
PA\1213625FI.docx PE655.782v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Ulkoasiainvaliokunta

2020/2129(INL)

17.9.2020

LAUSUNTOLUONNOS
ulkoasiainvaliokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta
(2020/2129(INL))

Valmistelija (*): Raphaël Glucksmann

(Aloite – työjärjestyksen 47 artikla)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla



PE655.782v02-00 2/11 PA\1213625FI.docx

FI

PA_INL



PA\1213625FI.docx 3/11 PE655.782v02-00

FI

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa edellytetään, 
että unioni edistää ja lujittaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta 
ja jakamattomuutta, sellaisina kuin ne ovat suojattuina ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, varmistaakseen 
kestävän kehityksen sekä ulkoisen toimintansa ja muiden politiikkojensa välisen 
johdonmukaisuuden;

2. panee merkille, että globalisaatio on luonut keskinäisiä riippuvuussuhteita 
yhteiskunnille, että kaikki tuotteet ovat peräisin monimutkaisista rajat ylittävistä 
toimitus- ja arvoketjuista ja että eurooppalaisten yritysten tekemät päätökset vaikuttavat 
maailmanlaajuisesti ihmisten mahdollisuuksiin nauttia ihmisoikeuksista ja 
perusvapauksista;

3. pitää valitettavana, että monien yritysten päätöksiä ohjaa ensisijaisesti pyrkimys 
alhaisempiin kustannuksiin ja suurempiin voittoihin, eikä niiden globaaleissa 
arvoketjuissa oteta riittävästi huomioon kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja 
ympäristöön, kun vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu usein alkutuotannon tasolla, 
erityisesti raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden valmistuksessa;

4. on erittäin huolissaan jatkuvasta ihmisten hyväksikäytöstä ja nöyryyttämisestä 
pakkotyöjärjestelmissä, jotka koskevat 25 miljoonaa ihmistä ja jotka tuottivat 
maailmanlaajuisesti 150 miljardin dollarin voitot yksityiselle sektorille vuonna 2019; 
panee huolestuneena merkille, että lapsityövoiman piirissä on tällä hetkellä arviolta 
152 miljoonaa lasta, joista 72 miljoonaa työskentelee vaarallisissa olosuhteissa;

5. panee merkille, että työhön liittyvät perusoikeudet sekä sosiaaliset ja taloudelliset 
oikeudet on vahvistettu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja -
yleissopimuksissa, kuten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, ILO:n työelämän perusnormeissa, 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja perusoikeuskirjassa;

6. korostaa, että oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen ovat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettuja perusihmisoikeuksia; korostaa, että unionin 
on osana sitoumustaan edistää, suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti 
edistettävä kolmansissa maissa rikoksiksi katsottavien liiketoimintaan liittyvien 
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ihmisoikeusrikkomusten ja -rikkomusten uhrien oikeuksia Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 2011/36/EU1 ja 2012/29/EU2 mukaisesti;

7. korostaa, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa 
periaatteissa korostetaan valtioiden velvollisuutta suojella ihmisiä kolmansien 
osapuolten, myös yritysten, tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta alueellaan ja/tai 
lainkäyttöalueellaan; korostaa lisäksi, että riippumatta valtioiden kyvystä ja 
halukkuudesta täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa 
ihmisoikeuksia riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja puuttua kaikkiin toiminnastaan 
johtuviin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin, myös tarjoamalla uhreille 
oikeussuojakeinoja;

8. huomauttaa, että OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille ja vastuullista 
liiketoimintaa koskevissa huolellisuusohjeissa kuvataan lisäksi, miten yritykset voivat 
välttää työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön, korruptioon, kuluttajiin ja 
yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvät haitalliset vaikutukset, jotka 
voivat johtua niiden toiminnasta, toimitusketjuista tai muista liikesuhteista, ja puuttua 
niihin; katsoo, että unionin lainsäädännön olisi perustuttava asteittain ja rakentavasti 
YK:n ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n ohjeisiin;

9. panee merkille, että Yhdistyneiden kansakuntien perättäisissä erityiskertomuksissa 
ihmisoikeusvelvoitteista ja erityisesti oikeutta turvalliseen, puhtaaseen, terveellisen ja 
kestävään ympäristöä koskevista velvoitteista on tunnustettu suora yhteys 
ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen ja biologisen monimuotoisuuden välillä ja 
tehty selväksi, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja heikentyminen 
vaarantavat ihmisten oikeuden elämään, terveyteen, ruokaan ja veteen; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolia;

