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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että komissio on ryhtynyt sisällyttämään EU:n kauppasopimuksiin 
viittauksia yritysten yhteiskuntavastuuseen; katsoo, että yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristövastuu on sisällytettävä olennaisena osana unionin kauppasopimuksiin kestävää 
kehitystä koskevassa luvussa, kun otetaan huomioon suuryritysten, niiden tytäryhtiöiden 
sekä toimitusketjujen merkittävä asema kansainvälisessä kaupassa; kehottaa komissiota 
laatimaan konkreettisia ehdotuksia näiden yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden
noudattamisesta kauppapolitiikassa;

2. sitoutuu tehostamaan ponnistuksiaan jatkuvasti, jotta EU:n toimielimet ja virkamiehet, 
myös ihmisoikeuksista vastaava erityisedustaja, velvoitetaan sosiaalisten sekä 
ihmisoikeus- ja ympäristöstandardien noudattamiseen kaikissa unionin ulkosuhteissa ja 
kaikessa ulkoisessa toiminnassa;

3. painottaa, että yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen on Euroopan unionin tukema 
tavoite ja että unionin on tämän vuoksi varmistettava, että sen ulkoinen toiminta edistää 
omalta osaltaan asianomaisten valtioiden kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista kehitystä;

4. ehdottaa, että komission olisi nojauduttava monikansallisille yrityksille tarkoitettuihin 
OECD:n toimintaohjeisiin, OECD:n valitusmenettely mukaan luettuna, kun se laatii 
konkreettisia ehdotuksia yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden noudattamiseksi;

5. kiittää kaikkia OECD:n jäsenvaltioita siitä mittavasta työstä, jonka ne ovat tehneet 
25. toukokuuta 2011 julkaistujen monikansallisille yrityksille tarkoitettujen 
toimintaohjeiden parissa; panee merkille, että 44 mukana olevaa valtiota – jotka edustavat 
kaikkia maailman alueita ja joiden osuus ulkomaisista suorista sijoituksista on 
85 prosenttia – kannustavat yrityksiään noudattamaan näitä vastuullista yritystoimintaa 
koskevia kauaskantoisia suosituksia kaikkialla, missä ne toimivat;

6. yhtyy näkemykseen, että nykyiset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet 
sekä globaalien tuotantoketjujen kehitys edellyttävät, että yritysten yhteiskuntavastuun 
käsitteen soveltamisalaa laajennetaan sen syntyaikoina kaavaillusta; katsoo, että tämän 
vuoksi yritysten yhteiskuntavastuun käsite on saatettava ajan tasalle työntekijöiden 
oikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä työllisyyteen liittyvien kysymysten osalta samoin kuin 
ympäristönsuojelun, ilmastonmuutosta koskevien huolenaiheiden sekä korruption ja 
veronkierron estämisen osalta;

7. vaatii, että kaikkien kolmansissa maissa toimivien ja yli 1 000 henkilöä työllistävien 
eurooppalaisten yritysten on sovellettava sitovasti monikansallisille yrityksille 
tarkoitettuja OECD:n toimintaohjeita 1. tammikuuta 2014 alkaen;

8. pyytää komissiota lisäämään kaikkiin EU:n kahdenvälisiin kauppa- ja 
investointisopimuksiin yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan sitovan lausekkeen, joka 
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pohjautuu kansainvälisellä tasolla määriteltyihin yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin 
periaatteisiin ja erityisesti OECD:n toimintaohjeiden vuoden 2010 tarkistukseen ja jossa 
korostetaan kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa ja jonka pääpaino on selkeästi 
ihmisoikeuksissa, ihmisarvoisessa työssä, työehdoissa, kokoontumisvapaudessa, 
työehtosopimusneuvotteluissa ja muissa sosiaalisissa näkökohdissa; ehdottaa, että 
lausekkeella olisi yhdenmukaistettava nykyiset standardit ja käsitteet, jotta voitaisiin 
varmistaa vertailukelpoisuus ja oikeudenmukaisuus, ja lausekkeeseen olisi sisällyttävä 
toimenpiteitä näiden periaatteiden valvomiseksi unionin tasolla ja sen 
täytäntöönpanemiseksi, ja että olisi perustettava kansallisia yhteyspisteitä, jotka vastaavat 
OECD:n toimintaohjeita koskeviin kysymyksiin, joista voidaan mainita esimerkkeinä 
velvollisuus valvoa yritysten ja niiden tytäryritysten ja toimitusketjujen toimintaa sekä nk. 
huolellisuusvelvoite; 

