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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa (2009/2201(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 21, 28, 29, 30 ja 31 artiklan,

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 48, 138, 139, 
153, 156, 191, 207 ja 218 artiklan,

– ottaa huomioon monikansallisille yrityksille tarkoitetut OECD:n suuntaviivat, 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantaisen periaatejulistuksen monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, kansainvälisten järjestöjen, kuten FAO:n, WHO:n ja 
Maailmanpankin alaisuudessa sovitut menettelysäännöt, sekä YK:n kauppa- ja 
kehityskonferenssin yhteydessä toteutetut toimet, jotka liittyvät yritysten toimintaan 
kehitysmaissa,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 2000 käynnistämän Global 
Compact -aloitteen, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 10. elokuuta 2005 päivätyn 
Yhdistyneiden kansakuntien ja kaikkien asianosaisten kumppaneiden yhteistyön 
tehostamista koskevan raportin "Towards global partnerships – Enhanced cooperation 
between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector" 
(05 45706 (E) 020905), Yhdistyneiden kansakuntien 9. lokakuuta 2006 antaman 
ilmoituksen Global Compact- ja Global Reporting -aloitteesta sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien tammikuussa 2006 esittämät vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joita 
koordinoidaan UNEPin Finance Initiative -ohjelman ja YK:n Global Compact -aloitteen 
kautta,

– ottaa huomioon joulukuussa 2003 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien ehdotuksen 
normeista, jotka koskevat monikansallisten yritysten ja muiden liikeyritysten vastuuta 
ihmisoikeuksista1,

– ottaa huomioon vuonna 1997 käynnistetyn GRI-aloitteen -aloitteen (Global Reporting 
Initiative)2 sekä 5. lokakuuta 2006 julkaistun päivitetyn G3-ohjeiston kestävän kehityksen 
raporttien laatimisesta,

– ottaa huomioon vuonna 2002 Johannesburgissa järjestetyn kestävää kehitystä koskeneen 
Yhdistyneiden kansakuntien maailman huippukokouksen, erityisesti kehotuksen tehdä 
aloitteita yritysten yhteiskuntavastuun alalla, sekä 3. joulukuuta 2002 hyväksytyt 
neuvoston päätelmät huippukokouksen seurannasta3,

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/rev2 (2003).
2 www.globalreporting.org
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/636/94/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
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– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2005 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusasioiden päävaltuutetun toimiston raportin monikansallisten yritysten ja 
muiden yritysten vastuusta ihmisoikeuksien alalla (E/CN.4/2005/91, 2005),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia, 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),

– ottaa huomioon sertifiointia ja hyväksyntää koskevat järjestelmät ja menetelmät, joita ovat 
muun muassa lapsityövoiman kieltämistä koskeva SA 8000 -standardi ja kestävää 
kehitystä koskevat AFNORin (Association française de Normalisation) ja Kansainvälisen 
standardisointijärjestön (ISO) normit, joilla pyritään ohjaamaan yritysten käyttäytymistä 
kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen tai köyhyyden vähentämisen alalla,

– ottaa huomioon raakatimanttien kaupan valvontaa koskevan Kimberleyn prosessin,

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

– 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 ympäristöä koskevat kansainväliset yleissopimukset, kuten Montrealin 
pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista (1987), Baselin yleissopimus vaarallisten 
jätteiden rajat ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta (1999), Cartagenan 
bioturvallisuuspöytäkirja (2000) ja Kioton pöytäkirja (1997),

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2003 annetun alueiden komitean lausunnon "Vihreä kirja 
yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä",

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2004 pidetyn yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän 
sidosryhmien välisen eurooppalaisen foorumin loppuraportin ja suositukset mukaan lukien 
seitsemännen suosituksen, jossa tuetaan tarkoituksenmukaisen lainsäädäntökehyksen 
vahvistamiseen tähtääviä toimia,

– 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 44/20012,

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
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– ottaa huomioon komission vihreän kirjan yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten 
puitteiden edistämisestä (KOM(2001)0366), johon palattiin sittemmin valkoisessa kirjassa 
"Komission tiedonanto: Yritysten sosiaalinen vastuu: elinkeinoelämän panos kestävään 
kehitykseen" (KOM(2002)0347),

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2001 annetun komission suosituksen ympäristöasioiden 
kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja 
toimintakertomuksissa (tiedoksiannettu numerolla K(2001)1495)1,