10. huomauttaa, että oikeuskäsittelyissä esiintyvällä korruptiolla voi olla tuhoisa vaikutus 
lailliseen oikeudenkäyttöön ja oikeuslaitoksen koskemattomuuteen ja että se loukkaa 
olennaisesti perusoikeutta puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja uhrin oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; korostaa, että korruptio johtaa yleensä ihmisoikeuksien 
järjestelmälliseen loukkauksiin liike-elämässä esimerkiksi kun estetään henkilöitä 
saamasta tavaroita ja palveluja, joita valtioiden on tarjottava täyttääkseen 
ihmisoikeusvelvoitteensa, kannustetaan yrityksiä hankkimaan tai ottamaan haltuunsa 
maata väärin perustein tai kun myönnetään lupia tai toimilupia kaivannaisteollisuuden 
yrityksille;

11. pitää valitettavana, että huolimatta eurooppalaisten yritysten yrityksistä panna 
täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia toimintalinjojaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi ja erilaisista politiikoista ja laeista, joilla kannustetaan 
huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen tai vaaditaan sitä eri jäsenvaltioissa, vain 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 
2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. lokakuuta 2012, rikoksen uhrien 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 
2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57).
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37 prosenttia yrityksistä noudattaa tällä hetkellä huolellisuusvelvoitetta 
toimitusketjuissaan ja vain 16 prosenttia koko arvoketjussa; korostaa, että 
ihmisoikeuksien suojelua ja liiketoimintaan liittyvien väärinkäytösten ja rikkomusten 
ehkäisemistä ei voida saavuttaa nykyisillä politiikoilla ja että tarvitaan sitovaa unionin 
lainsäädäntöä tämän puutteen paikkaamiseksi;

12. panee merkille, että yritykset ja sijoittajat vaativat ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta unionin tasolla, jotta voidaan yhdenmukaistaa standardeja ja 
varmistaa maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset sekä parempi oikeus- ja 
liiketoimintavarmuus;

– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

13. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään ihmisoikeuksia 
ja ympäristöä koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja jossa asetetaan oikeudellisia 
velvoitteita unionin yrityksille ja unionin sisämarkkinoilla kotipaikkaansa pitäville tai 
toimiville yrityksille ja otetaan käyttöön tehokkaita seuranta-, täytäntöönpano- ja 
oikeussuojamekanismeja;

14. suosittelee, että unionin lainsäädännössä edellytetty huolellisuusvelvoite ulotetaan 
koskemaan kaikkia mahdollisia tai todellisia haitallisia vaikutuksia, joita yritys on 
aiheuttanut tai on voinut aiheuttaa, joihin se on voinut myötävaikuttaa tai joihin se voi 
olla suoraan yhteydessä; toteaa, että tämä koskee muun muassa väärinkäytöksiä koko 
arvoketjussa, mukaan lukien emoyritys, kaikki tytäryhtiöt, suorat ja välilliset toimittajat 
ja alihankkijat tai muut liikekumppanit;

15. suosittelee, että unionin lainsäädäntö kattaisi kaikki yritykset ja kaikki alat, myös 
julkiset yritykset, pankkialan ja rahoituslaitokset, erityisesti Euroopan investointipankin;

Ihmisoikeuksien soveltamisala

16. korostaa, että kaikki ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan 
riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä ja että niitä olisi edistettävä ja ne olisi pantava 
täytäntöön oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla; suosittelee, että 
huolellisuusvelvoitteita sovelletaan kaikkiin liiketoimintaan liittyviin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

17. suosittelee hyväksymään huolellisuusvelvoitetta koskevaa sitovaa unionin 
lainsäädäntöä, jossa yritykset velvoitetaan tunnistamaan ja käsittelemään toimintansa 
vaikutuksia kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien osalta, mukaan 
lukien ainakin ne, jotka on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kaikissa yhdeksässä keskeisessä kansainvälisessä 
ihmisoikeussopimuksessa, työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa ILO:n 
julistuksessa ja kaikissa ILO:n keskeisissä yleissopimuksissa sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ja TSS-sopimuksessa, jotka sitovat paitsi Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioita myös unionin jäsenvaltioita unionin oikeuden ja 
jäsenvaltioiden yhteisten valtiosääntöperinteiden nojalla;
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18. panee merkille, että perusoikeuskirjaa sovelletaan kaikkeen unionin lainsäädäntöön ja 
kansallisiin viranomaisiin niiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta sekä unionissa 
että kolmansissa maissa;

