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Tarkistus 1
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

yritysten yhteiskuntavastuusta
kansainvälisissä kauppasopimuksissa

yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristövastuusta kansainvälisissä 
kauppasopimuksissa

Or. fr

Tarkistus 2
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon vuonna 1997 
käynnistetyn GRI-aloitteen -aloitteen 
(Global Reporting Initiative)1sekä
5. lokakuuta 2006 julkaistun päivitetyn G3-
ohjeiston kestävän kehityksen raporttien 
laatimisesta,

- ottaa huomioon vuonna 1997 
käynnistetyn GRI-aloitteen -aloitteen 
(Global Reporting Initiative)2,
5. lokakuuta 2006 julkaistun päivitetyn G3-
ohjeiston kestävän kehityksen raporttien 
laatimisesta sekä "GRI:n parhaillaan 
valmistelemat G4-ohjeistot",

Or. fr

Tarkistus 3
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon ihmisoikeuksia, - ottaa huomioon ihmisoikeuksia, 

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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monikansallisia yrityksiä ja muita yrityksiä 
käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerin erityisedustajan 
7. huhtikuuta 2008 antaman 
ihmisoikeuksien ja muiden oikeuksien 
suojelua ja edistämistä koskevan raportin 
"Promotion and protection of all human 
rights, civil, political, economic, social and 
cultural rights, including the right to 
development" (A/HRC/8/5 2008), 

monikansallisia yrityksiä ja muita yrityksiä 
käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerin erityisedustajan 
7. huhtikuuta 2008 antaman 
ihmisoikeuksien ja muiden oikeuksien 
suojelua ja edistämistä koskevan raportin 
"Promotion and protection of all human 
rights, civil, political, economic, social and 
cultural rights, including the right to 
development" (A/HRC/8/5 2008) sekä 
erityisedustajan seuraavan, vuonna 2011 
julkaistavan raportin käynnissä olevat 
valmistelutyöt,

Or. fr

Tarkistus 4
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja 
ylikansallisia yrityksiä sekä muita 
yrityksiä käsittelevän YK:n pääsihteerin 
erityisedustajan John Ruggien 
9. huhtikuuta 2010 päivätyn raportin 
"Business and Human Rights: Further 
steps toward the operationalization of the 
"protect, respect and remedy" 
framework" (A/HRC/14/27),

Or. en

Tarkistus 5
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Tanskaan perustetun 
yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän 
keskuksen, joka koordinoi yritysten 
yhteiskuntavastuuta edistäviä hallituksen 
aloitteita ja laatii käytännön välineitä 
yritysten käyttöön1,

- ottaa huomioon eri jäsenvaltioissa 
toteutetut yritysten yhteiskuntavastuuta 
edistävät aloitteet ja erityisesti Tanskaan 
perustetun yritysten yhteiskuntavastuuta 
käsittelevän keskuksen, joka koordinoi 
yritysten yhteiskuntavastuuta edistäviä 
hallituksen lainsäädäntöaloitteita ja laatii 
käytännön välineitä yritysten käyttöön,

Or. fr

Tarkistus 6
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen vuodelta 1966, 
vuoden 1979 yleissopimuksen naisten 
syrjinnän poistamisesta kaikissa sen 
muodoissa, Yhdistyneiden kansakuntien
vuonna 1994 tekemän ehdotuksen 
alkuperäiskansojen oikeuksista sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1989 
yleissopimuksen lasten oikeuksista,

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen vuodelta 1966, 
vuoden 1979 yleissopimuksen naisten 
syrjinnän poistamisesta kaikissa sen 
muodoissa, Yhdistyneiden kansakuntien
yleiskokouksen 13. syyskuuta 2007 
antaman päätöslauselman 61/295 YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksien 
julistuksesta sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien vuoden 1989 
yleissopimuksen lasten oikeuksista,

Or. en

Tarkistus 7
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 viite

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Brysselin 
yleissopimuksen vuodelta 1986 sellaisena 
kuin se on konsolidoituna tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
22. joulukuuta 2000 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 44/20011,

- ottaa huomioon Brysselin 
yleissopimuksen vuodelta 1986 sellaisena 
kuin se on konsolidoituna tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
22. joulukuuta 2000 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 44/2001 sekä 
komission 21. huhtikuuta 2009 
julkaiseman vihreän kirjan asetuksen 
(EY) N:o 44/2001 tarkistamisesta,

Or. fr

Tarkistus 8
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 36 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan 
avautumisesta ja demokratiasta 
25. lokakuuta 2001 antamansa 
päätöslauselman2, jossa WTO:ta 
kehotetaan noudattamaan ILO:n sosiaalisia 
perusnormeja ja hyväksymään ILO:n 
päätökset, mukaan lukien sosiaalisten
perusnormien vakaviin rikkomuksiin 
liittyvät mahdolliset seuraamukset,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

                                               
1 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 EYVL C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
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Tarkistus 9
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että monikansalliset yritykset ja 
niiden tytäryhtiöt ovat talouden 
globalisaation ja kansainvälisen kaupan 
keskeisimmät toimijat,

A. toteaa, että yritykset ja niiden tytäryhtiöt 
ovat talouden globalisaation ja 
kansainvälisen kaupan tärkeimmät
toimijat,

Or. en

Tarkistus 10
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että monikansalliset yritykset ja 
niiden tytäryhtiöt ovat talouden 
globalisaation ja kansainvälisen kaupan 
keskeisimmät toimijat,

A. toteaa, että monikansalliset yritykset ja 
niiden tytäryhtiöt ovat yksi talouden 
globalisaation ja kansainvälisen kaupan 
keskeisimmistä toimijoista,

Or. en

Tarkistus 11
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan politiikan 
pitäisi toimia sisäänrakennettuna, 
itsesääntelevänä mekanismina, jossa 
yritys valvoo ja varmistaa, että se tukee 
lainsäädäntöä sekä eettisiä ja 
kansainvälisiä normeja; katsoo lisäksi, 
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että yrityksen pitäisi kantaa vastuu 
toimintansa vaikutuksista ympäristöön, 
kuluttajiin, työntekijöihin, yhteisöihin, 
sidosryhmiin ja kaikkiin muihin julkisen 
alueen jäseniin,

Or. en

Tarkistus 12
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon monikansallisia 
yrityksiä koskevat OECD:n suuntaviivat, 
joiden perusteella hallitukset ovat antaneet 
yrityksille suunnattuja suosituksia 
vapaaehtoisesti noudatettavista vastuullisen 
toiminnan normeista sellaisten voimassa 
olevien lakien mukaisesti, jotka koskevat 
erityisesti työtä, työmarkkinaosapuolten 
suhteita, ihmisoikeuksia, ympäristöä, 
kuluttajien etuja, korruption torjumista 
sekä veronkiertoa,

B. ottaa huomioon monikansallisia 
yrityksiä koskevat OECD:n suuntaviivat 
vuodelta 2000 ja niiden vuonna 2010 
päivitetyn version,
joiden perusteella hallitukset ovat antaneet 
yrityksille suunnattuja suosituksia 
vapaaehtoisesti noudatettavista vastuullisen 
toiminnan normeista sellaisten voimassa 
olevien lakien mukaisesti, jotka koskevat 
erityisesti työtä, työmarkkinaosapuolten 
suhteita, ihmisoikeuksia, ympäristöä, 
kuluttajien etuja, korruption torjumista 
sekä veronkiertoa,

Or. en

Tarkistus 13
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat puheet eivät 
yleensä toteudu yritysten toimissa ja että 
yritysten yhteiskuntavastuuta käytetään 
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usein pelkästään monikansallisten 
yritysten markkinointivälineenä,

Or. en

Tarkistus 14
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuu on vapaaehtoinen 
itsesääntelymekanismi sosiaalisten 
normien, ympäristönormien ja 
ihmisoikeuksien edistämisen 
saattamiseksi osaksi liiketoimintamallia 
sisällyttämällä yleinen etu harkitusti 
yrityksen päätöksentekoon, kun taas 
lainsäädäntö asettaa yrityksille 
oikeudellisia velvoitteita noudattaa tiettyjä 
normeja kyseisillä aloilla,

Or. en

Tarkistus 15
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että yritysten 
yhteiskuntavastuusta huolimatta suurten 
yritysten pääasiallinen tavoite on voiton 
maksimointi, ja se toteutetaan 
työntekijöiden ja ympäristön 
kustannuksella,

Or. en
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Tarkistus 16
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon monikansallisia 
yrityksiä koskevan ILO:n kolmikantaisen 
periaatejulistuksen, jonka tavoitteena on 
ohjata hallituksia, monikansallisia yrityksiä 
ja työntekijöitä muun muassa työllisyyden, 
koulutuksen, työolojen ja työelämän 
suhteiden alalla ja johon sisältyy valtioiden 
sitoumus noudattaa ja edistää työelämän 
neljää perussääntöä, jotka ovat 
järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden 
kollektiivinen neuvotteluoikeus; pakkotyön 
poistaminen sen kaikissa muodoissa; 
lapsityövoiman poistaminen sekä 
syrjimättömyys työhönotossa,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 17
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuu on luonteeltaan 
vapaaehtoinen ja itsesääntelevä ja että 
kaikkien komission aloitteiden pitäisi 
keskittyä ennemmin yritysten 
yhteiskuntavastuun alaan kuuluvien 
toimintojen tukemiseen kuin niiden 
sääntelyyn,

Or. en
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Tarkistus 18
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien maailmanlaajuisen 
sopimuksen eli Global Compact -aloitteen, 
johon sisältyy kymmenen periaatetta, joita 
monikansallisten yritysten on sitouduttava 
noudattamaan asioissa, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia, sosiaalisia perusnormeja, 
ennalta varautumiseen perustuvaa 
lähestymistapaa ympäristöongelmiin sekä 
korruption torjumista,