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki sisämarkkinoilla toimivat yritykset, myös 
monikansalliset yritykset, joiden tytäryritykset tai toimitusketjut sijaitsevat Euroopan 
unionissa, noudattavat kaikkia lakisääteisiä velvoitteitaan sekä kansallisella että unionin 
tasolla, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kilpailu ja maksimoida unionin 
kuluttajille koituvat hyödyt; kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti vastuullista 
yritystoimintaa ulkomailla toimivien EU:n yritysten piirissä ja keskittymään erityisesti sen 
varmistamiseen, että yritykset noudattavat tiukasti kaikkia lakisääteisiä velvoitteitaan, 
jotka johtuvat joko niiden kansallisesta lainsäädännöstä tai mahdollisista kahdenvälisistä 
taikka kansainvälisistä lakisääteisistä velvoitteista, joita niiden liiketoimintaan sovelletaan, 
ja varsinkin kansainvälisten standardien ja sääntöjen noudattamiseen ihmisoikeuksien, 
työelämän ja ympäristön alalla; ehdottaa, että komission olisi tätä varten toimittava 
aktiivisesti kumppaneidensa kanssa kehitysmaissa ja nousevan talouden maissa, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä ja tietämystä tavoista ja keinoista, joilla voidaan 
parantaa liiketoimintaympäristöä ja lisätä tietämystä vastuullisesta liiketoiminnasta;

10. ehdottaa, että jäsenvaltioiden hallitukset kehottaisivat Euroopan investointipankkia 
sisällyttämään toimiinsa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan lausekkeen;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön avoimemman ja selkeämmän menettelyn yritysten 
yhteiskuntavastuun periaatteiden noudattamatta jättämistä koskevien valitusten 
esittämiseksi ja käsittelemiseksi, valvontamekanismit mukaan luettuina, ja tarvittaessa 
käynnistämään tutkimuksia;

12. kehottaa komissiota kannustamaan yrityksiä soveltamaan yritysten yhteiskuntavastuuta; 
korostaa, että on tärkeää tukea ja kannustaa näiden käytäntöjen levittämistä pk-yrityksissä 
mutta pitää niistä aiheutuvat kustannukset ja byrokraattiset rasitteet mahdollisimman 
vähäisinä;

13. kehottaa komissiota sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan lausekkeen 
valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa tehtäviin sopimuksiin, erityisesti kehitystä 
tukeviin toimiin; 

14. kehottaa komissiota käyttämään kannustinperusteisia toimia tehokkaammin ja olemaan 
tarkkaavaisempi valvoessaan ja varmistaessaan, että monikansalliset yritykset, joiden 
tytäryhtiöt tai toimitusketjut sijaitsevat GSP- ja GSP+-järjestelmään kuuluvissa maissa –
riippumatta siitä, onko monikansallisten yritysten kotipaikka Euroopan unionissa vai ei –
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sekä asianomaisissa maissa, a) noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä lakisääteisiä 
velvoitteitaan ihmisoikeuksien, sosiaalisten sekä työelämän normien ja 
ympäristölainsäädännön alalla, b) osoittavat aitoa sitoutumista työntekijöidensä ja yleisesti 
ottaen kansalaisten oikeuksiin, suojeluun ja hyvinvointiin, c) säilyttävät 
kokoontumisvapauden ja työehtosopimusneuvotteluoikeuden ja d) käsittelevät mahdolliset 
rikkomukset ripeästi ja tehokkaasti;

15. kehottaa komissiota edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta monenvälisillä foorumeilla 
siten, että se tukee laajennettua yhteistyötä WTO:n ja muiden yritysten 
yhteiskuntavastuuta käsittelevien monenvälisten foorumeiden, esimerkiksi ILO:n ja 
OECD:n, välillä;

16. muistuttaa, että sekä oikeudenkäyntimenettelyjä että vaihtoehtoja 
oikeudenkäyntimenettelylle on jo käytössä kaupallisten kiistojen ratkaisemiseksi ja/tai 
korvauksen hakemiseksi vastuuttoman tai laittoman liiketoiminnan kielteisistä 
ulkoisvaikutuksista; kehottaa tässä yhteydessä komissiota lisäämään ponnistuksiaan 
parantaakseen sekä yritysmaailman että yleisemmin kansalaisten tietämystä näistä 
keinoista; muistuttaa, että Kansainvälinen kauppakamari (ICC) tarjoaa yksityishenkilöille, 
yrityksille, valtiollisille toimijoille ja kansainvälisille järjestöille, jotka etsivät vaihtoehtoja 
oikeudenkäyntimenettelylle, riitojenratkaisupalveluja, jotka voivat auttaa parantamaan 
uhrien oikeussuojaa tapauksissa, joissa on rikottu vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja 
aiheutettu taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövahinkoja unionissa ja/tai ulkomailla;