19. panee merkille, että yritysten toiminta vaikuttaa suhteettomasti haavoittuvuus- ja 
syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin; vaatii siksi, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa unionin sitovassa lainsäädännössä olisi viitattava 
ryhmäkohtaisiin välineisiin määriteltäessä yritysten ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen soveltamisalaa; korostaa tässä yhteydessä, että kaikki oikeudet 
on taattava niille ryhmille, joita asia eniten koskee, paikallisen, kansallisen tai 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kuten Yhdistyneiden kansakuntien 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen 5 artiklassa todetaan;

20. muistuttaa, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevä Yhdistyneiden 
kansakuntien työryhmä korosti liiketoiminnan eriytettyjä ja suhteettomia vaikutuksia 
naisiin ja tyttöihin, ja totesi, että ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvollisuuden 
olisi katettava sekä tosiasialliset että mahdolliset vaikutukset naisten oikeuksiin;

21. muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevä YK:n erityisraportoija on 
todennut, että oikeus elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja kehitykseen sekä oikeus 
turvalliseen, puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen kannalta; huomauttaa, että Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous totesi päätöslauselmassaan nro 64/292, että oikeus 
turvalliseen ja puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatiopalveluihin kuuluu ihmisoikeuksiin; 
suosittelee näin ollen, että nämä oikeudet sisällytetään lainsäädäntöön;

22. panee merkille, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja ihmisoikeusneuvosto ovat 
todenneet, että ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti ihmisoikeuksien täysimääräiseen ja 
tehokkaaseen toteutumiseen; korostaa, että Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioilla 
on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia torjuessaan ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia; huomauttaa, että Alankomaiden korkein oikeus on vahvistanut, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 8 artiklassa sopimusvaltioille asetetaan 
positiivinen velvoite toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi; vaatii, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteiden mukaisesti on oltava osa 
yritysten ihmisoikeus- ja ympäristöalan velvollisuuksia lainsäädännön mukaisesti;

23. panee merkille, että eräät yritykset hyödyntävät laittomasti luonnonvaroja, mikä on 
merkittävä kestävyys- ja ympäristöhaaste ja millä on vakavia kielteisiä vaikutuksia 
paikallisyhteisöjen sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin, 
kansalaisoikeuksiin sekä poliittisiin oikeuksiin; toteaa, että tällaiset 
liiketoimintakäytännöt rikkovat YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan nro 1803 
(XVII) kirjattua kansojen itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja koskevan pysyvän 
suvereniteetin, käyttöoikeuden ja valvonnan periaatetta; suosittelee, että jäsenvaltiot 
velvoitetaan lainsäädännöllä sääntelemään yritysten toimintaa noudattaen 
sitoutumistaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin periaatteisiin, 
mukaan lukien kansojen tasa-arvon, syrjimättömyyden ja itsemääräämisoikeuden 
perusperiaatteet;
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24. toteaa, että järjestelmällinen korruptio rikkoo avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita, millä on vakavia vaikutuksia ihmisoikeuksien 
tosiasialliseen toteutumiseen; muistuttaa, että lahjonnan vastainen OECD:n 
yleissopimus ja korruption vastainen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus 
velvoittavat jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tehokkaita käytäntöjä, joilla pyritään 
ehkäisemään korruptiota; korostaa, että korruption vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen määräysten olisi oltava osa lainsäädännössä säädettyjä 
huolellisuusvelvoitteita;

25. panee merkille, että joitakin yrityksiä syytetään siitä, että ne ovat hyötyneet 
sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, tai jopa osallisuudesta niihin oman 
toimintansa tai konfliktialueilla toimivien liikekumppaniensa toiminnan yhteydessä tai 
koska niillä on liikesuhteita konflikteihin maailmanlaajuisesti osallistuvien valtiollisten 
tai valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa; suosittelee, että vakavien 
ihmisoikeusrikkomusten ja vakavien kansainvälisen oikeuden rikkomusten 
huomattavien riskien ehkäisemiseksi unionin lainsäädännön mukaista 
huolellisuusvelvollisuutta sovelletaan myös kansainvälisen rikosoikeuden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisiin, joissa yritykset ovat voineen olla 
osallisina;