– ottaa huomioon komission 18. toukokuuta 2004 antaman tiedonannon "Globalisaation 
sosiaalinen ulottuvuus – etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset 
linjaukset" (KOM(2004)0383),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle 22. maaliskuuta 2006 esitetyn komission tiedonannon "Kasvua ja 
työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen: Euroopasta esikuva yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla" (KOM(2006)0136),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Ihmisarvoista työtä 
kaikille – Yhteisön osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman 
maailmanlaajuiseen täytäntöönpanoon" (KOM(2006)0249),

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

– ottaa huomioon lokakuussa 2009 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Etelä-Korean välisen 
vapaakauppasopimuksen 6 kohdan, jonka mukaan osapuolia kehotetaan helpottamaan ja 
edistämään kestävään kehitykseen myötävaikuttavien tavaroiden kauppaa, myös reilun 
kaupan ja eettisen kaupan järjestelmiin kuuluvien tavaroiden kauppaa, jossa edellytetään 
yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja vastuuvelvollisuutta,

– ottaa huomioon maaliskuussa 2010 tehdyn Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun 
välisen vapaakauppasopimuksen 270 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan sopimuspuolet ovat 
sopineet edistävänsä yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä hyviä liiketapoja ja jossa 
todetaan, että joustavilla, vapaaehtoisuuteen ja kannustimiin perustuvilla mekanismeilla 
voidaan vaikuttaa kaupan käytäntöjen ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
yhdenmukaistamiseen,

– ottaa huomioon yritysten sosiaalista vastuuta koskevan vihreän kirjan seurannasta 
3. joulukuuta 2001 annetun neuvoston päätöslauselman 2,

– ottaa huomioon yritysten sosiaalisesta vastuusta 10. tammikuuta 2003 annetun neuvoston 
päätöslauselman3,

                                               
1 EYVL L 156, 13.6.2001, s. 33.
2 EYVL C 86, 10.4.2002, s. 3.
3 EUVL C 39, 18.2.2003, s. 3 ja 4.
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– ottaa huomioon yritysten sosiaalisesta vastuusta 6. helmikuuta 2003 annetun neuvoston 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 12. heinäkuuta 2005 
annetun neuvoston päätöksen 2005/600/EY, jossa jäsenvaltioille suositellaan, että ne 
kannustaisivat yrityksiä edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 esitetyt neuvoston päätelmät lapsityövoimasta3,

– ottaa huomioon organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 
19. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 761/20014,

– ottaa huomioon yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden 
rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/51/EY5,

– ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY6,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 1999 antamansa päätöslauselman EU:n normeista 
eurooppalaisille kehitysmaissa toimiville yrityksille: kohti eurooppalaisia 
menettelysääntöjä7, ja siihen sisältyneen suosituksen eurooppalaisen seurantafoorumin 
tukeman eurooppalaisten yritysten menettelysääntöjen mallin luomisesta,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan avautumisesta ja demokratiasta 25. lokakuuta 2001 
antamansa päätöslauselman8, jossa WTO:ta kehotetaan noudattamaan ILO:n sosiaalisia 
perusnormeja ja hyväksymään ILO:n päätökset, mukaan lukien sosiaalisten perusnormien 
vakaviin rikkomuksiin liittyvät mahdolliset seuraamukset,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle perustyönormien 
edistämisestä ja työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmän kehittämisestä 
maailmanlaajuistumisen yhteydessä9,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 2003 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta: elinkeinoelämän panos kestävään kehitykseen10,

                                               
1 EUVL C 39, 18.2.2003, s. 3.
2 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21–27.
3 Lapsityövoimasta 14.6.2010 esitetyt neuvoston päätelmät, 10937/1/10.
4 EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1; nykyinen versio: 2001R0761— FR— 1.1.2007.
5 EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16.
6 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
7 EYVL C 104, 14.4.1999, s. 180.
8 EYVL C 112, 9.5.2002, s. 207.
9 EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 598.
10 EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 73.
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– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman lasten hyväksikäytöstä 
kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö1,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman globalisaation 
sosiaalisesta ulottuvuudesta2, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman reilusta kaupasta ja 
kehityksestä3,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta: uusi kumppanuus4,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille5 , jossa se vaati sosiaalisten normien sisällyttämistä EU:n kauppasopimuksiin ja 
erityisesti kahdenvälisiin sopimuksiin ihmisarvoisen työn edistämiseksi, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 23. helmikuuta 2010 järjestämän kuulemisen 
aiheesta "Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisessä kaupassa", 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7–0000/2010) ja 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376),

