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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että EU pyrkii sekä esikuvaksi yritysten yhteiskuntavastuun alalla että 
edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta omassa ulkopolitiikassaan; arvostaa komission 
ponnisteluja yhteiskuntavastuuta koskevien parhaiden käytäntöjen edistämiseksi 
ulkomailla toimivien eurooppalaisten yritysten keskuudessa, mutta korostaa, että sen olisi 
otettava paremmin huomioon, että tarvitaan sertifikaatteja ja merkkejä, jotka kertovat 
yritysten noudattavan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia periaatteita;

2. katsoo, että kansainvälisten sosiaalisten perusnormien rikkominen on eräänlaista 
sosiaalista ja ympäristöperusteista polkumyyntiä, joka on haitaksi eurooppalaisille 
yrityksille ja työntekijöille;

3. katsoo, että on vahvistettava asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen (erityisesti ILO:n, 
WTO:n, OECD:n ja YK:n) asemaa sekä niiden tekemää yhteistyötä kansainvälisten 
sosiaalisten perusnormien ja niihin liittyvien seuraamusten kehittämiseksi, 
täytäntöönpanemiseksi ja edistämiseksi;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään kolmansien maiden kanssa neuvottelemiinsa 
vapaakauppa- ja investointisopimuksiin järjestelmällisesti kestävää kehitystä koskevan 
luvun, johon sisällytetään oikeudellisesti sitova yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva 
lauseke;

5. ehdottaa, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa lausekkeessa edellytetään ILO:n 
kahdeksan perusyleissopimuksen ja neljän keskeisen yleissopimuksen noudattamista ja 
että se käsittää myös kannustimia, joilla yrityksiä innostetaan tekemään 
yhteiskuntavastuuta koskevia sitoumuksia, sekä yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden avulla voidaan 
tunnistaa kaikki ihmis- ja ympäristöoikeuksien rikkomukset, korruptio tai veronkierto ja 
ehkäistä niitä, ei ainoastaan yrityksissä vaan myös niiden tytäryhtiöissä ja 
hankintaketjuissa (eli kaikkialla niiden vaikutuspiirissä);

6. kehottaa komissiota lisäksi mukauttamaan neuvotteluissa vaatimustasoaan kunkin 
kumppanimaan kehitystason mukaan; ehdottaa näin ollen, että komissio laatii luettelon 
muista normeista, jotka on pantava täytäntöön asteittain ja joustavasti ottaen huomioon 
kyseisen kumppanin taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen tilanteen;

7. katsoo, että näiden normien täytäntöönpano olisi sekä kumppanimaiden että 
jäsenvaltioiden alueella asetettava riippumattomien elinten jatkuvaan seurantaan ja että 
niiden soveltamatta jättämisestä tai rikkomisesta, joka on todettu ennalta määritettyjen 
kriteerien perusteella, olisi määrättävä seuraamus tehokkaita ja avoimia menettelyjä 
käyttäen;
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8. katsoo, että näitä normeja olisi sovellettava täysimääräisesti ja ettei vapaa-alueita eikä 
isäntämaiden kanssa tehtyjä sopimuksia ("host country agreements") voi käyttää niiden 
välttelemiseksi;

9. korostaa, että eurooppalaisilla yrityksillä sekä niiden tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla on 
suuri painoarvo kansainvälisessä kaupassa ja että ne ovat siksi merkittävässä asemassa, 
kun pyritään edistämään ja levittämään sosiaalisia ja työnormeja kansainvälisesti, joten 
niiden olisi toimittava unionin arvojen ja kansainvälisesti tunnustettujen normien 
mukaisesti; katsoo, että olisi aiheellista, että eurooppalaiset yritykset, jotka siirtävät 
tuotantoaan maihin, joissa sosiaaliset velvoitteet ovat löyhemmät, voitaisiin asettaa 
vastuuseen esimerkiksi unionin tuomioistuimissa mahdollisista paikalliseen väestöön 
kohdistuneista vahingoista ja kielteisistä ulkoisvaikutuksista;

10. katsoo, että komission olisi tulevassa tiedonannossaan pk-yritysten toiminnan
kansainvälistymisestä ehdotettava toimenpiteitä, joilla voidaan tukea ja edistää pk-
yritysten yhteiskuntavastuualoitteita ja joissa noudatetaan "pienet ensin" -periaatetta ja 
otetaan huomioon näiden yritysten erityispiirteet.
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