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien maailmanlaajuisen 
sopimuksen eli Global Compact -aloitteen, 
johon sisältyy kymmenen periaatetta, jotka 
koskevat ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja, ennalta varautumiseen 
perustuvaa lähestymistapaa 
ympäristöongelmiin sekä korruption 
torjumista ja joihin yritykset sitoutuvat ja 
jotka ne vapaaehtoisesti sisällyttävät 
liiketoimintaansa,

Or. en

Tarkistus 19
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien maailmanlaajuisen 
sopimuksen eli Global Compact -aloitteen, 
johon sisältyy kymmenen periaatetta, joita 
monikansallisten yritysten on sitouduttava 
noudattamaan asioissa, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia, sosiaalisia perusnormeja, 
ennalta varautumiseen perustuvaa 
lähestymistapaa ympäristöongelmiin sekä 
korruption torjumista,

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien maailmanlaajuisen 
sopimuksen eli Global Compact -aloitteen 
kymmenen periaatetta, jotka
monikansallisia yrityksiä pyydetään 
omaksumaan, tukemaan ja panemaan 
täytäntöön vaikutusvaltansa puitteissa 
keskeisimpinä arvoina asioissa, jotka 
koskevat ihmisoikeuksia, sosiaalisia
perusnormeja, ympäristöä sekä korruption 
torjumista,

Or. en
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Tarkistus 20
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien maailmanlaajuisen 
sopimuksen eli Global Compact -aloitteen, 
johon sisältyy kymmenen periaatetta, joita 
monikansallisten yritysten on sitouduttava 
noudattamaan asioissa, jotka koskevat 
ihmisoikeuksia, sosiaalisia perusnormeja, 
ennalta varautumiseen perustuvaa 
lähestymistapaa ympäristöongelmiin sekä 
korruption torjumista,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 21
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon käynnissä olevat 
valmistelut OECD:n monikansallisille 
yrityksille tarkoitettujen suuntaviivojen 
tarkistamiseksi erityisesti niiden 
suuntaviivojen osalta, jotka koskevat 
kansallisten yhteyspisteiden kehittämistä 
ja toimitusketjujen vastuuta,

Or. fr

Tarkistus 22
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. katsoo, että kansainväliset 
järjestelmät, kuten "Global Reporting 
Initiative", sekä sertifiointia ja 
hyväksyntää koskevat menetelmät, kuten 
ISO 14 001 -standardi ja erityisesti uusi 
ISO 26 000 -standardi, jotka on laadittu 
kaikkia organisaatiotyyppejä koskeviksi 
suuntaviivoiksi, auttavat yrityksiä 
arvioimaan toimintansa taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia 
ottamalla käyttöön kestävän kehityksen 
käsitteen, mutta ovat tehokkaita vain, jos 
ne pannaan todella täytäntöön ja jos 
niiden noudattamista tarkkaillaan

Or. fr

Tarkistus 23
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. ottaa huomioon ISO 26 000 
-standardissa esitetyn yritysten 
yhteiskuntavastuuta kuvaavan, 
kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen 
ammattiyhdistysliikkeiden laajalti 
tukeman määritelmän, jonka mukaan 
kyse on organisaation vastuusta suhteessa 
sen päätösten ja toimien yhteiskunta- ja 
ympäristövaikutuksiin ja jonka mukaan 
vastuullisuus näkyy avoimina ja eettisinä 
käytäntöinä, jotka edistävät kestävää 
kehitystä, mukaan lukien terveyttä ja 
yhteiskunnallista hyvinvointia, joissa 
huomioidaan eri sidosryhmien odotukset, 
jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisia ja yhteensopivia kansainvälisten 
standardien kanssa, jotka on omaksuttu 
organisaation kaikissa osissa ja joita 



PE450.649v01-00 14/61 AM\833858FI.doc

FI

noudatetaan organisaation suhteiden 
hoidossa",

Or. fr

Tarkistus 24
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon Euroopan komission 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle kaupan ja jakelun 
markkinaseurannasta laatiman 
kertomuksen nimeltä "Kaupan ja jakelun 
alan sisämarkkinoiden tehokkuuden ja 
oikeudenmukaisuuden lisääminen 
vuoteen 2020 mennessä" (KOM(2010)355 
lopullinen) ja sen liitteen, jossa todetaan, 
että "kuluttajat saavat usein vain vähän 
tietoa siitä, miten liikkeenharjoittajat 
kantavat yhteiskuntavastuunsa. 
Kuluttajan ei siis ole mahdollista tehdä 
ostopäätöstään tällaisen tiedon pohjalta,"

Or. fr

Tarkistus 25
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo on laajentanut 
kauppaa koskevaa EU:n toimivaltaa 
ennen kaikkea investointialalla, jonka on 
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nyt noudatettava yritysten 
yhteiskuntavastuun normeja, joihin EU 
on sitoutunut; katsoo, että uuden yhteisen 
investointipolitiikan pitäisi merkitä EU:n 
investoijille täytäntöönpanokelpoisia 
ehtoja huomattavana vipuvoimana 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasapainottamiseksi,

Or. en

Tarkistus 26
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
periaatteiden rikkominen on eräänlaista 
sosiaalista ja ympäristöperusteista 
polkumyyntiä, joka on haitaksi etenkin 
Euroopassa sijaitseville yrityksille ja 
työntekijöille, joiden on noudatettava 
korkeampia sosiaalisia sekä ympäristöön 
ja verotukseen liittyviä normeja,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
periaatteiden rikkominen on eräänlaista 
sosiaalista ja ympäristöperusteista 
polkumyyntiä, joka on haitaksi etenkin 

I. katsoo, että minkä tahansa kolmannen 
maan, jossa minkä tahansa kokoinen 
EU:n yritys toimii, voimassa olevan 
lainsäädännön rikkominen on voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan rikkomus 
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Euroopassa sijaitseville yrityksille ja 
työntekijöille, joiden on noudatettava 
korkeampia sosiaalisia sekä ympäristöön 
ja verotukseen liittyviä normeja,

tai rangaistava teko ja on haitaksi etenkin 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiville
yrityksille ja työntekijöille, ja jos kyseinen 
rikkominen on jatkuvaa, eikä siitä 
rangaista, se saattaa johtaa löyhempien
sosiaalisten sekä ympäristöön ja 
verotukseen liittyvien normien 
yleistymiseen, ja vaikuttaa siten 
kielteisesti myös EU:ssa toimiviin 
työntekijöihin,

Or. en

Tarkistus 28
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevien periaatteiden rikkominen on 
eräänlaista sosiaalista ja 
ympäristöperusteista polkumyyntiä, joka 
on haitaksi etenkin Euroopassa sijaitseville 
yrityksille ja työntekijöille, joiden on 
noudatettava korkeampia sosiaalisia sekä 
ympäristöön ja verotukseen liittyviä 
normeja,

I. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevien periaatteiden rikkominen on 
eräänlaista sosiaalista ja 
ympäristöperusteista polkumyyntiä, joka 
on haitaksi etenkin Euroopassa sijaitseville 
yrityksille ja työntekijöille, joiden on 
noudatettava korkeampia sosiaalisia sekä 
ympäristöön ja verotukseen liittyviä 
normeja; katsoo, että erilaisten 
sanktioiden käyttöönotto yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeviin 
periaatteisiin kohdistuvien jatkuvien 
rikkomusten yhteydessä olisi tehokas 
toimenpide,

Or. de

Tarkistus 29
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta
koskevien periaatteiden rikkominen on 
eräänlaista sosiaalista ja 
ympäristöperusteista polkumyyntiä, joka 
on haitaksi etenkin Euroopassa sijaitseville 
yrityksille ja työntekijöille, joiden on 
noudatettava korkeampia sosiaalisia sekä 
ympäristöön ja verotukseen liittyviä 
normeja,

I. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevien oikeudellisesti sitovien
periaatteiden rikkominen on eräänlaista 
sosiaalista ja ympäristöperusteista 
polkumyyntiä, joka on haitaksi etenkin 
Euroopassa sijaitseville yrityksille ja 
työntekijöille, joiden on noudatettava 
korkeampia sosiaalisia sekä ympäristöön ja 
verotukseen liittyviä normeja,

Or. en

Tarkistus 30
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset monikansalliset yritykset, 
jotka siirtävät tuotantoyksiköitään 
matalan palkkatason maihin sekä maihin, 
joissa ympäristövaatimukset ovat 
vähäisemmät, voitaisiin asettaa 
vastuuseen, myös yhteisön 
tuomioistuimissa, niiden tytäryhtiöiden ja 
toimitusketjujen kyseisessä maassa 
aiheuttamista mahdollisista 
ympäristövahingoista ja sosiaalisista 
haitoista,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset monikansalliset yritykset, 
jotka siirtävät tuotantoyksiköitään 
matalan palkkatason maihin sekä maihin, 
joissa ympäristövaatimukset ovat 
vähäisemmät, voitaisiin asettaa 
vastuuseen, myös yhteisön
tuomioistuimissa, niiden tytäryhtiöiden ja 
toimitusketjujen kyseisessä maassa 
aiheuttamista mahdollisista 
ympäristövahingoista ja sosiaalisista 
haitoista,

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset yritykset, mukaan lukien
monikansalliset yritykset, jotka toimivat 
kolmansissa maissa, voitaisiin asettaa 
vastuuseen paikallisissa tuomioistuimissa 
samalla lailla kuin mikä tahansa samalla 
alalla ja lainsäädännöllisessä 
ympäristössä toimiva paikallinen tai 
ulkomainen yritys niiden tai niiden
tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen 
kyseisessä maassa aiheuttamista 
mahdollisista ympäristövahingoista ja 
sosiaalisista haitoista,