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

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,

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,

D. ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuisen sopimuksen eli Global 
Compact -aloitteen, johon sisältyy kymmenen periaatetta, joita monikansallisten yritysten 

                                               
1 EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 84.
2 EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
3 Hyväksytyt tekstit, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
4 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
5 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
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on sitouduttava noudattamaan asioissa, jotka koskevat ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
perusnormeja, ennalta varautumiseen perustuvaa lähestymistapaa ympäristöongelmiin 
sekä korruption torjumista, 

E. ottaa huomioon tavoitteen tehdä Euroopan unionista "esikuva yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla", joka sisältyi vuonna 2006 annettuun Euroopan komission 
tiedonantoon, jossa yhteisvastuu esiteltiin osana eurooppalaista yhteiskuntamallia ja 
keinona "puolustaa solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia 
kansainvälisen kilpailun lisääntyessä",

F. katsoo, että kauppapolitiikkaa on sopimusten mukaisesti toteutettava siten, että se on 
yhdenmukaista kaikkien Euroopan unionin tavoitteiden kanssa, myös sosiaalisten sekä 
ympäristöön ja kehitysapuun liittyvien tavoitteiden kanssa,

G. toteaa, että Euroopan unioni edellyttää jo nyt tiettyjen tullietuuksien myöntämiseksi, että 
sen kumppanit ratifioivat ILO:n yleissopimukset, ja ottaa huomioon, että se on 
vuodesta 2006 lähtien sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä kaikkien ulkopoliittisten 
periaatteidensa sekä kauppapolitiikkansa välityksellä,

H. ottaa huomioon, että sen kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin sisältyy nykyään 
kestävää kehitystä käsittelevä luku, johon sisältyy ympäristötavoitteita ja sosiaalisia 
tavoitteita ja näitä aloja koskevien määräysten noudattaminen,

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,

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,

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,

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,

M. toteaa, että kaupan säännöt ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat olleet vähän tai ei lainkaan 
sidoksissa toisiinsa, mutta olisi erittäin hyödyllistä, jos kaupan säännöt onnistuttaisiin 
yhdistämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin tavoitteisiin,
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1. toteaa, että ilmasto-, energia- ja elintarvikekriisien jälkeen 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;

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;

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;

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;

5. muistuttaa, että 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 "maapallon kestävää kehitystä, 
kansojen välistä yhteisvastuuta ja 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";

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;

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

Yritysten yhteiskuntavastuun sisällyttäminen yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP ja 
GSP + )

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

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;

Uudet vaikutustutkimukset

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;

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien lausekkeiden sisällyttäminen kaikkiin 
Euroopan unionin kauppasopimuksiin 

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

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

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;

Yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen monenvälisissä kauppapoliittisissa 
menettelytavoissa

14. kehottaa komissiota edistämään yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamista 
monenvälisissä kauppapoliittisissa menettelytavoissa yritysten yhteiskuntavastuuta 
kannattaneilla kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti OECD:ssä ja ILO:ssa, sekä 
WTO:ssa Dohan jälkeistä aikaa silmällä pitäen;

15. kehottaa komissiota tukemaan sosiaalisista normeista ja ympäristönormeista vastuussa 
olevien monenvälisten tahojen sekä WTO:n välisten uusien suhteiden kehitystä, jotta 
varmistetaan kauppapoliittisten menettelytapojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden
suurempi yhdenmukaisuus kansainvälisellä tasolla;

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

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan unionin kansallisille 
parlamenteille, WTO:ta käsittelevälle parlamentaariselle konferenssille ja kansainväliselle 
työkonferenssille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin kokonaistavoitteita tukeva kauppapolitiikka

Ilmasto-, energia- ja elintarvikekriisien jälkeen sosiaalisen kriisin kaikkialla aiheuttanut 
kansainvälinen rahoituskriisi on pelkästään lisännyt tiukkojen sääntöjen tarvetta, jotta 
globaalia taloutta voitaisiin valvoa paremmin ja jotta se ei kehittyisi inhimillisten ja 
yhteiskuntien tarpeiden kustannuksella. Tämä vaatimus koskee myös globalisaation 
näkökulmasta keskeisessä asemassa olevaa kansainvälistä kauppaa.

