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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 ja 21 artiklassa todetaan, 
että unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja etujaan, kuten oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suojelua, kansainvälisissä suhteissaan ja edistää 
osaltaan maapallon kestävää kehitystä, yhteisvastuuta, vapaata ja oikeudenmukaista 
kauppaa sekä kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista ja kehittämistä; ottaa 
huomioon, että unioni edistää kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena tarkoituksenaan poistaa köyhyys; ottaa 
huomioon, että se noudattaa näitä periaatteita ja pyrkii niissä mainittuihin tavoitteisiin 
kehittäessään ja toteuttaessaan muita politiikkojaan niiden ulkoisten näkökohtien osalta;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
208 artiklan 1 kohdan mukaan unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa 
kehitysmaihin;

C. ottaa huomioon, että EU:n yrityksiin sovellettavalla yritysten huolellisuusvelvoitetta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevalla tulevalla lainsäädännöllä olisi ekstraterritoriaalisia 
vaikutuksia; ottaa huomioon, että se vaikuttaisi kehitysmaiden yhteiskunnan, talouden ja 
ympäristön kehitykseen ja niiden mahdollisuuksiin saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteet; toteaa, että nämä merkittävät seuraukset voisivat edistää tai heikentää unionin 
kehityspoliittisia tavoitteita;

D. ottaa huomioon, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavien periaatteiden ja OECD:n monikansallisille yrityksille antamien 
toimintaohjeiden mukaisesti yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia, 
ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, eivätkä ne saisi aiheuttaa tähän liittyviä 
haittavaikutuksia tai myötävaikuttaa niihin;

E. toteaa, että toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevan komission tutkimuksen 
mukaan vain 37 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä noudattaa tällä 
hetkellä ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta ja vain 
16 prosenttia noudattaa sitä koko toimitusketjussa;

F. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan suuri määrä ihmisoikeuksien 
puolustajia on uhattuna, koska he nostavat esille liiketoiminnan ihmisoikeuksiin 
kohdistuvia haittavaikutuksia;

G. ottaa huomioon, että huolellisuusvelvoite on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi 
ja yrityksiä olisi ennen kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai haittavaikutuksia ja 
ottamaan käyttöön toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden käsittelemiseksi; ottaa 
huomioon, että tilanteissa, joissa yritys aiheuttaa haittavaikutuksen tai myötävaikuttaa 
siihen, sen olisi toteutettava korjaavia toimenpiteitä ja sillä olisi oltava 
vastuuvelvollisuus kyseisten vaikutusten osalta; ottaa huomioon, että yritysten 
vastuuvelvollisuus, myös yrityksen toimintaan liittyvän haitan osalta, on tarpeen sen 
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varmistamiseksi, että yrityksiä kannustetaan noudattamaan huolellisuusvelvoitetta ja 
huolellisuusvelvoite toteutuu käytännössä;

H. toteaa, että ihmisoikeuksien loukkaaminen ja ympäristönormien rikkominen on edelleen 
yleistä globaaleissa toimitus- ja arvoketjuissa. toteaa, että vapaaehtoiset toimenpiteet 
ovat osoittautuneet riittämättömiksi, minkä vuoksi lisätoimet ovat välttämättömiä, jotta 
voidaan lisätä liiketoiminnan vastuullisuutta ja vahvistaa luottamusta sisämarkkinoihin, 
myös sijoittajien ja kuluttajien keskuudessa;

1. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi ja 
että yrityksiä olisi ennen kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai haittavaikutuksia ja 
ottamaan käyttöön toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden lieventämiseksi;