Or. en

Tarkistus 32
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset monikansalliset yritykset, 
jotka siirtävät tuotantoyksiköitään matalan 
palkkatason maihin sekä maihin, joissa 
ympäristövaatimukset ovat vähäisemmät, 
voitaisiin asettaa vastuuseen, myös 
yhteisön tuomioistuimissa, niiden 
tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen 
kyseisessä maassa aiheuttamista 
mahdollisista ympäristövahingoista ja 
sosiaalisista haitoista,

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset monikansalliset yritykset, 
jotka siirtävät tuotantoyksiköitään matalan 
palkkatason maihin sekä maihin, joissa 
ympäristövaatimukset ovat vähäisemmät, 
voitaisiin asettaa vastuuseen, myös 
yhteisön tuomioistuimissa, niiden 
tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen 
kyseisessä maassa aiheuttamista 
mahdollisista ympäristövahingoista ja 
sosiaalisista haitoista tai muista 
paikallisten yhteisöjen kokemista 
ulkoisvaikutuksista,

Or. en
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Tarkistus 33
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset monikansalliset yritykset, 
jotka siirtävät tuotantoyksiköitään matalan 
palkkatason maihin sekä maihin, joissa 
ympäristövaatimukset ovat vähäisemmät, 
voitaisiin asettaa vastuuseen, myös 
yhteisön tuomioistuimissa, niiden 
tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen 
kyseisessä maassa aiheuttamista 
mahdollisista ympäristövahingoista ja 
sosiaalisista haitoista,

J. katsoo, että olisi luonnollista, että 
eurooppalaiset yritykset, jotka siirtävät 
tuotantoyksiköitään matalan palkkatason 
maihin sekä maihin, joissa 
ympäristövaatimukset ovat vähäisemmät, 
voitaisiin asettaa vastuuseen niiden 
tytäryhtiöiden ja toimitusketjujen 
kyseisessä maassa aiheuttamista 
mahdollisista ympäristövahingoista ja 
sosiaalisista haitoista,

Or. en

Tarkistus 34
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon niiden suhteiden 
huomattavan moninaisuuden, jotka voivat 
vallita toisaalta emoyhtiön ja 
tytäryhtiöiden välillä ja toisaalta yrityksen 
ja sen toimittajien välillä, sekä tarpeen 
määrittää kansainvälisellä tasolla 
vaikutusalueen ja "asianmukaisen 
huolellisuuden" käsitteet,

Or. fr
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Tarkistus 35
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. katsoo, että yritykset eivät ole suoraan 
kansainvälisen lainsäädännön alaisia ja 
että muun muassa ihmisoikeuksia, 
työoikeutta ja ympäristönsuojelua 
koskevat kansainväliset sopimukset sitovat 
allekirjoittaneita valtioita, mutta eivät 
suoraan yrityksiä, joiden toimipaikat 
sijaitsevat näissä valtioissa, ja että sen 
sijaan on allekirjoittaneiden valtioiden 
tehtävä taata, että niiden alueella 
toimipaikkaansa pitävät yritykset täyttävät 
oikeudelliset velvoitteensa ja noudattavat 
huolellisuutta, sekä langettaa muussa 
tapauksessa asianmukaisia ja riittäviä 
seuraamuksia,

Or. fr

Tarkistus 36
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J c. ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 8 artiklassa taatut 
perusoikeudet, jotka ovat oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
oikeus puolueettomaan tuomioistuimeen,

Or. fr
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Tarkistus 37
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J d. ottaa huomioon Brysselin 
yleissopimuksella ja asetuksella 
N:o 44/2001 vahvistetun oikeudellisen 
yhteistyön periaatteen ja kehottaa 
komissiota toteuttamaan vihreässä 
kirjassa ehdotettuja uudistuksia, jotka 
koskevat ekstraterritoriaalisuuden 
kehittämistä ja erityisesti asetuksen 
soveltamisalan laajentamista riita-
asioihin, joissa on osallisina kolmansissa 
maissa olevia vastaajia,

Or. fr

Tarkistus 38
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen vapaakauppasopimuksen 
270 artiklan 3 kohta sisältävät jo 
maininnan, joskin rajallisen, yritysten 
yhteiskuntavastuusta,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen vapaakauppasopimuksen 
270 artiklan 3 kohta sisältävät jo 
maininnan, joskin rajallisen, yritysten 
yhteiskuntavastuusta; katsoo, että edes 
yritysten jatkamat rikkomukset 
ihmisoikeuksia, työehtoja ja 
ympäristösäännöksiä vastaan eivät 
käytännössä vaikuta toisenlaisiksi 
asetettujen tavoitteiden osalta mitenkään 
kyseisten kauppasopimusten jatkamiseen,

Or. de
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Tarkistus 39
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen vapaakauppasopimuksen 
270 artiklan 3 kohta sisältävät jo
maininnan, joskin rajallisen, yritysten 
yhteiskuntavastuusta,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen vapaakauppasopimuksen 270 
artiklan 3 kohta sisältävät maininnan 
yritysten yhteiskuntavastuusta; katsoo, että 
niissä ei onnistuta kiteyttämään yritysten 
yhteiskuntavastuun merkitystä 
eurooppalaiselle tavoitteelle, joka koskee 
ympäristönsuojelua sekä sosiaalisten 
oikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelua,

Or. en

Tarkistus 40
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen vapaakauppasopimuksen
270 artiklan 3 kohta sisältävät jo 
maininnan, joskin rajallisen, yritysten 
yhteiskuntavastuusta,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
ja Etelä-Korean välisen
vapaakauppasopimuksen luku 13 sekä 
Euroopan unionin sekä Kolumbian ja 
Perun välisen monenkeskisen 
kauppasopimuksen 270 artiklan 3 kohta 
sisältävät jo maininnan yritysten 
yhteiskuntavastuusta,

Or. en
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Tarkistus 41
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että etenkin 
kaivosteollisuuden alalla ja laajoilla sen 
liitännäisalojen alueilla tähänastiset 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat 
sopimukset ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi,

Or. de

Tarkistus 42
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuulla sekä 
kauppasopimusten sosiaali- ja 
ympäristölausekkeilla tavoitellaan samaa 
tavoitetta, joka on inhimilliset ja 
ympäristön tarpeet huomioon ottava talous 
sekä oikeudenmukaisempi ja kestävää 
kehitystä edistävä globalisaatio, jossa 
sosiaaliset näkökohdat otetaan paremmin 
huomioon,

L. katsoo, että kauppasopimusten sosiaali-
ja ympäristölausekkeilla sekä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevilla liike-
elämän sitoumuksilla tavoitellaan samaa 
tavoitetta, joka on inhimilliset ja 
ympäristön tarpeet huomioon ottava talous 
sekä oikeudenmukaisempi ja kestävää 
kehitystä edistävä globalisaatio, jossa 
sosiaaliset näkökohdat otetaan paremmin 
huomioon,

Or. en

Tarkistus 43
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon yhteisön jo olemassa 
olevan mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan 
lainsäädännön ja erityisesti 
6. toukokuuta 2003 annetun suosituksen 
2003/361/EY ja kesäkuussa 2008 
hyväksytyn eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen (Small Business Act)

Or. fr

Tarkistus 44
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
sopimusten tarkoituksena ei saa olla estää 
tehokkaan lainsäädännön antamista; 
katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevien sopimusten, jotka osoittautuvat 
tehottomiksi tai 
täytäntöönpanokelvottomiksi, olisi 
johdettava lainsäätäjän suorittamaan 
sääntelyyn,

Or. en

Tarkistus 45
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että ilmasto-, energia- ja 1. toteaa, että nykyisin kohtaamamme, 
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elintarvikekriisien jälkeen 
maailmanlaajuinen rahoituskriisi on 
aiheuttanut kaikkialla sosiaalisen kriisin, 
joka on lisännyt tarvetta laatia uusia ja 
tiukkoja sääntöjä, jotta globaalia taloutta 
voitaisiin valvoa paremmin ja jotta se ei 
kehittyisi inhimillisten ja yhteiskunnan 
tarpeiden kustannuksella; katsoo, että 
globalisaation näkökulmasta keskeisessä 
asemassa oleva kansainvälinen kauppa ei 
ole tämän vaatimuksen ulkopuolella;

äskettäisen rahoituskriisin terävöittämät 
haasteet ovat johtaneet 
maailmanlaajuisesti keskusteluihin 
uudesta sääntelyä koskevasta 
lähestymistavasta maailmantalouteen ja 
siihen liittyvistä hallintokysymyksistä, 
kansainvälinen kauppa mukaan lukien; 
katsoo, että uusien sääntöjen pitäisi 
myötävaikuttaa sellaisen kestävämmän 
politiikan kehittämiseen, joka ottaa 
huomioon sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät huolenaiheet;

Or. en

Tarkistus 46
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että ilmasto-, energia- ja 
elintarvikekriisien jälkeen 
maailmanlaajuinen rahoituskriisi on 
aiheuttanut kaikkialla sosiaalisen kriisin, 
joka on lisännyt tarvetta laatia uusia ja 
tiukkoja sääntöjä, jotta globaalia taloutta 
voitaisiin valvoa paremmin ja jotta se ei
kehittyisi inhimillisten ja yhteiskunnan 
tarpeiden kustannuksella; katsoo, että 
globalisaation näkökulmasta keskeisessä 
asemassa oleva kansainvälinen kauppa ei 
ole tämän vaatimuksen ulkopuolella;