Maailman kaikkien kansalaisten kannalta kansainvälisen kaupan kasvu on perusteltua 
ainoastaan, jos sillä myötävaikutetaan talouskehitykseen, työllisyyteen ja elintason 
parantamiseen. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että kaupan vapauttaminen koetaan 
myönteisenä ja hyväksytään. Muussa tapauksessa se herättää voimakkaita vastalauseita, jos se 
toisin sanoen toteutetaan työpaikkojen menetyksen kustannuksella tai jos se vaarantaa 
ihmisten elinoloja, sosiaalisia oikeuksia ja ympäristön.

Tämän vuoksi kauppapolitiikkaa ei pidä tarkastella ainoastaan tiettyjen taloudellisten 
tekijöiden välittömien etujen näkökulmasta. EU:n kauppapolitiikan on oltava yhdenmukaista 
kaikkien unionin tavoitteiden ja erityisesti sen ulkopoliittisten tavoitteiden kanssa, sillä 
ulkopolitiikka on eräs keinoista, joilla EU edistää globalisaatiota koskevaa käsitystään 
sääntelystä. Ei ole ensinkään epäoikeutettua, että Eurooppa valvoo, että sen kauppapolitiikka 
ei aiheuta vahinkoa, vaan että sillä päinvastoin myötävaikutetaan EU:n sosiaalisen mallin ja 
ympäristöpolitiikan puolustamiseen. 

Tässä yhteydessä on korostettava, että Euroopan unioni edellyttää jo nyt tiettyjen kolmansia 
maita koskevien tullietuuksien myöntämiseksi, että ne ratifioivat kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimukset ja lukuisia Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksia (muun 
muassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja 
pakkotyön poistamista koskeva yleissopimus). EU on myös sitoutunut vuodesta 2006 lähtien 
edistämään ILO:n ja YK:n tavoitteisiin kuuluvaa "ihmisarvoista työtä" kaikkien sen ulkoisten 
toimien ja myös kauppapolitiikkansa avulla. Lisäksi kaikkiin sen kahdenvälisiin 
vapaakauppasopimuksiin sisältyy nykyään kestävää kehitystä koskeva luku, joka käsittää 
lukuisia ympäristötavoitteita ja sosiaalisia tavoitteita. EU:n tekemät kauppasopimukset ovat 
lisäksi yhä useammin kattavampia kumppanuus- tai assosiointisopimuksia, joihin näin ollen 
sisältyy poliittista yhteistyötä sekä kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä 
sitoumuksia. Näin ollen on selvää, että periaatteiden puolesta kauppaa ei voida erottaa 
Euroopan unionin muista ulko- tai sisäpoliittisista toimintalinjoista. 

Yksi syy tähän tarkastelutapaan, joka ei ole yksinomaan EU:n, liittyy käsitykseen siitä, että 
kaupan vapauttamisella on hyvin erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita on 
säänneltävä ja toisinaan myös tasapainotettava, sillä kaupan vapauttaminen synnyttää 
poikkeuksetta voittajia ja häviäjiä. Kansainvälisen kaupan kehityksestä seuraa 
molemminpuolista etua ainoastaan silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät, sillä voitot eivät koskaan 
jakaannu missään maassa oikeudenmukaisesti yhteiskunnan ja talouden eri alojen kesken. 
Tästä syystä kaupan vapauttamista ja sen toimintatapoja on valvottava, kuten myös sen 
rytmiä, jonka vaikutus tuntuu entistä voimakkaampana globalisaation kiihtyessä.
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Kansainvälisen kaupan vapautumiseen liittyy lisäksi ulkomaisten sijoittajien 
houkuttelemiseen tähtäävä maiden välinen ankara kilpailu sekä yritysten välisen kilpailun
kiihtyminen. Tämä on johtanut liiankin usein työoloja ja demokraattisia oikeuksia koskeviin 
rikkomuksiin sekä ympäristövahinkoihin. Esimerkkejä on lukuisia.

Sen vuoksi EU:n sekä kansainvälisen yhteisön on johdonmukaisuuden vuoksi sisällytettävä 
kansainvälisen kaupan sääntöihin kestävää kehitystä ja sosiaalisia oikeuksia koskevia 
todellisia takeita. Tämä Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin tavoitteiden 
mukainen välttämättömyys noudattaa EU:n kansalaisten suuria odotuksia. Siihen liittyy myös 
yritysten sosiaalisen ja ympäristöä koskevan vastuun käsite.