2. korostaa, että on saatu riittävän vahvaa näyttöä siitä, että unionissa kotipaikkaansa 
pitävien tai siellä toimivien yritysten vapaaehtoiset pyrkimykset tunnistaa, ehkäistä, 
lievittää ja selostaa toimintansa vaikutuksia kehitysmaissa eivät ole tähän mennessä 
olleet riittäviä, koska yritysten toimitusketjuissa esiintyy edelleen yksittäisiin ihmisiin ja 
erityisesti työntekijöihin, naisiin, lapsiin ja paikallisyhteisöihin kohdistuvia 
ihmisoikeusloukkauksia sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pahentavaa toimintaa, 
samoin kuin ympäristönormien rikkomista ja korruptiokäytäntöjä; toteaa, että 
huolellisuusvelvoitetta koskeva unionin lainsäädäntö saa yhä enemmän poliittista sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin kannatusta;

3. muistuttaa, että ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen, mukaan lukien oikeus 
elämään, terveyteen, ruokaan ja veteen, riippuu biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
on sellaisten ekosysteemipalvelujen perusta, joihin ihmisten hyvinvointi on 
erottamattomasti sidoksissa;

4. panee merkille, että covid-19-pandemian vuoksi pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritysten) tilanne on haastava ja niiden tukeminen ja suotuisan markkinaympäristön 
luominen ovat unionin keskeisiä tavoitteita;

5. on vahvasti sitä mieltä, että tulevassa lainsäädännössä olisi edellytettävä 
huolellisuusvelvoitetta myös ympäristöasioissa, jotta varmistetaan unionin ja 
kansainvälisesti tunnustettujen ympäristönormien ja -oikeuksien noudattaminen, myös 
ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden osalta; korostaa, että yritykset 
saavat todistetusti etua siitä, että niillä on käytössä vastuulliset liiketoimintakäytännöt, 
ja että tällaisia etuja ovat muun muassa riskinhallinnan paraneminen, 
pääomakustannusten aleneminen, taloudellisen tehokkuuden yleinen paraneminen ja 
kilpailukyvyn lisääntyminen; on huolissaan covid-19-kriisin vaikutuksista, sillä kriisi on 
häirinnyt liiketoimintaa dramaattisesti ja paljastanut taloudessa ja globaaleissa 
toimitusketjuissa merkittäviä heikkouksia, jotka liittyvät työoloihin ja 
katastrofivalmiuteen, sekä vaikuttanut kielteisesti ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
työntekijöiden oikeuksiin siten, että vakavimmat vaikutukset ovat usein kohdistuneet 
naisiin ja lapsin; tähdentää, että OECD:n mukaan yritykset, jotka ryhtyivät ennakoiviin 
toimiin covid-19-kriisiin liittyviin riskeihin puuttumiseksi lieventäen näin työntekijöihin 
ja toimitusketjuihin kohdistuvia haittavaikutuksia, rakentavat todennäköisesti 
pidempiaikaista arvoa ja palautumiskykyä, mikä parantaa niiden elinkelpoisuutta 
lyhyellä aikavälillä ja niiden elpymisnäkymiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
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6. katsoo, että tulevan lainsäädännön olisi perustuttava joidenkin jäsenvaltioiden jo 
käynnistämiin aloitteisiin; katsoo, että unionin tasolla tarvitaan ehdottomasti pakollista 
ja yhdenmukaistettua kehystä, jotta voidaan edistää YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset yrityksille; kehottaa komissiota tekemään lainsäädännön 
soveltamisalasta etukäteen vaikutustenarvioinnin, joka perustuu pikemminkin 
haittariskiin kuin yrityksen kokoon; kehottaa komissiota vauhdittamaan käynnissä 
olevaa työtään sellaisen lainsäädännön laatimiseksi, jossa edellytetään, että unionin 
yritykset ja sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat huolellisuusvelvoitetta 
ihmisoikeuksien ja ympäristövelvoitteiden, myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvien 
velvoitteiden, kunnioittamiseksi kaikkialla toimitusketjuissaan noudattaen olemassa 
olevia kansainvälisiä huolellisuusvelvoitetta koskevia normeja, erityisesti 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, OECD:n 
toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, vastuullista liiketoimintaa koskevia 
OECD:n due diligence -ohjeita, asiaankuuluvia alakohtaisia OECD:n due diligence 
-ohjeita sekä monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa ILO:n 
kolmikantaista periaatejulistusta samoin kuin korruption vastaista yleissopimusta;