Keskeiset suositukset

Huolellisuusmenettely ja -velvoitteet

26. suosittelee, että yritysten ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvollisuuteen liittyvät vaatimukset perustuvat periaatteeseen, jonka 
mukaan yritysten vastuulla on kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti; katsoo, että yritysten olisi vältettävä loukkaamasta ihmisoikeuksia ja 
puututtava sellaisiin kielteisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joihin niillä on suora tai 
välillinen yhteys, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että niillä olisi oltava käytössään 
sisäänrakennettu ihmisoikeuspolitiikka, ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusprosessi 
sekä asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, joilla helpotetaan tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saatavuutta yritystoimintaan liittyviä ihmisoikeusloukkauksia 
varten, myös yritystasolla, sekä muita valitusmekanismeja;

27. katsoo, että yrityksillä on velvollisuus varmistaa, että niiden toiminta ei heikennä tai 
vahingoita ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeuksien suojelua; vaatii, että ne eivät saa 
edistää, tai hyväksyä politiikkoja ja toimia, jotka voivat johtaa ihmisoikeusloukkauksiin, 
eivätkä osallistua tai myötävaikuttaa niihin; korostaa, että yritysten on tehtävä 
valmiuksiensa puitteissa kaikki mahdollinen haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi;

28. korostaa, että ihmisoikeusvaikutukset voivat koskea erityisesti tiettyjä 
oikeudenhaltijoita ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joiden haavoittuvuus 
johtuu risteävistä tekijöistä, kuten sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, 
yhteiskunnallisesta asemasta tai ammatista, maahanmuuttaja- tai pakolaisasemasta, 
konflikteille tai väkivallalle altistumisesta tai muista tekijöistä; katsoo, että tämä on 
otettava huomioon huolellisuusprosesseissa, mukaan lukien ihmisoikeusvaikutusten 
arviointivaihe ja oikeussuojamenettelyt;
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29. panee merkille, että liiketoimintaan liittyvien kielteisten ihmisoikeusvaikutusten riski ei 
aina riipu yrityksen koosta; vaatii, että huolellisuusvelvoitteiden soveltamisalan on 
perustuttava haitallisten vaikutusten riskiin ja että sen on oltava maa- ja 
toimialakohtainen; muistuttaa, että YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan 
ihmisoikeuksiin kohdistuvien liiketoiminnan vaikutusten vakavuutta arvioitaessa olisi 
otettava huomioon kolme tekijää: vaikutuksen laajuus, vakavuus ja se, onko vaikutus 
korjaamaton;

Avoimuus, raportointi, seuranta ja arviointi ihmisoikeuksia koskevien vertailuarvojen 
perusteella

30. pitää ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä tilannekohtaisina, ja jotta ihmisoikeusriskejä 
voidaan arvioida tarkasti sekä ehkäistä ja lieventää ja korjata niiden haitallisia 
vaikutuksia, yritysten olisi sisällytettävä analyysiinsa työntekijöiltä, oikeudenhaltijoilta, 
asianomaisilta yhteisöiltä ja työntekijöiden edustajilta saatujen tietojen lisäksi 
luotettavista riippumattomista asiantuntijalähteistä saatuja tietoja, joiden osalta 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää; korostaa tässä yhteydessä kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden, kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuksia valvovien elinten, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien, ILO:n ja Euroopan neuvoston, Etyjin 
valvontamekanismien ja Euroopan unionin perusoikeusviraston keskeistä roolia 
olennaisina tietolähteinä ja raportoinnin lähteinä;

31. panee merkille, että ihmisoikeusriskien arvioimiseksi toimitusketjujen 
ihmisoikeusvaikutusten ja työolojen riippumaton seuranta on olennaisen tärkeää, 
erityisesti sellaisen seurannan avulla, jonka ytimessä ovat työntekijät ja asianomaiset 
yhteisöt ja johon asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat täysimääräisesti;

32. toteaa, että huolellisuusvelvollisuus edellyttää myös prosessien ja toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja tulosten ilmoittamista, mukaan lukien 
julkisten arviointikertomusten säännöllinen laatiminen;