Monikansalliset yritykset kuuluvat juuri niihin yrityksiin, joilla on tärkein asema 
maailmankaupassa. Ne ovat voineet hyötyä markkinoiden vapautumisesta siten, että ne ovat 
ulkoistaneet osan niiden tuotannosta ja monipuolistaneet hankintaketjuaan maista, joissa 
tuotantokustannukset ovat matalia ja sääntelykehys on heikompi. Niiltä edellytetty 
yhteiskuntavastuullinen toiminta koskee siis myös niiden tytäryhtiöitä ja alihankkijoita niissä 
maissa, joista käsin ne järjestävät suuren osan Euroopan kanssa käymästään kaupasta.

Kolminkertainen haaste saman tavoitteen saavuttamiseksi

Yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuun edistämiseen kaupankäynnin yhteydessä liittyy 
keskeisesti kolme haastetta, joihin EU:n on vastattava:

Moraalinen haaste: useimmiten kyseessä ovat eurooppalaiset yritykset, joiden on muutettava 
toimintansa vastuulliseksi sosiaalisten ja ympäristöä koskevien periaatteiden näkökulmasta 
erityisesti silloin, kun ne toimivat kehitysmaissa.

Taloudellinen ja sosiaalinen haaste: 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.

Poliittinen haaste: haaste koskee menettelytapojen johdonmukaisuutta globalisoituvassa 
maailmassa ja Euroopan unionin roolia, sillä myös sen kansalaiset odottavat suojelua 
maailmassa, jossa sääntely on purettu.

Kaupan sääntöjen ja yritysten yhteiskuntavastuun menestyksekäs yhdistäminen

Tähän mennessä kauppa ja yritysten yhteiskuntavastuu eivät ole juurikaan kohdanneet. Syy 
on helppo ymmärtää: kansainvälistä kauppapolitiikkaa säännellään valtioiden välisillä 
sopimuksilla, joissa vahvistetut lakisäännökset velvoittavat näitä valtioita; yritysten 
yhteiskuntavastuu perustuu puolestaan sääntöihin, jotka eivät ole sitovia ja joihin yritykset 
sitoutuvat vapaaehtoisesti.

Kaupan sääntöjen ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien sitoumusten yhdistäminen olisi 
tehokas keino, jonka avulla saataisiin edistettyä sekä yritysten toimintaa että sosiaalisten 
normien ja ympäristönormien kunnioittamista niissä valtioissa, jotka ovat allekirjoittaneet 
kauppasopimuksen EU:n kanssa.
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Yritysten yhteiskuntavastuu: laajalle levinnyt idea ...

Yritysten yhteiskuntavastuulla on jo pitkä taipale takanaan. Se esiintyy jo OECD:n 
vuonna 1976 annetuissa suuntaviivoissa ammattiyhdistysliikkeen tukemana, niitä 
seuranneessa ILO:n kolmikantaisessa periaatejulistuksessa monikansallisista yrityksistä ja 
jopa Yhdistyneiden kansakuntien maailmalaajuisessa sopimuksessa tai Global Compact -
aloitteessa, jonka Kofi Annan käynnisti vuonna 2000. OECD:n suuntaviivoissa vahvistettiin 
useampia suosituksia, joita hallitukset esittävät monikansallisille yrityksille ja jotka koskevat 
erityisesti työoloja ja työmarkkinaosapuolten suhteita, ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksia, 
korruption torjumista, kuluttajien etuja, kilpailua sekä veronkiertoa.

Tämän jälkeen on esitetty lukuisia aloitteita, joilla on pyritty luomaan näiden hyvien 
toimintatapojen säännöstön valvomiseen tarkoitettuja mekanismeja sekä sertifiointitunnuksia 
osoituksena yrityksen sitoutumisesta kantaa sosiaalista vastuuta. 

Euroopan unioni tarttui kysymykseen vuonna 2001 julkaisemalla ensiksi vihreän kirjan ja sitä 
seuranneen valkoisen kirjan. Lisäksi se loi yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän 
sidosryhmäfoorumin edistääkseen yritysten yhteiskuntavastuun eurooppalaisia puitteita sekä 
strategian yritysten yhteiskuntavastuusta. Monet suuret eurooppalaiset yritykset sitoutuivat 
Jacques Delorsin aloitteesta vuonna 1995 perustettuun CSR Europe -verkostoon. 

Tänä päivänä komissio katsoo, kuten se on myös vuonna 2006 annetussa tätä aihetta 
käsitelleessä tiedonannossaan todennut, että yritysten yhteiskuntavastuu kuuluu osana 
Euroopan sosiaaliseen malliin, joka on keino puolustaa solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia lisääntyneessä kansainvälisessä kilpailussa. Tavoitteena on tehdä 
EU:sta "esikuva" yhteiskuntavastuun alalla ja varmistaa, että sen toteuttama ulkopolitiikka ja 
kolmansiin maihin investoivat eurooppalaiset yritykset myötävaikuttavat käytännössä 
sosiaaliseen kehitykseen.