7. kehottaa komissiota noudattamaan SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistettua 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta tulevassa lainsäädännössä; korostaa, 
että on tärkeää minimoida mahdolliset ristiriidat ja luoda kehitysmaita hyödyttäviä 
synergioita kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa sekä parantaa kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta; katsoo, että käytännössä tämä tarkoittaa komission kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston aktiivista osallistamista meneillään olevaan 
lainsäädännön valmisteluun ja perusteellisen arvioinnin laatimista siitä, mitä 
taloudellisia ja, yhteiskuntaan, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia 
tulevalla lainsäädännöllä on kehitysmaihin paremman sääntelyn suuntaviivojen1 ja 
paremman sääntelyn välineistön välineen 342 mukaisesti; toteaa, että tämän arvioinnin 
tuloksia olisi hyödynnettävä tulevassa lainsäädäntöehdotuksessa;

8. kehottaa komissiota noudattamaan ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa tulevassa 
lainsäädännössä, jonka laatimisessa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa 
olisi noudatettava keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita, joita ovat avoimuus, tiedonsaanti, 
osallistuminen ja vastuuvelvollisuus sekä osallistavuus ja syrjimättömyys erityisesti 
kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien osalta; toteaa, että tässä 
lähestymistavassa olisi noudatettava haittavaikutusten välttämistä koskevaa 
yleisperiaatetta, koska on tärkeää välttää tahattomia haittavaikutuksia; katsoo, että 
tulevasta lainsäädännöstä olisi järjestettävä mielekäs ja osallistava kuulemisprosessi 
paikan päällä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien paikallishallinto ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä unionissa että kehitysmaissa; katsoo, että prosessi 
olisi toteutettava tiiviissä yhteistyössä unionin edustustojen kanssa; painottaa, että 
tulevassa lainsäädännössä olisi hyödynnettävä tasa-arvoanalyysia ja siinä olisi otettava 
huomioon naisten ja tyttöjen erityistarpeet; katsoo, että yritysten olisi otettava huomioon 
toimintansa sukupuolivaikutukset sukupuolinäkökohdat huomioon ottavassa 
ihmisoikeuksia koskevassa huolellisuusvelvoiteprosessissa;

1 SWD(2017) 0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

%20https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en


PE657.424v02-00 6/12 AD\1217656FI.docx

FI

9. kehottaa komissiota omaksumaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa otetaan 
huomioon korruptioriski sekä ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvat riskit; toteaa, 
että yritysten korruption vaikutus kehitysmaiden ihmisoikeuksiin ja ympäristöhaittoihin 
on hyvin selvillä ja että unionin tulevassa lainsäädännössä on varmistettava, että 
yritykset eivät aiheuta oikeusvaltioon ja hyvään hallintotapaan kohdistuvia 
haittavaikutuksia asianomaisessa maassa tai alueella; toteaa, että näihin kuuluvat muun 
muassa tilanteet, joissa ei noudateta korruption vastaista YK:n yleissopimusta, 
monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n toimintaohjeiden VII lukua sekä 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n yleissopimuksessa vahvistettuja periaatteita, 
samoin kuin korruptio- ja lahjontatilanteet, joissa yritys pyrkii vaikuttamaan 
epäasianmukaisesti julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa aiheettomia rahallisia etuja näille 
saadakseen erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua lain vastaisesti, ja 
tilanteet, joissa yritys osallistuu epäasianmukaisesti paikalliseen poliittiseen toimintaan, 
myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä;