1. toteaa, että ilmasto-, energia- ja 
elintarvikekriisien jälkeen 
maailmanlaajuinen rahoituskriisi on 
aiheuttanut kaikkialla sosiaalisen kriisin, 
joka on lisännyt tarvetta laatia uusia, 
tehokkaampia ja paremmin 
täytäntöönpantuja sääntöjä, jotta taloutta 
voitaisiin valvoa paremmin kansallisten, 
tai kun mahdollista, ylikansallisten 
sääntelijöiden toimesta; katsoo, että 
kaikkialla maailmassa tällä hetkellä 
toteutettavien irtaantumisstrategioiden ei 
pitäisi kehittyä inhimillisten ja 
yhteiskunnan tarpeiden kustannuksella; 
katsoo, että yhden globalisaation moottorin 
eli avoimen ja oikeudenmukaisen 
kansainvälisen kaupan tehostaminen voi 
osaltaan vaikuttaa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 47
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että ilmasto-, energia- ja 
elintarvikekriisien jälkeen
maailmanlaajuinen rahoituskriisi on 
aiheuttanut kaikkialla sosiaalisen kriisin, 
joka on lisännyt tarvetta laatia uusia ja 
tiukkoja sääntöjä, jotta globaalia taloutta 
voitaisiin valvoa paremmin ja jotta se ei 
kehittyisi inhimillisten ja yhteiskunnan 
tarpeiden kustannuksella; katsoo, että 
globalisaation näkökulmasta keskeisessä 
asemassa oleva kansainvälinen kauppa ei 
ole tämän vaatimuksen ulkopuolella;

1. toteaa, että maailmanlaajuinen
rahoituskriisi on osittain aiheuttanut 
sosiaalisen kriisin, joka on lisännyt tarvetta 
laatia uusia ja tiukkoja sääntöjä, jotta 
globaalia taloutta voitaisiin valvoa 
paremmin ja jotta se ei kehittyisi 
inhimillisten ja yhteiskunnan tarpeiden 
kustannuksella; katsoo, että globalisaation 
näkökulmasta keskeisessä asemassa oleva 
kansainvälinen kauppa ei ole tämän 
vaatimuksen ulkopuolella;

Or. de

Tarkistus 48
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
lisää liittyy ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailua sekä kiristää yritysten välistä 
kilpailua, mikä on ajoittain johtanut 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
vakavaan rikkomiseen sekä 
ympäristövahinkoihin; 

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
on lisännyt ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailupainetta sekä kiristänyt yritysten 
välistä kilpailua, mikä on ajoittain johtanut 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
perusteettomaan rikkomiseen sekä 
ympäristövahinkoihin;

Or. en
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Tarkistus 49
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
lisää liittyy ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailua sekä kiristää yritysten välistä 
kilpailua, mikä on ajoittain johtanut 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
vakavaan rikkomiseen sekä 
ympäristövahinkoihin; 

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
lisää ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailua sekä kiristää yritysten välistä 
kilpailua, mikä on johtanut uudistuksiin 
avoimuuden ja vaurauden lisäämiseksi 
sekä hallinnon parantamiseksi mutta 
mikä on ajoittain johtanut myös
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
vakavaan rikkomiseen sekä 
ympäristövahinkoihin;

Or. en

Tarkistus 50
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
lisää liittyy ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailua sekä kiristää yritysten välistä 
kilpailua, mikä on ajoittain johtanut 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
vakavaan rikkomiseen sekä 
ympäristövahinkoihin; 

2. ottaa myös huomioon, että globalisaatio 
lisää ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävää maiden välistä 
kilpailua sekä kiristää yritysten välistä 
kilpailua, mikä on ajoittain johtanut siihen, 
että hallitukset sietävät ihmisoikeuksien ja 
sosiaalisten oikeuksien vakavaa rikkomista
sekä ympäristövahinkoja houkutellessaan 
kauppaa ja investointeja;

Or. en
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Tarkistus 51
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että kansainvälisesti kaikilta 
osin hyväksytyt, yritysten 
yhteiskuntavastuuta määrittävät periaatteet, 
jotka OECD, ILO ja Yhdistyneet 
kansakunnat on hyväksynyt, koskevat 
yritysten vastuullista toimintaa, joka liittyy 
erityisesti työhön, sosiaalisiin suhteisiin, 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön, kuluttajien 
etuihin ja näitä koskevien toimien 
avoimuuteen sekä korruption torjumiseen 
ja verotukseen;

3. muistuttaa, että kansainvälisesti kaikilta 
osin hyväksytyt, yritysten 
yhteiskuntavastuuta määrittävät periaatteet, 
jotka OECD, ILO ja Yhdistyneet 
kansakunnat on hyväksynyt, koskevat 
yritysten vastuullista toimintaa, ja olettaa 
lähtökohtaisesti, että voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, joka liittyy erityisesti 
työhön, sosiaalisiin suhteisiin, 
ihmisoikeuksiin, ympäristöön, kuluttajien 
etuihin ja näitä koskevien toimien 
avoimuuteen sekä korruption torjumiseen 
ja verotukseen, noudatetaan; 

Or. fr

Tarkistus 52
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. tunnustaa vain vapaaehtoisuuteen 
perustuvan yritysten yhteiskuntavastuun 
rajoitukset ja kehottaa siksi komissiota 
sisällyttämään yritysten 
yhteiskuntavastuun yksiselitteisesti uuteen 
Eurooppa 2020 -kauppastrategiaansa ja 
antamaan selkeitä ehdotuksia siitä, miten 
yritysten yhteiskuntavastuuta toteutetaan 
komission alakohtaisissa politiikoissa 
avoimella ja vastuullisella tavalla;

Or. en
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Tarkistus 53
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuun lisääminen on 
Euroopan unionin tukema tavoite, ja että 
Euroopan komissio katsoo, että unionin on 
varmistettava, että sen toteuttamilla 
ulkoisilla toimilla sekä kolmansiin maihin 
investoivien eurooppalaisten yritysten 
toiminnalla myötävaikutetaan käytännössä 
kohdemaan kestävään ja sosiaaliseen 
kehitykseen;

4. muistuttaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuun lisääminen on 
Euroopan unionin tukema tavoite, ja että 
Euroopan komissio katsoo, että unionin on 
varmistettava, että sen toteuttamilla 
ulkoisilla toimilla myötävaikutetaan 
käytännössä kohdemaan kestävään ja 
sosiaaliseen kehitykseen ja että 
eurooppalaisten yritysten toimet –
riippumatta siitä, missä ne investoivat ja 
toimivat – ovat eurooppalaisten arvojen ja 
kansainvälisesti sovittujen normien 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 54
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että yhteinen
kauppapolitiikka on Euroopan unionin 
kokonaistavoitteita palveleva väline ja että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 artiklan mukaisesti 
Euroopan unionin kauppapolitiikkaa 
"harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa 
koskevien periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisesti" ja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
Euroopan unioni edistää osaltaan erityisesti
"maapallon kestävää kehitystä, kansojen 
välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä 
kunnioitusta, vapaata ja oikeudenmukaista 

5. muistuttaa, että yhteisen
kauppapolitiikan tavoitteet pitäisi sovittaa 
täysimääräisesti yhteen Euroopan unionin 
kokonaistavoitteiden kanssa ja että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 artiklan mukaisesti 
Euroopan unionin kauppapolitiikkaa 
"harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa 
koskevien periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisesti" ja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
Euroopan unioni edistää osaltaan muun 
muassa "maapallon kestävää kehitystä, 
kansojen välistä yhteisvastuuta ja 
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kauppaa, köyhyyden poistamista ja 
ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen 
oikeuksien suojelua, sekä kansainvälisen 
oikeuden tarkkaa noudattamista ja 
kehittämistä, etenkin Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan periaatteiden 
kunnioittamista";

keskinäistä kunnioitusta, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden 
poistamista ja ihmisoikeuksien, erityisesti 
lapsen oikeuksien suojelua, sekä 
kansainvälisen oikeuden tarkkaa 
noudattamista ja kehittämistä, etenkin 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
periaatteiden kunnioittamista";

Or. en

Tarkistus 55
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että Euroopan komission 
pitäisi tarkastella mahdollisuuksia laatia 
yhdenmukaistettu määritelmä suhteista, 
jotka vallitsevat "emoyhtiöksi" kutsutun 
yrityksen ja siihen nähden 
riippuvuussuhteessa olevien yritysten 
välillä, oli kyse sitten tytäryhtiöstä, 
toimittajista tai alihankkijoista, kunkin 
osapuolen oikeudellisen vastuun 
selkeyttämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 56
Joe Higgins

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuu on tehoton väline 
työntekijöiden oikeuksien, paikallisten 
yhteisöjen ja alkuperäisyhteisöjen 
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oikeuksien suojeluun sekä 
ympäristönsuojeluun, ja peräänkuuluttaa 
tiukkaa lainsäädäntöä ja tehokkaasti 
toimivia ammattiliittoja takaamaan 
työntekijöiden oikeudet ja 
ympäristönsuojelun sen sijaan, että 
tukeuduttaisiin yritysten velvoitteisiin, 
jotka eivät ole sitovia;

Or. en

Tarkistus 57
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevan vastuun on 
kuuluttava olennaisena osana Euroopan 
unionin kauppasopimuksiin, kun otetaan 
huomioon suurten yritysten, niiden 
tytäryhtiöiden sekä tuotantoketjujen 
merkittävä asema kansainvälisessä 
kaupassa;

6. katsoo, että yritysten yhteiskuntaa 
koskeva vastuu voi tuoda lisäarvoa
Euroopan unionin kauppasopimuksiin, kun 
otetaan huomioon suurten yritysten, niiden 
tytäryhtiöiden sekä tuotantoketjujen tärkeä
asema kansainvälisessä kaupassa;

Or. en

Tarkistus 58
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kauppasopimusten 
sosiaalilausekkeet vahvistuvat yritysten 
toimintaa koskevan yhteiskuntavastuun 
myötä ja toisaalta kauppasopimuksilla 
tuetaan yritysten yhteiskuntavastuuta 
etenkin näihin sopimuksiin sisältyvien