Euroopan parlamentti on vuorostaan hyväksynyt lukuisia mietintöjä ja runsaasti ehdotuksia 
toisaalta yritysten yhteiskuntavastuun (erityisesti vuonna 1999 ja vuonna 2003 annetut 
päätöslauselmat sekä etenkin Howittin mietintö maaliskuulta 2007 ) ja toisaalta Euroopan 
unionin kauppasopimuksiin sisältyvien sosiaalisten normien ja ympäristönormien 
vahvistamiseksi (erityisesti Désirin mietintö lokakuulta 2001 sekä Désirin ja 
Panayatopoulosin mietintö toukokuulta 2007). 

... jonka on oltava EU:n kauppasopimusten keskiössä
Kauppasopimuksiin sisältyvällä yritysten yhteiskuntavastuulla sekä sosiaali- ja 
ympäristölausekkeilla pyritään samaan tavoitteeseen: oikeudenmukaisempaan, 
sosiaalisempaan ja inhimillisempään globalisaatioon, jolla edistetään kestävää kehitystä. 
Tähän mennessä ne ovat edennet samansuuntaisesti mutta toisiaan kohtaamatta.1
Kohdatessaan ne eivät suinkaan vahingoita vaan päinvastoin vahvistavat toisiaan. Yritysten 
yhteiskuntavastuun tuoma panos, joka liittyy yritysten toimintaan, vahvistaa kauppaan 
                                               
1 Yritysten yhteiskuntavastuu tosin mainitaan Korean kanssa tehdyssä sopimuksessa mutta erittäin rajoittavasti, 
eikä se ole suorassa yhteydessä kansainvälisen kaupan velvoitteiden toteuttamiseen. 
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liittyviä sosiaalilausekkeita. Kauppasopimuksilla puolestaan tuetaan yritysten 
yhteiskuntavastuuta etenkin näihin sopimuksiin sisältyvien periaatteiden toteuttamista 
koskevan valvonnan välityksellä.

Tässä mietinnössä ei käsitellä kaikkia Euroopan parlamentin ja muiden kansainvälisten 
tahojen tähän mennessä antamia ehdotuksia, joilla on pyritty toisaalta edistämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta ja toisaalta kauppasopimuksien sosiaalisia normeja ja ympäristönormeja. 

Sen sijaan tässä mietinnössä keskitytään ehdotuksiin, joiden avulla on mahdollista edistää 
yritysten yhteiskuntavastuuta Euroopan unionin kauppapolitiikan yhteydessä. Tämä on 
seuraavien päätöslauselmaluonnokseen sisältyvien ehdotusten tavoite. Ne koskevat erityisesti 
seuraavia seikkoja:

– GSP-järjestelmän tarkistaminen
– Euroopan unionin kauppasopimusneuvotteluihin ja niiden seurantaan liitettävät 

vaikutustutkimukset
– Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien lausekkeiden sisällyttäminen Euroopan unionin 

vapaakauppasopimuksiin sekä muihin kauppa- ja investointisopimuksiin
– kutakin talouskumppanuussopimusta varten perustettava parlamentaarinen 

seurantakomitea, jonka tehtävänä on valvoa etenkin sosiaalista ulottuvuutta ja 
ympäristöulottuvuutta sekä yritysten yhteiskuntavastuuta

– EU:n ja sen kumppanuusmaiden monikansallisia yrityksiä koskeva velvoite julkaista 
vuosittain kertomus niiden omien sekä niiden tytäryhtiöiden ja hankintaketjujen toiminnan 
sosiaalisista ja ympäristöä koskevista vaikutuksista

– Euroopan unionin ja sen kumppanuusmaiden välinen oikeudellisen yhteistyön mekanismi, 
johon sisältyy mahdollisuus haastaa oikeuteen monikansallisia yrityksiä sekä Euroopassa 
että muissa maissa, jos yritys tai sen tytäryhtiö on syyllistynyt vakaviin ympäristöä tai 
perusoikeuksia koskeviin rikkomuksiin

– julkiset hankinnat
– yritysten yhteiskuntavastuuta edistävien monenkeskisten foorumien ja WTO:n väliset 

suhteet
– uusi aloite Euroopan komissiolta.