17. kehottaa seuraamaan EU:n tasolla rajoittavia toimenpiteitä (seuraamuksia, boikotteja ja 
kauppasaartoja) ja ottamaan käyttöön kaksikäyttötuotteiden lupajärjestelmiä;

18. kehottaa ottamaan käyttöön mekanismeja, joissa yritysten yhteiskuntavastuun 
periaatteiden noudattamista edellytetään paitsi siltä pääyritykseltä tai -urakoitsijalta, joka 
kauppasopimuksesta hyötyy, myös mahdolliselta aliurakoitsijalta tai toimitusketjulta, joita 
se saattaa käyttää joko tavaroiden, työntekijöiden tai palvelujen toimitukseen, jotta 
voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen 
palkkaan ja ihmisarvoisiin työoloihin, ja turvata ammattiyhdistysoikeudet ja -vapaudet;

19. kehottaa komissiota parantamaan kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arviointimalliaan, jotta siinä otettaisiin asianmukaisesti huomioon kauppaneuvottelujen 
taloudelliset, sosiaaliset sekä ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat vaikutukset, 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevat tavoitteet mukaan lukien; kehottaa komissiota 
seuraamaan EU:n kumppanuusvaltioiden kanssa tehtyjä kauppasopimuksia laatimalla 
ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sen jälkeen kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arvioinneista tutkimuksia, joissa otetaan huomioon erityisesti haavoittuvat 
alat;

20. korostaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentille on tiedotettava 
täysimääräisesti siitä, miten sopimuksiin liittyvissä kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arvioinneissa tehdyt havainnot otetaan huomioon neuvotteluissa ennen niiden 
päättämistä ja mitä kyseisten sopimusten lukuja on muutettu kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa havaittujen kielteisten vaikutusten välttämiseksi;

21. vaatii oikeudellisen yhteistyöjärjestelmän perustamista EU:n ja niiden kolmansien maiden 
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välille, jotka ovat tehneet kahdenvälisiä kauppasopimuksia, jotta uhrien oikeussuoja 
voitaisiin taata siinä maassa, jossa monikansalliset yritykset ovat rikkoneet sosiaali-
lainsäädäntöä tai ympäristölainsäädäntöä, tai kun monikansalliset yritykset eivät ole 
noudattaneet yrityksen yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvia toimia, ja tukemaan sellaisten 
kansainvälisten oikeusmenettelyjen käyttöönottoa, joilla yrityksille määrätään tarvittaessa 
seuraamuksia lain rikkomisesta;

22. kehottaa laatimaan tehokkaampia avoimuutta ja vastuullisuutta koskevia normeja EU:n 
teknologia-alan yrityksille, jotka ovat mukana sellaisen teknologian viennissä, jota 
voidaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin tai EU:n turvallisuusetujen vastaisesti;

23. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unionin kauppavirkamiehet, 
joiden toimipaikka on EU:n edustustoissa, saavat säännöllisesti koulutusta yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista aiheista ja erityisesti suojelemista, kunnioittamista ja 
oikeussuojakeinoja ("Protect, Respect and Remedy") koskevien YK:n periaatteiden 
täytäntöönpanosta, ja että EU:n edustustot toimivat yhteyspisteinä EU:n yrityksiä ja niiden 
tytäryrityksiä koskeville valituksille, sillä OECD:n kansallisia yhteyspisteitä on vain 
OECD:hen kuuluvissa maissa, minkä vuoksi ne eivät käytännössä ole OECD:n 
ulkopuolisissa maissa työskentelevien työntekijöiden käytettävissä;

24. kehottaa arvioimaan uusien teknologioiden ihmisoikeusvaikutuksia tutkimuksen ja 
kehityksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; ja kehottaa sisällyttämään 
arviointeihin skenaariotutkimuksia ja tarkastelemaan suunnittelustandardien käyttöä 
ihmisoikeusloukkausten arvioimiseen ("Human Rights by Design");

25. korostaa, että tietoisuuden lisääminen yritysten yhteiskuntavastuun merkityksestä ja sen 
noudattamatta jättämisen seurauksista yhtiötasolla on komission tehtävä ja että sen lisäksi 
tarvitaan asianmukaista tietoisuuden lisäämistä ja valmiuksien kehittämistä isäntämaan 
hallituksen tasolla, jotta voidaan todella varmistaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien 
oikeuksien toteutuminen ja oikeussuojakeinojen saatavuus;

