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EHDOTUKSET

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

1. painottaa keskinäisiä hyötyjä, joita yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöstä saadaan 
yhteisten toimintatapojen vakiinnuttamisessa sekä yhteisten tietojen ja odotusten 
vaihdossa; tukee näin ollen vakaasti komission sitoumusta perustaa sidosryhmien välisiä 
yritysten yhteiskuntavastuun foorumeita yritysten ja yhteiskunnan yhteistyön lisäämiseksi 
tärkeimmissä yhteiskunta- ja ympäristökysymyksissä; korostaa, että yritysten 
yhteiskuntavastuu saattaa edellyttää oikeudellisia puitesäädöksiä ja että vapaaehtoisilla 
toimenpiteillä voidaan täydentää, mutta ei korvata, nykyisiä työntekijöiden suojelua 
koskevia säädöksiä, niiden noudattamisen tehokasta seurantaa ja mahdollisesti 
tarpeellisten seuraamusten määräämistä;

2. on huolissaan epäsuotuisasta vaikutuksesta, joka talouskriisillä on saattanut olla työn 
organisointiin; pyytää komissiota hyödyntämään tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa monenvälisiä sidosryhmäfoorumeita lisäkeinona edistää 
toimia sellaisten kestävien ratkaisujen löytymiseksi, joilla varmistetaan työntekijöiden 
oikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen tasavertaisen kohtelun, työajan järjestämisen 
ja epävarmojen työsuhteiden aloilla;

3. yhtyy komission tiedonannossa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan sovellettavan 
lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattaminen työmarkkinaosapuolten välillä on 
yrityksen yhteiskuntavastuun täyttymisen ehdoton edellytys; toteaa lisäksi, että 
yhteiskuntavastuullinen yritystoiminta edellyttää asianmukaisia suhteita ammattiliittoihin
ja erityisesti ammattiliittojen oikeuksien kunnioittamista, jatkuvaa työntekijöille ja heitä 
edustaville yhdistyksille tiedottamista sekä näiden yhdistysten ottamista mukaan yritystä 
koskevaan päätöksentekoon;

4. toteaa, että yrityksen yhteiskuntavastuuta arvioitaessa on otettava huomioon yrityksen 
toimitusketjuun kuuluvien yritysten ja mahdollisten alihankkijoiden toiminta;

5. muistuttaa pk-yritysten strategisesta roolista, joka niillä voi olla yritysten 
yhteiskuntavastuun leviämisen edistämisessä, koska ne ovat lähellä toiminta-alueitaan; 
pyytää komissiota kehittämään yhdessä kansallisten viranomaisten ja monenvälisten 
sidosryhmäfoorumeiden kanssa pk-yritysten välille alakohtaisia yhteistyömuotoja, joiden 
avulla ne voivat käsitellä yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia ongelmia yhdessä;

6. korostaa, että on tärkeää kehittää yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia unionin 
toimintatapoja kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta estetään kansallisten 
tulkintaerojen ja kilpailuun liittyvien etujen tai haittojen uhka kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla;

7. kehottaa yrityksiä kannustamaan työntekijöitään kansainväliseen vapaaehtoistoimintaan 
julkisen ja yksityisen sektorin synergioiden edistämiseksi kehitysyhteistyössä; pyytää 
komissiota tukemaan yritysten toimia tällä alalla tulevien Euroopan humanitaarisen avun 
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vapaaehtoisjoukkojen avulla;

8. kehottaa komissiota ja erityisesti oikeusasioiden pääosastoa esittämään ehdotuksia, jotka 
koskevat EU:n tuomioistuinten ekstraterritoriaalista lainkäyttövaltaa sellaisten 
ihmisoikeusloukkausten yhteydessä, joihin EU:ssa sijaitsevat yritykset tai niiden 
tytäryritykset, alihankkijat tai liiketoimintakumppanit ovat syyllistyneet;

9. myöntää, että on tärkeää lisätä yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevia käytäntöjä ja 
toimintatapoja suurissa yrityksissä; pyytää siksi komissiota korostamaan, että on tärkeää 
sisällyttää yritysten yhteiskuntavastuu erityisesti kaupallisen ja liikkeenjohdon alan 
oppilaitosten koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
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