7. katsoo, että kauppasopimusten 
sosiaalilausekkeita pitäisi täydentää
yritysten toimintaa koskevan 
yhteiskuntavastuun myötä ja toisaalta 
kauppasopimuksilla tuetaan yritysten 
yhteiskuntavastuuta etenkin näihin 
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periaatteiden toteuttamista koskevan 
valvonnan välityksellä;

sopimuksiin sisältyvien periaatteiden 
toteuttamista koskevan valvonnan 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 59
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pyytää, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat periaatteet 
ja velvoitteet huomioidaan komission 
tulevassa tiedonannossa, joka koskee 
uutta eurooppalaista kauppapolitiikkaa 
Eurooppa 2020 -strategian puitteissa, 
tiedonannossa, jota komissio valmistelee 
yritysten yhteiskuntavastuusta 
vuodelle 2011 sekä komission 
kauppapolitiikan täytäntöönpanossa ja 
sisällytetään niihin;

Or. fr

Tarkistus 60
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa sisällyttämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat periaatteet 
GSP- ja GSP+-järjestelmään, kun sitä 
seuraavaksi tarkistetaan; kehottaa 
komissiota huolehtimaan, että 
monikansalliset yritykset, joiden 
tytäryhtiöt tai hankintaketjut sijaitsevat 
GSP-järjestelmään ja etenkin GSP+-

8. kehottaa sisällyttämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat periaatteet 
GSP+-järjestelmään, kun sitä seuraavaksi 
tarkistetaan; kehottaa komissiota 
huolehtimaan, että yritykset noudattavat 
kansallisia ja kansainvälisiä lainmukaisia 
velvoitteitaan ihmisoikeuksien, sosiaalisten
normien ja ympäristölainsäädännön osalta; 
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järjestelmään kuuluvissa maissa –
riippumatta siitä, sijaitseeko 
monikansallisten yritysten kotipaikka 
Euroopan unionissa tai ei – noudattavat 
kansallisia ja kansainvälisiä lainmukaisia 
velvoitteitaan ihmisoikeuksien, sosiaalisten
normien ja ympäristölainsäädännön osalta; 
toivoo, että Euroopan unioni ja GSP:n 
allekirjoittaja- ja edunsaajavaltiot 
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että 
yritykset noudattavat velvollisuuksiaan; 
vaatii, että velvoite kuuluu sitovasti GSP-
järjestelmään;

toivoo, että Euroopan unioni ja GSP+:n
allekirjoittaja- ja edunsaajavaltiot 
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että 
yritykset noudattavat velvollisuuksiaan; 

Or. en

Tarkistus 61
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota pitämään 
mielessä, että yritysten yhteiskuntavastuu 
oli alun perin vastuuntuntoisten yritysten 
vapaaehtoista toimintaa sen 
varmistamiseksi, että niiden vaikutus oli 
suotuisaa jäsenvaltioille ja valtioille, 
joissa ne toimivat, ja tunnustamaan, että 
tässä yhteydessä vapaaehtoisuuden 
periaatteen säilyttäminen ja yritysten 
antaminen toimia oman harkintansa 
mukaan on paras tapa varmistaa 
tuottoisimmat tulokset;

Or. en

Tarkistus 62
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että uudistetussa GSP+-
järjestelmässä olisi kiellettävä myös 
isäntävaltioiden kanssa tehdyt sopimukset 
(host-country agreements), jotka ovat 
selkeästi vastoin yritysten 
yhteiskuntavastuuta ja joita tietyt 
monikansalliset yritykset tekevät salaa 
GSP+-järjestelmästä hyötyvien 
isäntävaltioiden kanssa välttääkseen 
näiden maiden lainsäädännön 
vaatimuksia;

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 63
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toteaa, että lakisääteisillä 
vaatimuksilla, sääntelyllä ja 
byrokraattisella menettelyllä voi olla 
erityisen haitallinen vaikutus pk-
yrityksiin, kun ne pyrkivät kasvamaan 
hyödyntämällä rajallisia resurssejaan 
ja/tai pääsemään uusille markkinoille, ja 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan, 
että tämän mietinnön mahdollisesti 
synnyttämät toimet eivät lisäisi etenkään 
pk-yritysten hallinnollista taakkaa tai 
vaikuttaisi haitallisesti niiden 
yritystoimintaa koskeviin aloitteisiin;

Or. en
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Tarkistus 64
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan uuden vaikutustutkimusmallin, 
jotta varmistetaan, että 
kauppasopimuksen allekirjoittamista 
edeltävässä vaiheessa ja sen jälkeen 
Euroopan unionin kanssa sopimuksen 
tehneet valtiot noudattavat käytännössä 
ihmisoikeuksia, sosiaalisia perusnormeja 
ja ympäristönsuojelua koskevia 
velvoitteitaan; kehottaa lisäksi 
toteuttamaan vaikutustutkimuksia 
kauppasopimusten sosiaalisista 
vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista 
kumppanuusvaltioissa ja näiden maiden 
haavoittuvilla aloilla, ja vaatii, että nämä 
tutkimukset niin ikään toteutetaan ennen 
sopimusten tekemistä ja niiden 
toimeenpanoa;

10. kehottaa Euroopan komissiota 
tarvittaessa parantamaan kestävään 
kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
tutkimusmalliaan, jotta siinä otettaisiin 
asianmukaisesti huomioon 
kauppaneuvottelujen taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat 
vaikutukset; kehottaa komissiota 
seuraamaan EU:n kumppanuusvaltioiden 
kanssa tehtyjä kauppasopimuksia 
laatimalla ennakkoon ja jälkikäteen 
vaikutustutkimuksia, joissa otetaan 
huomioon erityisesti haavoittuvat alat;

Or. en

Tarkistus 65
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan uuden vaikutustutkimusmallin, 
jotta varmistetaan, että kauppasopimuksen 
allekirjoittamista edeltävässä vaiheessa ja 
sen jälkeen Euroopan unionin kanssa 
sopimuksen tehneet valtiot noudattavat 
käytännössä ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja ja ympäristönsuojelua 
koskevia velvoitteitaan; kehottaa lisäksi 

10. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan uuden vaikutustutkimusmallin, 
jotta varmistetaan, että kauppasopimuksen 
allekirjoittamista edeltävässä vaiheessa ja 
sen jälkeen Euroopan unionin kanssa 
sopimuksen tehneet valtiot noudattavat 
käytännössä ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja ja ympäristönsuojelua 
koskevia velvoitteitaan; kehottaa lisäksi 
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toteuttamaan vaikutustutkimuksia 
kauppasopimusten sosiaalisista 
vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista 
kumppanuusvaltioissa ja näiden maiden 
haavoittuvilla aloilla, ja vaatii, että nämä 
tutkimukset niin ikään toteutetaan ennen 
sopimusten tekemistä ja niiden 
toimeenpanoa;

toteuttamaan vaikutustutkimuksia 
kauppasopimusten sosiaalisista 
vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista 
kumppanuusvaltioissa ja näiden maiden 
haavoittuvilla aloilla, ja vaatii, että nämä 
tutkimukset niin ikään toteutetaan ennen 
sopimusten tekemistä ja niiden 
toimeenpanon jälkeen;

Or. en

Tarkistus 66
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan uuden vaikutustutkimusmallin, 
jotta varmistetaan, että kauppasopimuksen 
allekirjoittamista edeltävässä vaiheessa ja 
sen jälkeen Euroopan unionin kanssa 
sopimuksen tehneet valtiot noudattavat 
käytännössä ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja ja ympäristönsuojelua 
koskevia velvoitteitaan; kehottaa lisäksi 
toteuttamaan vaikutustutkimuksia 
kauppasopimusten sosiaalisista 
vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista 
kumppanuusvaltioissa ja näiden maiden 
haavoittuvilla aloilla, ja vaatii, että nämä 
tutkimukset niin ikään toteutetaan ennen 
sopimusten tekemistä ja niiden 
toimeenpanoa;

kehottaa Euroopan komissiota laatimaan 
uuden vaikutustutkimusmallin, jotta 
varmistetaan, että kauppasopimuksen 
allekirjoittamista edeltävässä vaiheessa ja 
sen jälkeen Euroopan unionin kanssa 
sopimuksen tehneet valtiot noudattavat 
käytännössä ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja ja ympäristönsuojelua 
koskevia velvoitteitaan, 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevat 
tavoitteet mukaan lukien; kehottaa lisäksi 
toteuttamaan vaikutustutkimuksia 
kauppasopimusten sosiaalisista 
vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista 
kumppanuusvaltioissa ja näiden maiden 
haavoittuvilla aloilla, ja vaatii, että nämä 
tutkimukset niin ikään toteutetaan ennen 
sopimusten tekemistä ja niiden 
toimeenpanoa; 

Or. en
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Tarkistus 67
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 68
Marielle De Sarnez

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pyytää Euroopan komissiota 
toteuttamaan vaikutustutkimuksia, joilla 
arvioidaan kauppasopimusten vaikutuksia 
eurooppalaisiin pk-yrityksiin (pk-
yritystesti) erityisesti yritysten 
yhteiskuntavastuun osalta eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small 
Business Act) mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 69
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. panee merkille, että ylikansallisten 
elinten lakisääteisten vaatimusten 
täytäntöönpano saattaa heikentää 
vaalidemokratian toimimista, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan, että minkään 
kansainvälisen sopimuksen, jonka se 
aikoo panna täytäntöön, ehdot eivät 
heikennä sopimuspuolten demokraattisia 
itsemääräämisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 70
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ehdottaa yleisemmin, että kaikki
unionin neuvottelemat kauppasopimukset, 
mukaan lukien investointisopimukset ja 
julkisia hankintoja koskevat sopimukset,
sisältävät vastedes kestävää kehitystä 
koskevan luvun ja siihen sisältyvän 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
lausekkeen;

11. ehdottaa yleisemmin, että unionin 
neuvottelemat kauppasopimukset sisältävät 
vastedes tarvittaessa kestävää kehitystä 
koskevan luvun, joka perustuu yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeviin 
periaatteisiin sellaisina kuin ne on 
määritelty vuonna 2010 päivitetyissä 
OECD:n toimintaohjeissa 
monikansallisille yrityksille;

Or. en
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Tarkistus 71
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. ehdottaa, että edellä mainittu yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeva lauseke 
käsittää

a. molempien osapuolten 
sitoumuksen edistää yritysten 
yhteiskuntavastuuta sopimuksen 
mukaisesti ja kaupankäynnin 
yhteydessä, 

b. kannusteita, joilla yrityksiä 
kannustetaan tekemään 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
sitoumuksia, joista on neuvoteltu 
yrityksen kaikkien sidosryhmien 
kanssa, myös ammattiliittojen, 
kuluttajajärjestöjen sekä 
asianomaisten paikallisviranomaisten 
kanssa,

c. sellaisten "yhteyspisteiden" 
avaamisen yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, joita 
käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevan tiedon ja avoimuuden 
lisäämiseen ja joita voidaan käyttää 
yritysten yhteiskuntavastuun 
rikkomista koskevien mahdollisten 
valitusten tai todistuslausuntojen 
vastaanottamiseen,

d. yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, 
jonka mukaisesti niiden on 
julkaistava vuosittain 
yhteiskuntavastuuta koskevat 
tuloksensa yleisön saatavilla olevassa 

Poistetaan.