10. muistuttaa, että valtioilla on velvollisuus hyväksyä oikeudellisia ja institutionaalisia 
kehyksiä, jotka suojaavat tehokkaasti ihmisoikeuksien toteutumiseen vaikuttavilta 
ympäristöhaitoilta; korostaa, että tämä velvollisuus koskee biologista monimuotoisuutta 
erottamattomana osana ympäristöä; kehottaa näin ollen unionia ja sen jäsenvaltioita 
sääntelemään yksityisten toimijoiden ja valtiollisten tahojen biologiselle 
monimuotoisuudelle aiheuttamia haittoja; korostaa, että tulevaan lainsäädäntöön olisi 
sisällytettävä velvoitteita suojella alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen yhteisöllisiä 
omistusoikeuksia niiden alueilla sekä niiden perinteisesti käyttämiä luonnonvaroja; on 
yleisemmällä tasolla vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen on oltava osa yritysten huolellisuusvelvoitteita;

11. on erittäin huolestunut tietyn kehitysmaissa tapahtuvan liiketoiminnan, erityisesti 
kaivannaisteollisuuden ja laajamittaisten maatalousyrityshankintojen, 
ihmisoikeusvaikutuksista alkuperäiskansoihin, paikallisyhteisöihin sekä 
ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajiin; korostaa, että tulevan lainsäädännön piiriin 
olisi otettava kaikki ihmisoikeudet; katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
paikallisyhteisöjen, naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten, 
vammaisten henkilöiden, vähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja muiden sellaisten 
ryhmien oikeuksiin, jotka aineellisten ja kulttuuristen tarpeidensa suhteen ovat hyvin 
riippuvaisia luonnosta; katsoo, että olisi painotettava myös työntekijöiden oikeuksia ja 
ammattiyhdistysoikeuksia, oikeutta yhdistymisvapauteen, kollektiivista 
neuvotteluoikeutta ja oikeutta toimeentulon turvaavaan palkkaan; korostaa, että kaiken 
lainsäädännön olisi perustuttava kansainvälisellä ja Euroopan tasolla voimassa oleviin 
oikeudellisiin velvoitteisiin ja normeihin, mukaan lukien kaikki ILO:n yleissopimukset, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja yleissopimus lapsen 
oikeuksista, sekä oikeuteen vapaaseen ja tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen; 
katsoo, että tulevan lainsäädännön olisi katettava kaikentyyppiset 
ihmisoikeusloukkaukset, myös terveellistä ympäristöä koskevan oikeuden loukkaukset, 
ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset; kehottaa parantamaan oikeudellisia 
kehyksiä ja parantamaan ihmisoikeus- ja ympäristönormien täytäntöönpanoa ja 
seurantaa sekä ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien suojelua kehitysmaissa ja 
vahvistaa unionin valmiuden tukea kehitysmaita instituutioiden kehittämisessä ja 
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oikeudellisten ja hallinnollisten asiantuntijoiden koulutuksessa kehitysavun ja poliittisen 
vuoropuhelun avulla;

12. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta koskevaa tulevaa lainsäädäntöä olisi sovellettava 
kaikkiin aloihin, kaikentyyppisiin julkisiin tai yksityisiin yrityksiin ja laitoksiin 
kansallisella ja Euroopan tasolla, mukaan lukien Euroopan investointipankki ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, sekä kaikenkokoisiin yrityksiin ja 
laitoksiin, joiden kotipaikka tai toimipaikka on unionissa; katsoo, että tulevassa 
lainsäädännössä olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta ja taattava tasapuoliset 
toimintaedellytykset unionin yrityksille ja suojeltava niiden ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukykyä siten, että yleisenä tavoitteena olisi luoda kestäviä, kriisinsietokykyisiä ja 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittavia arvoketjuja; korostaa, että on tärkeää 
toteuttaa vaikutustenarviointi, jonka pohjalta laadittavat säännöt vahvistavat 
kilpailukykyä ja ovat toimivia ja sovellettavissa kaikkiin markkinatoimijoihin, myös 
pk-yrityksiin, kiinnittäen erityistä huomiota divestointiriskiin, ja jolla varmistetaan, että 
kyseinen kehys on WTO:n vaatimusten mukainen; kehottaa antamaan pk-yrityksille 
asianmukaista tukea ja soveltamaan niihin siirtymäaikaa, jotta ne voivat mukauttaa 
liiketoimintansa uusiin sääntöihin, panna täytäntöön huolellisuusvelvoiteprosessit ja 
välttyä liialliselta rasitukselta; katsoo, että olisi keskityttävä aloihin, joilla 
ihmisoikeusriskit ovat kasvaneet; katsoo, että tällaista monialaista lähestymistapaa olisi 
täydennettävä yksityiskohtaisemmilla normeilla ja alakohtaisilla ohjeilla; korostaa, että 
yritysten olisi tarvittaessa priorisoitava huolellisuusvelvoitestrategiansa, niitä 
kuitenkaan rajoittamatta, ottamalla huomioon ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien vakavuuden ja todennäköisyyden ja otettava samalla vastuu kaikista 
mahdollisista vaikutuksista; korostaa, että tarvitaan myönteisiä kannustimia yrityksille, 
jotka voivat osoittaa noudattavansa hyvin tulevan lainsäädännön kunnianhimoisia 
tavoitteita; kiinnittää huomiota riskiin, että yritykset saattavat irtautua kolmansista 
maista, mikä voi johtaa työpaikkojen menetyksiin ja yhteistyökumppaneiden 
menettämiseen kehitysmaiden pientilallisten keskuudessa, jos uudet vaatimukset 
johtavat liialliseen hallinnolliseen rasitukseen ja hallitsemattomiin riskeihin;

13. korostaa, että huolellisuusvelvoitestrategiat olisi sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, Pariisin sopimukseen sekä unionin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 
ihmisoikeuksien ja ympäristön alalla, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma mukaan 
lukien, sekä unionin kansainvälisessä politiikassa;

14. on hyvin vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
on oltava osa yritysten huolellisuusvelvoitteita tulevassa lainsäädännössä, sillä Pariisin 
sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna; katsoo lisäksi, että liikeyritysten 
olisi puututtava myös liiketoimintansa vaikutusten kohteena olevien ihmisten 
haavoittuvuustekijöihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen;

15. katsoo, että tulevassa lainsäädännössä olisi otettava käyttöön velvoittavat ja tehokkaat 
yritysten huolellisuusvelvoiteprosessit, jotka kattavat kaikki sellaiset 
ihmisoikeusloukkaukset, ympäristövahingot ja korruptiokäytännöt, jotka liittyvät 
yritysten ja rahoituslaitosten toimintaan, niiden toimitus- ja alihankintaketjut mukaan 
lukien; painottaa, että siinä olisi varmistettava, että asianosaiset, kuten ammattiliitot ja 
työntekijöiden edustajat ja myös kehitysmaiden paikallisyhteisöt, pääsevät 
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osallistumaan huolellisuusvelvoiteprosesseihin täysimääräisesti ja aktiivisesti ja että 
erityisesti alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen ja tietoon perustuvaan 
ennakkosuostumukseen kunnioitetaan; toteaa, että näiden prosessien olisi oltava 
kansainvälisten ja unionin velvoitteiden, ohjeiden ja normien mukaisia; korostaa, että 
lainsäädännössä olisi velvoitettava yritykset noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
koskevia vakaita toimintaperiaatteita, joihin olisi sisällyttävä osallistava seuranta- ja 
vastuuvelvollisuusmekanismi; katsoo, että tietyille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
olisi suunniteltava tukitoimia;

 16. odottaa, että tulevassa lainsäädännössä asetetaan rahoituslaitoksille velvoitteita 
selkeyttämällä sijoittajien ja yritysten hallitusten velvollisuuksia; korostaa, että 
tulevassa lainsäädännössä olisi käsiteltävä myös sitä, kuinka mittaaminen ja raportointi 
voidaan toteuttaa tehokkaasti;