33. korostaa, että avoimuuden on oltava seuranta- ja arviointiprosessin ytimessä ja tärkein 
periaate ja että ulkoinen osallistuminen, valvonta ja todentaminen ovat keskeisiä 
tekijöitä vakaassa ja tarkoituksenmukaisessa ihmisoikeuksia koskevassa 
huolellisuusvelvollisuudessa ja sen arvioinnissa; vaatii näin ollen, että 
huolellisuusvelvollisuutta koskevassa unionin lainsäädännössä edellytetään sen 
soveltamisalaan kuuluvien yritysten julkista luettelointia, huolellisuusvelvollisuutta 
koskevien raporttien julkaisemista verkossa olevien julkisten rekisterien kautta ja niiden 
yritysten tunnistamista, jotka noudattavat tai eivät ole noudattaneet 
huolellisuusvelvoitteita;

34. katsoo, että avoimuutta ei pitäisi määritellä yrityksissä vaan sen olisi perustuttava 
oikeuteen saada tieto niistä, joihin liiketoiminta vaikuttaa, kuten työntekijöistä, 
yhteisöistä ja kuluttajista; ehdottaa, että sidosryhmillä olisi oltava oikeus saada tällaiset 
tiedot kattavalla, oikea-aikaisella ja rehellisellä tavalla; katsoo, että 
tiedonsaantioikeuden toteuttaminen mahdollistaa velvollisuuksien ja velvollisten 
tahojen sekä oikeuksien ja oikeudenhaltijoiden selkeän määrittämisen;

Yhteistyö sidosryhmien ja oikeudenhaltijoiden kanssa
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35. panee merkille, että oikeudenhaltijoilla, joihin liiketoimintaan liittyvät 
ihmisoikeusloukkaukset ensisijaisesti vaikuttavat, ei usein ole mahdollisuutta saada 
riittävästi tietoa oikeuksistaan ja siitä, miten ne pannaan täytäntöön kansallisissa 
lainsäädäntöjärjestelmissä, ja että heillä on vaikeuksia saada yhteyttä oikeuksiensa 
suojelusta ja täytäntöönpanosta vastaaviin julkisiin elimiin; suosittelee, että 
lainsäädännössä kannustetaan yrityksiä käymään vuoropuhelua kaikkien vahinkoa 
kärsineiden tai sellaisiksi oletettujen osapuolten, niiden edustajien tai molempien 
kanssa, myös työntekijöiden edustajien kanssa, huolellisuusvelvollisuutta koskevan 
prosessin kaikissa vaiheissa kehitysvaiheesta seurantaan ja arviointiin oikea-aikaisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti;

36. korostaa tässä yhteydessä yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
sekä alkuperäisyhteisöjen vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen merkitystä;

Väärinkäytösten paljastajien, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien suojelu

37. ehdottaa, että yritykset perustavat tehokkaita varoitusmekanismeja; katsoo, että 
turvautumalla näihin mekanismeihin kaikkien asianomaisten osapuolten, kuten 
ammattiliittojen, kuluttajien, toimittajien, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, lakimiesten 
sekä ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien tai kansalaisten, olisi voitava varoittaa 
yritystä kielteisistä vaikutuksista ja ihmisoikeusloukkauksista;

38. korostaa, että julkistamis- ja valitusmenettelyissä on varmistettava, että väärinkäytösten 
paljastajien nimettömyyttä, turvallisuutta sekä fyysistä ja oikeudellista 
koskemattomuutta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/19373 mukaisesti;

39. pitää valitettavana, että ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajiin kohdistuvista 
hyökkäyksistä raportoidaan jatkuvasti enemmän ja että pelkästään vuonna 2019 
hyökkäyksiä oli 572; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 12 artiklassa valtioille asetetaan velvollisuus 
varmistaa, että kaikkia suojellaan väkivallalta, uhkauksilta, kostotoimilta, syrjinnältä tai 
muulta mielivaltaiselta toiminnalta, joka on seurausta heidän legitiimistä oikeudestaan 
edistää ihmisoikeuksia;

40. suosittelee, että lainsäädännössä edellytetään direktiivin (EU) 2019/1937 ja 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen 
mukaisen suojelumekanismin perustamista, jotta voidaan suojella sidosryhmiä 
oikeudenkäynneiltä, yrityksiltä vaientaa heidän vaatimuksensa, pelottelulta ja muuten 
estää heitä hakemasta oikeutta;

Oikeus yhtäläiseen oikeussuojaan ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

41. toteaa, että oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on kansainvälisesti tunnustettu 
ihmisoikeus, joka on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 
8 artiklassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23. lokakuuta 2019, unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17).
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yleissopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa, ja se on myös unionin perusoikeus 
(perusoikeuskirjan 47 artikla);

