö toimii, ja siten rajoittaa vastaanottavan maan työntekijöiden 
oikeuksia. Tämä on oikeastaan sosiaalisen polkumyynnin edistämistä, mitä EU vastustaa 
jyrkästi. Siksi ei ole mahdollista hyväksyä neljättä toimitusmuotoa (MODE4) ja vastaavia 
ilmiöitä mukaan mihinkään sopimusneuvotteluihin.

EU:lla on hyvä maine sosiaalikysymyksiä koskevassa kansainvälisessä vuoropuhelussa. Tässä 
suhteessa sitä pidetään sensitiivisenä ja luottamusta herättävänä kumppanina. Tätä on 
käytettävä EU:n asettamisen kunnianhimoisempien päämäärien saavuttamiseen. Yksi näistä 
päämääristä on rakentaa EU:lle johdonmukainen, yhdistynyt ja ammattitaitoinen 
toimintamalli sosiaalipolitiikan ulkoista ulottuvuutta varten. Tärkeässä roolissa tässä suhteessa 
on koordinointi paitsi Euroopan parlamentin sisällä, mutta myös komission ja vasta perustetun 
ulkosuhdehallinnon kanssa. 
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Seuraavana vaiheena pitäisi luoda eräänlainen sosiaalinen liittoutuma, jonka välityksellä EU 
voisi levittää korkeatasoisia työnormeja. Kiina on selvästi esimerkki maasta, joka on nopeasti 
hankkiutumassa merkittävään rooliin Aasiassa. Sen merkitys kasvaa, mutta työnormien alalla 
Kiina herättää melko negatiivisia mielleyhtymiä. Siitä huolimatta ei ole syytä jättää 
käyttämättä hyväksi historiallisen hyviä suhteita Kiinaan tai olla perustamatta sosiaalista 
yhteyttä Kiinan kanssa. Edellä mainittua yhteistyötä ILO:n ja WTO:n kaltaisten järjestöjen 
kanssa olisi myös parannettava. ILO:n ja EU:n välit ovat läheiset, joten tasapainoinen 
lähestymistapa on tärkeä, jotta vältetään suhtautumasta ILO:on pelkkänä EU:n välineenä.
Edellä onkin jo mainittu, että kauppaneuvottelujen ja sosiaalialan normien välisiä yhteyksiä 
on vahvistettava WTO:n puitteissa.

Kansainväliset yhtiöt ovat tärkeimpiä tekijöitä sosiaalialan normien täytäntöönpanossa. Siksi 
on elintärkeää, että yritysten sosiaalisen vastuun periaatteet määritellään yksiselitteisesti, jotta 
nykyiset tulkintaerot vältetään ja vastuun vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttäminen 
määritellään.

Yrityksiä ja organisaatioita perustetaan yleensä hyvin kapeiden intressien mukaan, eli voiton 
tuottamiseksi. Ne ovat vähemmän kiinnostuneita noudattamaan kansallista ja kansainvälistä 
lainsäädäntöä ja sopimusvelvoitteita. Ne käyttävät hyväkseen paikkoja, joissa on alhaisin 
verotus, halvin työvoima ja lainsäädäntö, joka suojelee vähiten ympäristöä ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä. Monikansalliset yritykset ohjaavat usein 
hallituksia, jotka ovat kiinnostuneita alueillaan tapahtuneesta toiminnasta. Epävarmojen ja 
riittämättömien työpaikkojen määrä on koko ajan kasvussa.

Lainsäädäntö ei voi automaattisesti velvoittaa heitä jakamaan vastoin tahtoaan päätöksistään 
johtuvaa paikallista ja alueellista vastuuta ja yritysvastuutaan osakkeenomistajille etenkään 
toimintapaikallaan. Tilanne on siis muuttunut dramaattisesti globalisaatiota edeltäneestä 
ajasta, jolloin vuosikymmeniä alueella toimineet yritykset joutuivat kantamaan vastuun alueen 
tilasta ja kehityksestä.

Yritysten sosiaalisesta vastuusta on puhuttu 70-luvulta alkaen. Eräiden määritelmien mukaan 
se on käsite, jonka vallitessa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat huolenaiheensa liiketoimintansa osaksi.

Monikansalliset yritykset ovat havainneet, että jos ne ottavat kontolleen osan valtion 
hylkäämistä kustannuksista, se lujittaa niiden asemaa yhteiskunnassa ja lisää niiden 
kannattavuutta. Joissakin maissa ne korjaavat sosiaalisia epäkohtia silloin, kun valtio ei siihen 
kykene. Yhtiöt rakentavat sosiaalisesti vastuullisen toimintansa talouskasvun aikana. Eikö se 
muutu taloudellisesti epäsuotuisammissa oloissa?

Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö EYUC ei kannata yritysten sosiaalista vastuuta, jos 
sitä käytetään väärin pr-toimintaan, mainoksiin ja markkinointiin. Se hyväksyy yritysten 
sosiaalisen vastuun, jos se osaltaan vaikuttaa kestävään kehitykseen, jos sen avulla ei vältellä 
vuoropuhelua työntekijöiden kanssa ja jos sitä ei nähdä vaihtoehtona 
työmarkkinalainsäädännölle ja kollektiivisille neuvotteluille.

Jos yritys on havaittu julkisesti vastuullisesti, sen on sovellettava korkeatasoisia normeja 
yrityksen sisällä ja vasta sen jälkeen sen ulkopuolella sidosryhmien keskuudessa.
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Se tarkoittaa asiallisten työmarkkinasuhteiden noudattamista ja edistämistä, kannustamista 
työntekijöiden osallistumiseen kuulemisten ja tiedottamisen sekä kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden kautta, työntekijöiden ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen 
kehittämistä, työturvallisuusnormien noudattamista, miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämistä, uudelleenjärjestelyjen kaltaisten työmarkkinoiden muutosten havaitsemista ja 
hallintaa koskevan asianmukaisen ympäristön luomista työmarkkinaosapuolille, työn laadun 
parantamista sekä nuorten, vanhusten, vammaisten henkilöiden ja maahanmuuttajien 
kaltaisten heikoimmassa asemassa olevien työntekijäryhmien integroimista ja suojelemista. 
Yritysten sosiaalisen vastuun periaatteiden ongelmana on sen vapaaehtoisuus, minkä takia on 
pelättävissä, että siinä ei ole objektiivisia, johdonmukaisia ja avoimia kriteerejä työntekijöille, 
kuluttajille ja muille sidosryhmille sellaisilla aloilla, missä yrityksen suorituksia sosiaalisen 
vastuun alalla voitaisiin mitata. 

Toinen keskustelua herättävä piirre yritysten sosiaalisessa vastuussa liittyy pelkoon tämän 
käsitteen muuttamisesta eräänlaiseksi pehmeäksi säännökseksi. Jos hallitukset väistävät
vastuutaan eurooppalaisen sosiaalisen vastuun ylläpitämisestä, työmarkkinalainsäädännön, 
sosiaaliturvajärjestelmien ja -palvelujen yksityistämisen uhka on olemassa. Niiden 
suojelemista ei voida nähdä osana vapaaehtoista ja sellaista oikeudellisesti 
toteuttamiskelvotonta aloitetta, kuten yritysten sosiaalinen vastuu.

Väärintulkinnan mahdollisuus on kuitenkin olemassa, samoin mahdollisuus korvata 
instituutioihin sisällytetyt työmarkkinasuhteet, työmarkkinaosapuolten neuvottelut, 
työntekijöiden osallistuminen ja ammattiliittojen oikeudet jollakin vapaaehtoisella ja ei-
sitovalla.

Maailmanlaajuinen kilpailu johtaa siihen, että yritykset laajentuvat uusille markkinoille. Se 
edellyttää suuria investointeja. Tämä aiheuttaa sen, että rahoitusala tulee mukaan 
liiketoimintaa ja vaikuttaa sen päätöksentekoprosesseihin, jotta yritys saisi nopeita, mieluiten 
välittömiä ja spekulatiivisia voittoja osakekaupoilla.
Kansainvälinen rahoitusala /instituutiot / sijoittajat ovat siten muuttumassa yritysten 
taloudellisen toiminnan valvojiksi. Rahoitusmarkkinat ovat muuttumassa yritysten valvonnan 
alaisiksi markkinoiksi.

Kysymys on otettu esiin myös kansainvälisessä standardointijärjestössä (ISO), joka laati 
lopullisen version niin sanotusta ISO 26000 -ohjelmasta, jonka jäsenvaltiot ratifioivat ennen 
vuoden 2010 loppua. Tekstin laativat hallitukset, työntekijöiden edustajat (ammattiliitot), 
yrityssektori, kuluttajien edustajat, kansalaisjärjestöt ja tutkimusjärjestöt, yliopistot ja monet 
muut kirjoittajat. Nämä asiantuntijat ovat peräisin yli 90 maasta ja 40 kansainvälisestä tai 
alueellisesta järjestöstä. Jotkut näistä pyrkivät siihen, että kyseessä ei olisi tavanomainen 
erittäin tekninen ISO-käsite.

Tämä normi opastaa käyttäjiä eikä sitä ole tarkoitettu sertifiointiin. Sertifiointia koskevat 
tarjoukset tai väitteet ovat tämän kansainvälisen normin päämäärien ja tarkoituksen vastaisia. 

Vastaisuudessa on tarpeen, että Euroopan parlamentti yhdessä kansainvälisten ja 
eurooppalaisten ammattiyhdistysten kanssa tuo oman positiivisen ja kiireellisen suosituksensa 
tähän aloitteeseen.
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