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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että yritysten yhteiskuntavastuu on käsite, jonka mukaan yritykset 
sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia 
liiketoimintastrategiaansa sidosryhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vuoksi siten, että 
ne osallistuvat aktiivisesti julkiseen politiikkaan, mikä on tärkeä osa arvopohjaista 
yhteiskunnallista muutosta,

B. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu on olennainen osa Euroopan sosiaalista mallia, 
jota Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sen horisontaalisen 
sosiaalisen lausekkeen voimaantulo vahvistaa, ja että EU 2020 -strategiaa koskevassa 
tiedonannossaan Euroopan komissio on tunnustanut yritysten yhteiskuntavastuun 
edistämisen tarpeen merkittäväksi tekijäksi työntekijöiden ja kuluttajien luottamuksen 
lisäämisen kannalta pitkällä aikavälillä, 

C. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu vaikuttaa merkittävästi ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen kehitysmaissa,

D. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu on yksi välineistä, joita voidaan käyttää laittoman 
työnteon ja veronkierron torjumiseen,

E. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuulla ei pitäisi korvata valtion tehtävää tarjota julkisia 
peruspalveluja eikä vapauttaa valtiota mainitusta vastuusta,

F. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuulla voi olla keskeinen tehtävä heikommassa 
asemassa olevien yhteiskuntaryhmien elintason kohentamisessa,

G. katsoo, että ammattiliitoilla on merkittävä asema yritysten yhteiskuntavastuun 
edistämisessä, koska työntekijät tietävät parhaiten työnantajayrityksensä todellisen 
tilanteen,

H. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta on tarkasteltava yhdessä ja vuorovaikutuksessa 
yritysten hallintotapaa koskevien uudistusten kanssa,

I. ottaa huomioon pk-yritysten merkityksen Euroopan yhtenäismarkkinoilla sekä komission 
rahoittamat hankkeet yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien käytäntöjen käyttöönoton 
edistämiseksi myös pk-yritysten keskuudessa,

J. katsoo, että YK:n ihmisoikeusneuvoston liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevilla 
valtuuksilla ja sen "suojelemista, kunnioittamista ja korjaamista" (Protect, Respect and 
Remedy) koskevilla suuntaviivoilla, joita professori John Ruggie parhaillaan viimeistelee 
vuonna 2011 annettavaa loppuraporttia varten, pyritään antamaan konkreettisia ohjeita 
valtioille, yrityksille ja muille yhteiskunnallisille toimijoille ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta toiminnassaan,
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1. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu on tehokas väline kilpailukyvyn, työtaitojen ja 
koulutusmahdollisuuksien, työturvallisuuden ja työympäristön parantamisessa, 
työntekijöiden oikeuksien sekä paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen oikeuksien suojelussa ja 
kestävän ympäristöpolitiikan sekä hyvien käytäntöjen vaihdon edistämisessä paikallisella, 
kansallisella, Euroopan ja kansainvälisellä tasolla, vaikka sillä luonnollisesti ei voida 
korvata työlainsäädäntöä taikka yleisiä tai alakohtaisia työehtosopimuksia;

2. koska yritykset vaikuttavat laajempaan yhteistyökumppanien piiriin, vaatii, että niitä 
kehotetaan soveltamaan yritysten yhteiskuntavastuuta sekä omien työntekijöidensä että 
muiden työntekijöiden fyysisen koskemattomuuden, turvallisuuden, fyysisen ja henkisen 
hyvinvoinnin, työoikeuksien ja ihmisoikeuksien takaamiseksi; korostaa, että on tärkeää 
tukea ja kannustaa näiden käytäntöjen levittämistä pk-yrityksissä, mutta hillitä niistä 
aiheutuvia kustannuksia ja byrokraattisia rasitteita;

3. huomauttaa, että yritysten yhteiskuntavastuussa pitäisi käsitellä työn järjestämisen, 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien, sosiaalisen osallisuuden, syrjinnän vastaisten toimien, 
koulutuksen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen kaltaisia uusia aloja; korostaa, että 
kestävään talouteen siirtymisen edistämiseksi yritysten yhteiskuntavastuuseen olisi 
sisällyttävä muun muassa työn laatu, palkkausta ja uramahdollisuuksia koskeva tasa-arvo 
sekä innovatiivisten hankkeiden edistäminen;

4. suosittelee painokkaasti jäsenvaltioille ja Euroopan unionille, että ne edistävät yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien hyvien käytäntöjen toteuttamista kaikissa yrityksissä 
viimeksi mainittujen toiminnan sijainnista riippumatta ja että ne kannustavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista aloitteista peräisin olevien hyvien käytäntöjen levittämistä 
ja tiedottavat paremmin niiden tuloksista;

5. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa ohjelmaa on mukautettava alueen ja 
kunkin valtion erityistarpeisiin kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
edistämiseksi;

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vapaaehtoisten aloitteiden 
uskottavuus on riippuvainen kansainvälisesti hyväksyttyjen normien ja periaatteiden, 
kuten Global Reporting -aloitteen III, sisällyttämisestä kyseisiin aloitteisiin, seurannan 
käyttöönotosta ja yrityksen toimijoiden avoimesta ja riippumattomasta tarkastelusta; 

7. katsoo, että olisi korostettava yrityksen kaikkien sidosryhmien aktiivista osallistumista 
johtamiskoulutukseen, kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen ja erityisesti 
kuluttajatietoisuuden kehittämiseen;

8. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun kulttuuria olisi levitettävä koulutuksen ja 
tietoisuuden lisäämisen avulla sekä yrityksissä että niillä korkeamman koulutuksen ja 
yliopistokoulutuksen aloilla, joilla keskitytään pääasiassa hallintotieteeseen;

9. katsoo, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla ja eurooppalaisilla yritysneuvostoilla 
on ollut rakentava asema yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien parhaiden käytäntöjen 
kehittämisessä;

10. pitää myönteisenä yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä kansainvälisesti ja kehottaa 
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komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuun paremmin kauppapolitiikkaansa 
pyrkimällä sisällyttämään kaikkiin kahdenvälisiin, alueellisiin ja monenvälisiin 
sopimuksiin sitovammat säännöt ympäristöalaa ja sosiaalista alaa sekä hallintotapaa 
koskevista raportointistandardeista, jotka vastaavat kansainvälisesti tunnustettuja yritysten 
yhteiskuntavastuun normeja, jotta edistetään parempien ja laajempien tietojen antamista 
niille eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat kehitysmaissa suoraan tai 
toimitusketjunsa kautta, josta toiminnasta yritysten on ehdottomasti vastattava keskittyen 
erityisesti työntekijöiden edustajien asemaan sekä sosiaalisen vuoropuhelun merkitykseen; 
pyytää komissiota valvomaan tarkasti näiden lisäehtojen käyttöönottoa sekä tiedottamaan 
Euroopan parlamentille asian etenemisestä;

11. on vakaasti sitä mieltä, että yritysten yhteiskuntavastuuseen pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota EU:n työllisyyssuuntaviivoissa.
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