42. korostaa, että kuten YK:n ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, valtioilla on 
velvollisuus varmistaa oikeudellisin, hallinnollisin, lainsäädännöllisin tai muin 
asianmukaisin keinoin, että liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi 
joutuneilla on käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot; suosittelee, että 
lainsäädännössä viitataan nimenomaisesti tähän velvoitteeseen Yhdistyneiden 
kansakuntien perusperiaatteiden ja niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka koskevat 
kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien rikkomusten uhrien oikeutta oikeussuojakeinoihin ja korvauksiin;

43. korostaa, että yritysten vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pitää 
huolellisuusvelvollisuuden osana sisällään, että yritysten on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla mahdollistetaan niiden aiheuttamien tai niiden myötävaikutuksella 
aikaansaatujen kielteisten ihmisoikeusvaikutusten korjaaminen; katsoo näin ollen, että 
operatiivisen tason valitusmekanismien olisi oltava legitiimejä, helppokäyttöisiä, 
ennakoitavia, tasapuolisia, avoimia ja oikeuksien kanssa yhteensopivia, perustuttava 
sitoutumiseen ja vuoropuheluun ja oltava jatkuvan oppimisen lähde Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavan periaatteen 31 mukaisesti; korostaa, että tällaisia mekanismeja ei 
saisi koskaan käyttää estämään oikeussuojan saatavuutta valtiollisilla, oikeudellisilla ja 
muilla valitusmekanismeilla;

44. korostaa, että todisteiden saatavuus ja aikarajoitukset voivat olla merkittäviä käytännön 
ja menettelyllisiä esteitä, joita ihmisoikeusrikkomusten uhrit kohtaavat tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saannissa kolmansissa maissa; korostaa, että todistustaakka olisi 
siirrettävä uhreilta yritykselle ja että lainsäädännössä yrityksiltä on edellytettävä 
kaikkien tarvittavien tietojen julkistamista, jotta asianosaiset voivat nostaa 
oikeusmenettelyjä ja jotta uhrit voivat käyttää oikeussuojakeinoja;

45. pitää tärkeänä, että haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä on tosiasiallinen 
mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen 13 artiklan mukaisesti; muistuttaa, että perusoikeuskirjan 47 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on annettava oikeusapua niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos 
tällainen apu on tarpeen oikeussuojan tehokkaan saatavuuden varmistamiseksi;

46. suosittelee, että lainsäädännössä annetaan ohjeita tehokkaan, oikeudenmukaisen ja 
tasapuolisen operatiivisen tason valitusmekanismin osatekijöistä, jotta voidaan 
määritellä asianmukaiset toimenpiteet vahinkojen ehkäisemiseksi, mukaan lukien 
oikeussuojakeinojen asianmukainen saatavuus;

Täytäntöönpano sekä siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu

47. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kansalliset ja unionin 
elimet, joilla on asianmukaiset tehtävät ja valtuudet, valvovat asianmukaisesti 
huolellisuusvelvollisuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä ja panevat sen täytäntöön; 
katsoo, että tällaisilla elimillä olisi oltava toimivalta tutkia väärinkäytöksiä, käynnistää 
täytäntöönpanotoimia ja tukea uhreja esimerkiksi oikeudellisen neuvonnan, teknisen 
tuen ja edustuksen avulla;
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48. suosittelee, että huolellisuusvelvollisuutta koskevassa unionin lainsäädännössä 
edellytetään, että jäsenvaltiot määrittävät tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rangaistukset ja seuraamukset, joita sovelletaan, jos yritykset eivät noudata 
asianmukaista huolellisuutta koskevia velvoitteita, mukaan lukien väärien tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen;

49. korostaa, että rikoslainsäädäntö ja rikosoikeus ovat välttämättömiä keinoja 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta;

50. panee merkille, että unioni on säätänyt lailla ihmisoikeuksiin liittyvästä yritysten 
rikosoikeudellisesta vastuusta ja että orjuus ja pakkotyö on kriminalisoitu unionin 
lainsäädännössä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/52/EY4, jonka 9 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan kriminalisoimaan erityisen 
vakavat työvoiman hyväksikäytön muodot;

51. suosittaa, että lainsäädäntöön sisällytetään rikosoikeudellista vastuuta koskevia 
säännöksiä sellaisten yritysten, johtajien ja johdon osalta, joiden on todettu olevan 
vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18. kesäkuuta 2009, maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).