                                               
1 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/). 
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asiakirjassa,

e. yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden 
avulla voidaan tunnistaa kaikki 
ihmis- ja ympäristöoikeuksien 
rikkomukset, korruptio ja veronkierto 
ja ehkäistä niitä, ei ainoastaan 
yrityksissä vaan myös niiden 
tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa eli 
koko niiden vaikutuspiirissä,

f. tarkistusmekanismin niitä 
tapauksia varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
sitoumuksia on rikottu räikeästi 
kauppasopimuksen puitteissa; 
molempien osapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten sekä riippumattomien 
asiantuntijoiden on voitava suorittaa 
ILO:n ohjelmien yhteydessä 
käytettävien tutkintamallien mukaisia 
tutkimuksia1; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset 
julkisesti ja vaatia huomattavia 
kaupallisia seuraamuksia,

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, 
jotta voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi 
sitouduttava edistämään 
monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten 
toimien uhrien tai yritysten 
vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen 
oikeussuojan saatavuutta ja 
tukemaan oikeusmenetelmiä ja 
-laitoksia tätä tarkoitusta varten;

Or. en
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Tarkistus 72
Marielle De Sarnez

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. ehdottaa, että edellä mainittu yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeva lauseke 
käsittää

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää yritysten yhteiskuntavastuuta 
sopimuksen mukaisesti ja 
kaupankäynnin yhteydessä, 

b. kannusteita, joilla yrityksiä 
kannustetaan tekemään 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
sitoumuksia, joista on neuvoteltu 
yrityksen kaikkien sidosryhmien 
kanssa, myös ammattiliittojen, 
kuluttajajärjestöjen sekä asianomaisten 
paikallisviranomaisten kanssa,

c. sellaisten "yhteyspisteiden" 
avaamisen yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, joita 
käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevan tiedon ja avoimuuden 
lisäämiseen ja joita voidaan käyttää 
yritysten yhteiskuntavastuun 
rikkomista koskevien mahdollisten 
valitusten tai todistuslausuntojen 
vastaanottamiseen,

d. yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, 
jonka mukaisesti niiden on julkaistava 
vuosittain yhteiskuntavastuuta 
koskevat tuloksensa yleisön saatavilla 
olevassa asiakirjassa, 

12. ehdottaa, että edellä mainittu yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskeva lauseke 
käsittää

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää yritysten yhteiskuntavastuuta 
sopimuksen mukaisesti ja 
kaupankäynnin yhteydessä,

b. kannusteita, joilla yrityksiä 
kannustetaan tekemään 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
sitoumuksia, joista on neuvoteltu 
yrityksen kaikkien sidosryhmien 
kanssa, myös ammattiliittojen, 
kuluttajajärjestöjen sekä asianomaisten 
paikallisviranomaisten kanssa,

c. sellaisten "yhteyspisteiden" 
avaamisen yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, joita 
käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedon ja avoimuuden lisäämiseen ja 
joita voidaan käyttää yritysten 
yhteiskuntavastuun rikkomista 
koskevien mahdollisten valitusten tai 
todistuslausuntojen vastaanottamiseen,

d. 6. toukokuuta 2003 annetun 
suosituksen 2003/361/EY 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviä
yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, 
jonka mukaisesti niiden on julkaistava 
vuosittain yhteiskuntavastuuta 

                                               
1 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/ )



PE450.649v01-00 42/61 AM\833858FI.doc

FI

e. yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden 
avulla voidaan tunnistaa kaikki ihmis-
ja ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä 
niitä, ei ainoastaan yrityksissä vaan 
myös niiden tytäryhtiöissä ja 
hankintaketjuissa eli koko niiden 
vaikutuspiirissä,

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
sitoumuksia on rikottu räikeästi 
kauppasopimuksen puitteissa; 
molempien osapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten sekä riippumattomien 
asiantuntijoiden on voitava suorittaa 
ILO:n ohjelmien yhteydessä 
käytettävien tutkintamallien mukaisia 
tutkimuksia1; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset 
julkisesti ja vaatia huomattavia 
kaupallisia seuraamuksia,

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, 
jotta voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi 
sitouduttava edistämään 
monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten 
toimien uhrien tai yritysten 
vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen 

koskevat tuloksensa yleisön saatavilla 
olevassa asiakirjassa noudattaen 
"pienet ensin" -periaatetta, jotta tämä 
lauseke ei asettaisi pk-yrityksille uusia 
toukokuussa 2003 annetussa 
suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuja hallinnollisia taakkoja;

e. yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden 
avulla voidaan tunnistaa kaikki ihmis-
ja ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä 
niitä, ei ainoastaan yrityksissä vaan 
myös niiden tytäryhtiöissä ja 
hankintaketjuissa eli koko niiden 
vaikutuspiirissä, 

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
sitoumuksia on rikottu räikeästi 
kauppasopimuksen puitteissa; 
molempien osapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten sekä riippumattomien 
asiantuntijoiden on voitava suorittaa 
ILO:n ohjelmien yhteydessä 
käytettävien tutkintamallien mukaisia 
tutkimuksia; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti 
ja vaatia huomattavia kaupallisia 
seuraamuksia, 

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, 
jotta voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi 
sitouduttava edistämään 
monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten 
toimien uhrien tai yritysten 
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oikeussuojan saatavuutta ja tukemaan
oikeusmenetelmiä ja -laitoksia tätä 
tarkoitusta varten;

vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen 
oikeussuojan saatavuutta ja tukemaan
oikeusmenetelmiä ja -laitoksia tätä 
tarkoitusta varten;

Or. fr

Tarkistus 73
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää yritysten yhteiskuntavastuuta 
sopimuksen mukaisesti ja kaupankäynnin 
yhteydessä, 

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää kansainvälisellä tasolla 
hyväksyttyjä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia välineitä sopimuksen mukaisesti 
ja kaupankäynnin yhteydessä,

Or. en

Tarkistus 74
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää yritysten yhteiskuntavastuuta 
sopimuksen mukaisesti ja kaupankäynnin 
yhteydessä,

a. molempien osapuolten sitoumuksen 
edistää ja valvoa yritysten 
yhteiskuntavastuuta sopimuksen 
mukaisesti ja kaupankäynnin yhteydessä,

Or. de
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Tarkistus 75
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b. kannusteita, joilla yrityksiä kannustetaan 
tekemään yhteiskuntavastuuta koskevia 
sitoumuksia, joista on neuvoteltu yrityksen 
kaikkien sidosryhmien kanssa, myös 
ammattiliittojen, kuluttajajärjestöjen sekä
asianomaisten paikallisviranomaisten 
kanssa,

b. kannusteita, joilla yrityksiä kannustetaan 
tekemään yhteiskuntavastuuta koskevia 
sitoumuksia, joista on neuvoteltu yrityksen 
kaikkien sidosryhmien kanssa, myös 
ammattiliittojen, kuluttajajärjestöjen, 
asianomaisten paikallisviranomaisten sekä
asianomaisten kansalaisjärjestöjen
kanssa,

Or. fr

Tarkistus 76
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. sellaisten "yhteyspisteiden" avaamisen 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
joita käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedon ja avoimuuden lisäämiseen ja joita 
voidaan käyttää yritysten 
yhteiskuntavastuun rikkomista koskevien 
mahdollisten valitusten tai 
todistuslausuntojen vastaanottamiseen,

c. sellaisten "yhteyspisteiden" avaamisen 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
joita käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedon ja avoimuuden lisäämiseen ja joita 
voidaan käyttää yritysten 
yhteiskuntavastuun rikkomista koskevien 
mahdollisten valitusten tai 
todistuslausuntojen vastaanottamiseen sekä 
kuluttajan että toimitusketjun muiden 
yritysten suojelemiseksi,

Or. en
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Tarkistus 77
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c. sellaisten "yhteyspisteiden" avaamisen 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
joita käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedon ja avoimuuden lisäämiseen ja joita 
voidaan käyttää yritysten 
yhteiskuntavastuun rikkomista koskevien 
mahdollisten valitusten tai 
todistuslausuntojen vastaanottamiseen,

c. sellaisten "yhteyspisteiden" avaamisen 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
joita käytettiin esimerkiksi OECD:ssä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
tiedon ja avoimuuden lisäämiseen ja joita 
voidaan käyttää yritysten 
yhteiskuntavastuun rikkomista koskevien 
mahdollisten valitusten vastaanottamiseen,