17. korostaa, että on laadittava luotettava seuranta- ja vastuuvelvollisuusjärjestelmä ja 
tarjottava toimivaltaisille unionin ja kansallisen tason viranomaisille yhdenmukaiset ja 
tehokkaat välineet, joilla ne voivat seurata kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja erityisesti 
paikallistasolla; katsoo, että on pyrittävä erityisesti seuraamaan liiketoimintaa 
korkeamman riskin maissa ja alueilla, myös konfliktialueilla, ottaen huomioon 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normit ja konfliktien aiheuttamat 
erityishaasteet yritysten vastuuvelvollisuuden ja uhrien oikeussuojan takaamiseksi;

18. katsoo, että tulevalla lainsäädännöllä olisi luotava kattava, läpinäkyvä ja 
johdonmukainen vastuujärjestelmä, jonka olisi katettava hallinnollinen ja siviili- ja 
rikosoikeudellinen vastuu, sekä seuraamusmekanismi uuden lainsäädännön 
noudattamisen valvomiseksi ja sen täytäntöönpanon varmistamiseksi; korostaa, että jos 
seuraamusten katsotaan olevan asianmukaisia, niiden olisi oltava selkeitä, tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia; muistuttaa tässä yhteydessä unionin lainsäädännön 
mukaisten hallinnollisten seuraamusten laajasta ja tehokkaasta valikoimasta erityisesti 
kilpailu- ja tietosuojalainsäädännön alalla; kehottaa komissiota sisällyttämään 
lainsäädäntöön seuraamuksia, kuten merkittävät sakot, julkisia hankintoja ja julkisia 
tukijärjestelmiä koskevat kiellot sekä kielto toimia yrityksen johtajana; kehottaa lisäksi 
unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan ympäristörikosten torjunnan strategiseksi 
poliittiseksi painopisteeksi kansainvälisessä oikeudellisessa yhteistyössä sekä 
toimielimissä ja ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 
konferenssissa, erityisesti edistämällä monenvälisten ympäristösopimusten 
noudattamista hyväksymällä rikosoikeudellisia seuraamuksia, vaihtamalla parhaita 
käytäntöjä ja edistämällä Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimialan laajentamista 
kattamaan ympäristötuhorikoksiksi katsottavat rikokset; korostaa, että 
siviilioikeudellisen vastuun mekanismit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta uhrit voivat 
käyttää oikeussuojakeinoja unionin tuomioistuimissa; korostaa, että 
oikeussuojakeinojen käytön esteet olisi poistettava muun muassa säätämällä riittävistä 
vanhentumisajoista ja tukemalla oikeudenkäyntikuluissa;

19. painottaa, että tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuus on ratkaisevan tärkeää; 
muistuttaa, että valtioilla on ensisijainen velvollisuus tarjota oikeussuojakeinoja; katsoo, 
että tulevalla lainsäädännöllä olisi velvoitettava yritykset ottamaan käyttöön tehokas 
valitusmekanismi, jonka olisi oltava avoin, helposti saatavilla, ennustettava, turvallinen, 
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luotettava ja vastuullinen; korostaa, että yritysten valitusmekanismien on tarkoitus 
toimia vain ennakkovaroitusjärjestelminä ja mahdollistaa hätäapu ja korjaustoimenpiteet 
merkityksettömien vahinkojen varalta; korostaa, että viranomaisten on varmennettava 
tällaiset mekanismit ja että ne eivät saisi koskaan estää kantajaa saattamasta asiaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi; toteaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
vientiteollisuuden vapaa-alueisiin, jotka on usein vapautettu työlainsäädännöstä ja 
veroista ja joissa esiintyy ihmisarvoisiin työoloihin ja ay-liikkeen toiminnan 
rajoittamiseen liittyviä vakavia ongelmia; toteaa, että kyseisten mekanismien 
laadinnassa olisi kuultava työntekijöitä ja asianomaisia yhteisöjä; katsoo lisäksi, että 
tulevassa lainsäädännössä olisi tarjottava ihmisoikeusloukkausten, ympäristövahinkojen 
ja korruptiokäytäntöjen uhreille tehokkaat oikeussuojakeinot, joita he voivat käyttää 
yksin tai ryhmäkanteiden välityksellä; katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajille ja 
heidän asianajajilleen olisi tarjottava erityistä suojelua; katsoo, että olisi säädettävä 
myös muista kuin oikeudellisista oikeussuojakeinoista; katsoo tässä yhteydessä, että 
tulevassa lainsäädännössä olisi tutkittava tarkemmin unionin edustustojen roolia tulevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa esimerkiksi sellaisen valitusmekanismin kautta, jonka 
avulla unionissa kotipaikkaansa pitävien tai siellä toimivien yritysten ja niiden 
toimitusketjujen väärinkäytösten uhrit voisivat tehdä valituksia;