26. kehottaa panemaan täytäntöön "tunne loppukäyttäjä" -periaatteen, jotta varmistetaan, että 
valvontaa lisätään ja ihmisoikeusloukkauksia ei tapahdu toimitusketjujen sekä tuotanto-
tai markkinaketjujen alku- eikä loppupäässä;

27. korostaa, että EU:n tulevissa kahdenvälisissä investointisopimuksissa on taattava, että 
saavutetaan oikea tasapaino investoijien suojelun ja sen välillä, että on mahdollistettava 
valtion väliintulo, erityisesti, kun on kyse sosiaali-, terveys- ja ympäristönormeista;

28. panee merkille ns. avoimuusdirektiivin (2004/109/EY) ja tilinpäätösdirektiivin 
(2003/51/EY) parhaillaan käynnissä olevassa tarkistamisessa saavutetut myönteiset 
edistysaskeleet, jotka koskevat yritysten yhteiskuntavastuun käsittelyä ja joilla 
tasapainotetaan oikeutettuja avoimuus- ja vastuupyrkimyksiä ja toisaalta yrityksille 
raportoinnista aiheutuvaa taakkaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että yritysten, joita 
nämä direktiivit koskevat, on raportoitava säännöllisesti yrityksen yhteiskuntavastuuseen 
liittyvistä toimistaan monikansallisille yrityksille tarkoitettujen OECD:n toimintaohjeiden 
mukaisesti, ja samalla luomaan pk-yrityksille erityisjärjestelyjä, joilla 
raportointivelvollisuuksista tehdään taloudellisesti ja hallinnollisesti toteuttamiskelpoisia;
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29. painottaa, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva ulottuvuus olisi sisällytettävä 
monenvälisiin kauppasopimuksiin, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota tukemaan 
sensuuntaisia ehdotuksia kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti OECD:ssä ja ILO:ssa, 
sekä WTO:ssa Dohan jälkeistä aikaa silmällä pitäen;

30. vaatii, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa tulevissa toimissa otetaan huomioon 
koko arvoketju aina raaka-aineiden talteenotosta kauppaan ja kierrätykseen saakka;

31. pyytää sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat politiikat EU:n tekemien 
kauppasopimusten kaikille tasoille ja sisällyttämään niihin määräyksiä, joilla suojelu 
ulotetaan vierastyöläisiin, vuokratyöntekijöihin ja lähetettyihin työntekijöihin;

32. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on kannustettava EU:n yrityksiä tekemään 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia aloitteita ja vaihtamaan hyviä käytänteitään 
ulkomaisten kumppaneidensa kanssa;

33. kehottaa EU:n yrityksiä – riippumatta siitä, onko niiden kotipaikka EU:ssa vai 
kolmannessa maassa – noudattamaan kaikissa toimissaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia politiikkoja ja työntekijöiden oikeuksia ja ammattiyhdistysoikeuksia, esimerkiksi 
oikeutta yksityisyyteen ja kokoontumisvapautta;

34. kehottaa kuulemaan etujärjestöjä, myös ammattiliittoja, ja osallistamaan täysimääräisesti 
ja aktiivisesti yritysten yhteisvastuuprosessien ja -rakenteiden kehittämiseen, toimintaan ja 
seurantaan; kehottaa kyseisiä etujärjestöjä toimimaan työnantajien kanssa todellisen 
kumppanuuden hengessä; 

35. kehottaa seuraamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia periaatteita EU:n 
kauppapolitiikassa enemmän ja osallistavammin ja avoimemmin sekä vahvistamaan 
parannusten mittaamiseksi selkeitä viitearvoja, jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
järjestelmään;

36. panee merkille, että yritysten yhteiskuntavastuu on mekanismi, jonka avulla työntekijät 
voivat tukea työntekijöitään ja paikallisyhteisöjä kehitysmaissa, että yritysten 
yhteiskuntavastuun ja työehtojen noudattaminen voi antaa kyseisille maille 
mahdollisuuden lisätä kansainvälistä kauppaa ja että yritysten yhteiskuntavastuu voi 
varmistaa, että voitot jakautuvat tasaisesti kestävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
vaurauden kehittämiseen ja nostavat enemmän ihmisiä köyhyydestä erityisesti 
talouskriisin aikoina; pitää valitettavana, että sosiaalipoliittiset pöytäkirjat ovat tätä nykyä 
vapaaehtoisia, ja kehottaa komissiota muuttamaan nämä sitoviksi.
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