Or. en

Tarkistus 78
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d. yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, jonka 
mukaisesti niiden on julkaistava 
vuosittain yhteiskuntavastuuta koskevat 
tuloksensa yleisön saatavilla olevassa 
asiakirjassa,

d. kannustimia, jotka edistävät yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
käytäntöjen avoimuutta, näkyvyyttä ja 
uskottavuutta edellyttämällä, että yritysten 
on toimitettava tiedot 
yhteiskuntavastuusta kaikkien 
sidosryhmien saataville, mukaan lukien 
kuluttajat, sijoittajat ja laajempi yleisö 
kohdistetusti, erityisesti laatimalla 
säännöllisesti raportteja kansallisia ja 
kansainvälisiä vaatimuksia täydentävistä 
sitoumuksistaan,

Or. en
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Tarkistus 79
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d. yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, jonka 
mukaisesti niiden on julkaistava vuosittain 
yhteiskuntavastuuta koskevat tuloksensa 
yleisön saatavilla olevassa asiakirjassa, 

d. yrityksiä, yritysryhmiä ja 
"emoyhtiöiden" vaikutuspiirissä olevia 
yrityksiä koskevan avoimuus- ja 
raportointivelvoitteen, jonka mukaisesti 
niiden on julkaistava vuosittain 
globaaleihin, yhteisiin ja ennalta 
määritettyihin tulosindikaattoreihin 
perustuvat yhteiskuntavastuuta koskevat 
tuloksensa yleisön saatavilla olevassa 
asiakirjassa; nämä tiedot on voitava tämän 
jälkeen tarkistuttaa riippumattomalla 
taholla;

Or. fr

Tarkistus 80
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d. yrityksiä ja yritysryhmiä koskevan 
avoimuus- ja raportointivelvoitteen, jonka 
mukaisesti niiden on julkaistava 
vuosittain yhteiskuntavastuuta koskevat 
tuloksensa yleisön saatavilla olevassa 
asiakirjassa, 

d. suurempia yrityksiä ja yritysryhmiä 
koskevan avoimuus- ja 
raportointivelvoitteen,

Or. de
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Tarkistus 81
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. yritysten ja yritysryhmien
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden avulla 
voidaan tunnistaa kaikki ihmis- ja 
ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä niitä, ei 
ainoastaan yrityksissä vaan myös niiden 
tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa eli koko 
niiden vaikutuspiirissä,

e. yritysten huolellisuusvelvoitteen 
välttämättömyyden eli velvoitteen ryhtyä 
ennakoiviin toimiin, joiden avulla voidaan 
tunnistaa kaikki ihmis- ja 
ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä niitä, ei 
ainoastaan yrityksissä vaan myös niiden 
tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa, 

Or. en

Tarkistus 82
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e. yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden avulla 
voidaan tunnistaa kaikki ihmis- ja 
ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä niitä, ei 
ainoastaan yrityksissä vaan myös niiden 
tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa eli koko 
niiden vaikutuspiirissä,

e. suurempien yritysten ja yritysryhmien 
huolellisuusvelvoitteen eli velvoitteen 
ryhtyä ennakoiviin toimiin, joiden avulla 
voidaan tunnistaa kaikki ihmis- ja 
ympäristöoikeuksien rikkomukset, 
korruptio ja veronkierto ja ehkäistä niitä, ei 
ainoastaan yrityksissä vaan myös niiden 
tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa eli koko 
niiden vaikutuspiirissä,

Or. de
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Tarkistus 83
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
sitoumuksia on rikottu räikeästi 
kauppasopimuksen puitteissa; molempien 
osapuolten toimivaltaisten viranomaisten 
sekä riippumattomien asiantuntijoiden on 
voitava suorittaa ILO:n ohjelmien 
yhteydessä käytettävien tutkintamallien 
mukaisia tutkimuksia1; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti ja 
vaatia huomattavia kaupallisia 
seuraamuksia,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia 
on rikottu räikeästi kauppasopimuksen 
puitteissa; molempien osapuolten 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
voitava suorittaa ILO:n ohjelmien 
yhteydessä käytettävien tutkintamallien 
mukaisia tutkimuksia2; vakavissa 

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia 
on rikottu räikeästi kauppasopimuksen 
puitteissa; molempien osapuolten 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
voitava suorittaa ILO:n ohjelmien 
yhteydessä käytettävien tutkintamallien 
mukaisia tutkimuksia1 yhteistyössä 

                                               
1 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/)
2 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/ )



AM\833858FI.doc 49/61 PE450.649v01-00

FI

rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti ja 
vaatia huomattavia kaupallisia 
seuraamuksia,

kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa; 
vakavissa rikkomustapauksissa osapuolilla 
olisi mahdollisuus nimetä syylliset 
julkisesti ja vaatia huomattavia kaupallisia 
seuraamuksia,

Or. fr

Tarkistus 85
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia 
on rikottu räikeästi kauppasopimuksen 
puitteissa; molempien osapuolten 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
voitava suorittaa ILO:n ohjelmien 
yhteydessä käytettävien tutkintamallien 
mukaisia tutkimuksia2; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti ja 
vaatia huomattavia kaupallisia 
seuraamuksia,

f. tarkistusmekanismin niitä tapauksia 
varten, joissa yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä sitoumuksia 
on rikottu räikeästi kauppasopimuksen 
puitteissa; molempien osapuolten 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
mahdollisuus suorittaa ILO:n ohjelmien 
yhteydessä käytettävien tutkintamallien 
mukaisia tutkimuksia3; vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti ja 
toimia tilanteen vaatimalla tavalla;

Or. de

Tarkistus 86
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g alakohta

                                                                                                                                                  
1 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/ )
2 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/ )
3 Esimerkiksi Better Factories Cambodia -ohjelma (http://www.betterfactories.org/ )
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, 
jotta voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten 
toimien uhrien tai yritysten 
vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen 
oikeussuojan saatavuutta ja tukemaan 
oikeusmenetelmiä ja -laitoksia tätä 
tarkoitusta varten; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, 
jotta voidaan varmistaa, että yritykset
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten 
toimien uhrien tai yritysten 
vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen 
oikeussuojan saatavuutta ja tukemaan 
oikeusmenetelmiä ja -laitoksia tätä 
tarkoitusta varten; 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 88
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, jotta 
voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten toimien 
uhrien tai yritysten vaikutuspiirissä olevien 
yhteisöjen oikeussuojan saatavuutta ja 
tukemaan oikeusmenetelmiä ja -laitoksia 
tätä tarkoitusta varten; 

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, jotta 
voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten toimien 
uhrien tai yritysten vaikutuspiirissä olevien 
yhteisöjen oikeussuojan saatavuutta ja 
tukemaan oikeusmenetelmiä ja -laitoksia 
tätä tarkoitusta varten sekä langettamaan 
rangaistuksia yritysten rikkomuksista;

Or. de

Tarkistus 89
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, jotta 
voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan yritysten toimien 

g. Euroopan unionin ja 
kumppanuusvaltioiden välisen 
oikeudellisen yhteistyön mekanismin, jotta 
voidaan varmistaa, että yritykset 
noudattavat käytännössä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia; 
molempien osapuolten olisi sitouduttava 
edistämään monikansallista oikeudellista 
yhteistyötä, helpottamaan toimitusketjuun 
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uhrien tai yritysten vaikutuspiirissä olevien 
yhteisöjen oikeussuojan saatavuutta ja 
tukemaan oikeusmenetelmiä ja -laitoksia 
tätä tarkoitusta varten;

kuuluvien yritysten toimien uhrien tai 
yritysten vaikutuspiirissä olevien 
yhteisöjen oikeussuojan saatavuutta ja 
tukemaan oikeusmenetelmiä ja -laitoksia 
tätä tarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 90
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g a. velvoitteen, joka velvoittaa 
välimiesmenettelyn tai muun 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn
ratkaisusta vastaavan henkilön tai 
organisaation huomioimaan 
päätöksenteossaan ympäristönsuojelua ja 
perusoikeuksia koskevat kansainväliset 
yleissopimukset. Mikäli riidan osapuolet 
toimittavat välimiehille tarpeellisia tietoja, 
välimiehillä pitäisi olla velvollisuus ottaa 
ne vastaan erityisesti sivullisten (amicus 
curiae) toimittamien tietojen osalta ja 
huomioida tiedot päätöksenteossaan tai 
tarvittaessa perustella niiden huomiotta 
jättäminen;

Or. fr

Tarkistus 91
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g a. yrityksiä koskevan edellytyksen 
sitoutua maksuttomaan, avoimeen ja 



AM\833858FI.doc 53/61 PE450.649v01-00

FI

tietoa tarjoavaan etukäteen 
järjestettävään kuulemiseen paikallisten 
ja riippumattomien sidosryhmien kanssa 
ennen paikalliseen yhteisöön vaikuttavan 
hankkeen aloittamista;

Or. en

Tarkistus 92
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – g a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g a. keskittymisen erityisesti lasten 
työssäkäynnin ja lapsityövoiman käyttöä 
koskevien käytäntöjen vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 93
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevaan 
lausekkeeseen voisi liittyä muita ehtoja; 
katsoo, että

a. mikäli yritysten yhteiskuntavastuuseen 
liittyviä sitoumuksia on rikottu räikeästi, 
toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida 
suorittaa tutkimuksia, ja vakavissa 
rikkomustapauksissa osapuolilla olisi 
mahdollisuus nimetä syylliset julkisesti, 

b. molempien osapuolten olisi 
sitouduttava edistämään monikansallista 
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oikeudellista yhteistyötä, helpottamaan 
yritysten toimien uhrien oikeussuojan 
saatavuutta ja tukemaan asianmukaisten 
oikeudellisten menettelyjen ja 
oikeuslaitoksen ulkopuolisten 
muutoksenhakukeinojen kehittämistä tätä 
tarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 94
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että Ruotsin ja Espanjan 
EU:n puheenjohtajakaudellaan 
tukemassa YK:n "Ruggien raportissa" 
määriteltiin kolme tärkeintä yritysten 
yhteiskuntavastuun aluetta, jotka ovat 
"suojelu, ehkäisy ja korjaaminen"; 
katsoo, että suojelua ja ehkäisyä 
käsitellään nykyisissä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevissa 
säännöissä, ja pyytää komissiota 
laatimaan "korjaamista" koskevasta 
kauppasopimusten kohdasta 
vastuullisemman ja kattavamman 
tarjoamalla uhreille myös 
mahdollisuuden saada hyvitystä;