20. korostaa, että täydentävyys ja koordinointi kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kehitysyhteistyön välineiden ja toimijoiden kanssa on ratkaisevan tärkeää ja että 
tulevassa lainsäädännössä olisi näin ollen säädettävä tästä asiasta;

21. painottaa, että paikallinen kansalaisyhteiskunta on edelleen keskeinen kumppani tulevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja seurannassa; toteaakin, että tulevalla 
lainsäädännöllä olisi varmistettava, että kansalaisyhteiskunnan mekanismeille tarjottavat 
resurssit ovat kestävällä pohjalla, ja luotava kansalaisyhteiskunnalle avoimia ja 
jäsenneltyjä kanavia vuorovaikutukseen yritysten ja valtiollisten elinten kanssa;

22. korostaa, että on tärkeää valtavirtaistaa ja panna täytäntöön yhteiskuntaa, ympäristöä, 
ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa koskevat huolellisuusvelvoitteet kaupan 
välineissä, kuten vapaakauppasopimuksissa, investointisopimuksissa, 
talouskumppanuussopimuksissa tai yleisissä tullietuusjärjestelmissä; varoittaa 
laatimasta politiikkaa, jossa yritysten oikeuksiin ja velvoitteisiin sovelletaan kahta eri 
standardia investointi- ja kauppasopimuksissa; olen vakuuttunut siitä, että on 
ratkaisevan tärkeää tehdä vapaakauppasopimusten kestävää kehitystä koskevista 
luvuista sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia; katsoo, että näin autettaisiin välttämään 
unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten kanssa käytävän kilpailun vääristymistä; 
uskoo vakaasti, että olemassa olevaan epätasapainoon voitaisiin puuttua sitovalla ja 
täytäntöönpanokelpoisella yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevalla YK:n 
sopimuksella, jolla varmistettaisiin ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuoja ja 
luotaisiin oikeussuoja- ja vastuuvelvollisuusmekanismeja asianomaisille yhteisöille; 
muistuttaa jälleen kerran pitävänsä tärkeänä, että unioni osallistuu aktiivisesti 
monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä käsittelevän avoimen hallitustenvälisen 
työryhmän keskusteluihin ihmisoikeuksista; katsoo, että pakollista yritysten 
huolellisuusvelvoitetta koskevan lainsäädännön valmistelun rinnalla unionin olisi 
hyväksyttävä valtuutus osallistua aktiivisesti ja rakentavasti neuvotteluihin 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta YK:n sitovasta sopimuksesta, jotta 
voidaan varmistaa maailmanlaajuisesti kunnianhimoiset tasapuoliset 
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toimintaedellytykset ihmisoikeuksien suojelulle ja liiketoimintaan liittyville vastuille; 
kehottaa komissiota toimimaan aktiivisesti WTO:ssa edistääkseen ensimmäisenä 
askeleena vaatetusalan monenvälisiä sääntöjä, jotka koskevat globaalien arvoketjujen 
kestävää hallintaa ja joihin sisältyy pakollinen toimitusketjun huolellisuusvelvoite.
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