Or. en

Tarkistus 95
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. pyytää komissiota käymään lävitse 
nykyiset kauppasopimukset ja 
sisällyttämään niiden investointeja 
käsitteleviin lukuihin normien 
heikentämisen estävät vakiolausekkeet, 
kun niitä tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 96
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. ehdottaa, että osana EU:n 
kahdenvälisiä sopimuksia "oikeuden 
lujittamista" koskevissa ohjelmissa 
määrätään kauppaoikeutta käsittelevien 
tuomareiden ja tuomioistuinten 
kouluttamisesta ihmisoikeuskysymyksissä 
sekä työntekijöiden oikeuksia ja 
ympäristöä koskevien kansainvälisten 
yleissopimusten noudattamisessa;

Or. en

Tarkistus 97
Keith Taylor

Päätöslauselmaesitys
12 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 d. pyytää komissiota sisällyttämään 
jokaiseen tähän mennessä 
käynnistämäänsä 
ihmisoikeusvuoropuheluun yritysten 
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yhteiskuntavastuuta koskevan 
kysymyksen sekä EU:hun 
sijoittautuneiden yritysten ja niiden 
tytäryhtiöiden toiminnan kyseisissä 
maissa; pyytää komissiota toimittamaan 
jokaisen vuoropuhelun esityslistat, 
osanottajaluettelot ja pöytäkirjat saataville 
oikea-aikaisesti;

Or. en

Tarkistus 98
Jan Zahradil

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että perustetaan kutakin 
talouskumppanuussopimusta varten 
talouskumppanuussopimuksissa käytetyn 
mallin mukainen parlamentaarinen 
seurantakomitea, joka toimisi Euroopan 
parlamentin jäsenten ja 
kumppanuusvaltioiden 
parlamentaarikkojen välisenä 
tiedonvaihdon ja kuulemisen foorumina; 
ehdottaa myös, että tämä 
kauppasopimusten seurantakomitea voisi 
valvoa erityisesti kestävää kehitystä ja 
yritysten yhteiskuntavastuulauseketta 
koskevan luvun täytäntöönpanoa, laatia 
kauppasopimuksen sekakomitealle 
osoitettuja suosituksia erityisesti 
vaikutustutkimuksista sekä suosituksia, 
mikäli ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
oikeuksia tai ympäristösopimuksia on 
rikottu; 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 99
Małgorzata Handzlik

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että perustetaan kutakin 
vapaakauppasopimusta varten 
talouskumppanuussopimuksissa käytetyn 
mallin mukainen parlamentaarinen 
seurantakomitea, joka toimisi Euroopan 
parlamentin jäsenten ja 
kumppanuusvaltioiden 
parlamentaarikkojen välisenä 
tiedonvaihdon ja kuulemisen foorumina; 
ehdottaa myös, että tämä 
vapaakauppasopimusten seurantakomitea 
voisi valvoa erityisesti kestävää kehitystä 
ja yritysten yhteiskuntavastuulauseketta 
koskevan luvun täytäntöönpanoa, laatia 
vapaakauppasopimuksen sekakomitealle 
osoitettuja suosituksia erityisesti 
vaikutustutkimuksista sekä suosituksia, 
mikäli ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
oikeuksia tai ympäristösopimuksia on 
rikottu; 

13. ehdottaa, että perustetaan 
vapaakauppasopimuksia varten 
parlamentaarinen seuranta-alakomitea, 
joka toimisi Euroopan parlamentin jäsenten 
ja kumppanuusvaltioiden 
parlamentaarikkojen välisenä 
tiedonvaihdon ja kuulemisen foorumina; 
ehdottaa myös, että tämä 
kauppasopimusten seurantakomitea voisi 
myös tarkastella kestävää kehitystä ja 
yritysten yhteiskuntavastuulauseketta 
koskevan luvun täytäntöönpanoa, laatia 
vapaakauppasopimuksen sekakomitealle 
osoitettuja suosituksia erityisesti 
vaikutustutkimuksista sekä suosituksia, 
mikäli ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
oikeuksia tai ympäristösopimuksia on 
rikottu räikeästi;

Or. en

Tarkistus 100
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. huomauttaa, että mikäli yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevan 
lakisääteisen vaatimuksen sisällyttäminen 
Euroopan unionin 
vapaakauppasopimuksiin niiden 
pakollisena osana vaikuttaa siten, että 
teollisuudenalat ja kaupalliset toiminnot 
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siirretään jäsenvaltioista tai niiden 
tiukkoja normeja noudattavista 
kauppakumppanivaltioista maihin, joissa 
on löyhemmät järjestelmät, se on 
haitallista työllisyyden, verotulojen, 
ympäristöhuolien ja vaurauden kannalta, 
ja kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että ei luotaisi 
vääristyneitä kannustimia tai tahattomia 
seurauksia;

Or. en

Tarkistus 101
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ehdottaa säännöllisesti kokoontuvan 
vertailufoorumin perustamista YK:n 
Global Compact -aloitteen 
allekirjoittajille, jotta ne voisivat esitellä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat 
ohjelmansa julkisesti, jotta kuluttajille 
tarjoutuisi mahdollisuus vertailla niitä ja 
jotta luotaisiin tiukat normit ja 
vertaisarvioinnit käsittävä kulttuuri; 
katsoo, että tällainen avoimuus 
kannustaisi yrityksiä luomaan 
vapaaehtoisesti tiukempia yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia normeja tai 
kohtaamaan tiedotusvälineiden ja julkisen 
tarkastelun kustannukset;

Or. en

Tarkistus 102
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ehdottaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien 
periaatteiden vastaisten rikkomusten 
äkillistä yleistymistä kilpailun 
edellyttämistä tai muista 
kauppasopimukseen liittyvistä syistä 
tutkittaisiin ja se sisällytettäisiin osaksi 
kauppasopimukseen liittyvien 
suojalausekkeiden soveltamisalaa sekä 
mahdollistettaisiin tilanteeseen
vastaaminen;

Or. de

Tarkistus 103
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota vaatimaan 
edellä mainituilla foorumeilla sellaisen 
kansainvälisen yleissopimuksen 
laatimista, jolla määritetään 
"isäntämaan"1 ja "alkuperämaan"2

velvollisuudet ja jolla pyritään torjumaan 
monikansallisten yritysten ihmisoikeuksia 
loukkaavia toimia ja 
ekstraterritoriaalisuuden periaatteen 
toteuttamista;

Or. fr

                                               
1 Maat, joissa pitävät toimipaikkaansa kaikki yritykset, jotka ovat riippuvuussuhteessa emoyhtiöönsä nähden.
2 Maat, joissa emoyhtiöt sijaitsevat.
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Tarkistus 104
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee jälleen sellaisen kauppa- ja 
ympäristökomitean kaltaisen, WTO:n 
yhteydessä toimivan kauppaa ja 
ihmisarvoista työtä käsittelevän komitean 
perustamista, jossa voitaisiin keskustella 
erityisesti kansainväliseen kauppaan 
liittyvistä sosiaalisia normeja ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista 
kysymyksistä; ehdottaa jälleen 
riitojenratkaisumenettelyn mukauttamista, 
jotta ympäristö- tai sosiaalialan 
kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä asioita 
koskevissa tapauksissa paneeleilla tai 
valituselimellä olisi mahdollisuus ottaa 
huomioon toimivaltaisten kansainvälisten 
järjestöjen lausunto ja julkistaa se;

16. tukee jälleen sellaisen kauppa- ja 
ympäristökomitean kaltaisen, WTO:n 
yhteydessä toimivan kauppaa ja 
ihmisarvoista työtä käsittelevän komitean 
perustamista, jossa voitaisiin keskustella 
erityisesti kansainväliseen kauppaan 
liittyvistä sosiaalisia normeja, erityisesti 
silloin kun ne liittyvät lasten 
työssäkäyntiin, ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista 
kysymyksistä; ehdottaa jälleen 
riitojenratkaisumenettelyn mukauttamista, 
jotta ympäristö- tai sosiaalialan 
kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä asioita 
koskevissa tapauksissa paneeleilla tai 
valituselimellä olisi mahdollisuus ottaa 
huomioon toimivaltaisten kansainvälisten 
järjestöjen lausunto ja julkistaa se;

Or. en

Tarkistus 105
Harlem Désir

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee jälleen sellaisen kauppa- ja 
ympäristökomitean kaltaisen, WTO:n 
yhteydessä toimivan kauppaa ja 
ihmisarvoista työtä käsittelevän komitean 
perustamista, jossa voitaisiin keskustella 
erityisesti kansainväliseen kauppaan 
liittyvistä sosiaalisia normeja ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista 
kysymyksistä; ehdottaa jälleen 

16. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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riitojenratkaisumenettelyn mukauttamista, 
jotta ympäristö- tai sosiaalialan 
kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä asioita 
koskevissa tapauksissa paneeleilla tai 
valituselimellä olisi mahdollisuus ottaa 
huomioon toimivaltaisten kansainvälisten 
järjestöjen lausunto ja julkistaa se;

Or. fr


