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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, Majanduskoostöö ja 

Arengu Organisatsiooni (OECD) läbivaadatud suuniseid rahvusvaheliste ettevõtete kohta, 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste 

ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta, rahvusvahelise integreeritud aruandluse 

nõukogu (International Integrated Reporting Council) raamistikku, ÜRO algatuse Global 

Compact kümmet põhimõtet ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) 

standardit 26000 (juhis sotsiaalseks vastutuseks), 

– võttes arvesse Prantsusmaa seaduseelnõu hoolsuskohustuse kohta, millega edendatakse 

ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, ning president Junckeri G7 

tippkohtumisel tehtud avaldust, 

– võttes arvesse projekti „Pikaajalise väärtuse realiseerimine ettevõtete ja investorite 

huvides“ (Realising Long-term Value for Companies and Investors), mida viiakse ellu 

ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtete ja algatuse Global Compact raames, 

A. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 viiakse ELi ühist 

kaubanduspoliitikat ellu kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 kinnitatakse, et ELi välistegevuses 

juhindutakse järgmistest põhimõtetest: demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja 

põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse 

austamine; 

C. arvestades, et ühelt poolt kaubanduse, inimõiguste ning teiselt poolt sotsiaalsete ja 

keskkonnastandardite seostamine on muutunud ELi majandus- ja kaubandussuhete 

lahutamatuks osaks; arvestades, et ELi inimõiguste ja demokraatia alast poliitikat 

kolmandates riikides tuleks ka edaspidi integreerida muudesse ELi välismõõtmega 

poliitikavaldkondadesse, sealhulgas kaubanduspoliitikasse; arvestades, et EL peaks 

kasutama kaubanduspoliitikat, et püüda kehtestada ranged ülemaailmsed normid inim- ja 

sotsiaalsete õiguste, tarbijakaitse ja keskkonnaküsimuste valdkonnas; 

D. arvestades, et kaubanduspoliitika ja ambitsioonikad kaubanduslepingud aitavad edendada 

ja tugevdada ülemaailmsetel normidel põhinevat kaubandussüsteemi; arvestades, et 

inimõiguste küsimusi tuleks võtta enne kaubandusläbirääkimiste lõpuleviimist arvesse 

usaldusväärsel ja läbipaistval viisil; arvestades, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtted on koos muude asjakohaste vahenditega, sealhulgas ettevõtja sotsiaalse 

vastutusega, suunatud inimõiguste alaste sätete edendamisele kaubanduspoliitikas; 

E. arvestades, et 26. juunil 2014. aastal võttis ÜRO Inimõiguste Nõukogu vastu 

resolutsiooni, milles nähakse ette luua valitsustevaheline töörühm, mille ülesandeks on 

algatada protsess niisuguse rahvusvahelise vahendi loomiseks, mis oleks rahvusvahelise 

õiguse raames õiguslikult siduv rahvusvaheliste ettevõtete ja teiste äriühingute tegevuse 
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reguleerimiseks; 

F. arvestades, et kaubandus ja inimõigused võivad üksteist toetada ja kuna äriringkondadel 

on kohustus inimõigusi austada, võivad nad täita olulist rolli positiivsete stiimulite 

pakkumises inimõiguste, demokraatia, keskkonnanormide ja ettevõtjate vastutuse 

edendamiseks; arvestades, et EL on täitnud juhtrolli mitme sellise ülemaailmset vastutust 

käsitleva algatuse läbirääkimises ja rakendamises, mis on tihedalt seotud rahvusvaheliste 

standardite, sealhulgas sotsiaalse õigluse, keskkonnasäästlikkuse ja inimõiguste 

austamisega; arvestades, et rahvusvaheliselt tegutsevad ja mittediskrimineeriva 

ettevõtluskultuuriga teistele eeskujuks olevad ELi ettevõtjad avaldavad pikaajalist soodsat 

mõju inimõigustele ning seda on tunnustatud; arvestades, et kaubandussuhete 

tugevdamine inimõiguste kaitse ja jõustamise alusel suurendab vastastikust mõistmist ja 

ühiseid väärtusi, nagu õigusriik, hea valitsemistava ja inimõiguste austamine; 

1. tuletab meelde, et EL on võtnud endale kohustuse järjepidevalt edendada ja austada 

suhetes kolmandate riikidega inimõigusi ja demokraatiat kõikide ELi 

poliitikavaldkondade, sealhulgas kaubanduspoliitika, ja kõigi asjaomaste ELi 

välisrahastamisvahendite kaudu; 

2. soovitab seetõttu, et ELi kaubandusstrateegiat kasutataks vahendina demokraatlike 

väärtuste edendamiseks kolmandates riikides; tunneb seetõttu heameelt 

kaubanduslepingute ja kaubandussoodustuse programmide edendamise üle, mis on 

vahendid inimõiguste propageerimiseks, sunniviisilise ja laste töö kaotamiseks ning 

toiduga kindlustatuse ja tervishoiuga, jätkusuutliku arenguga seotud õiguste ning 

kõrgetasemeliste ohutus- ja keskkonnastandardite ning kõikide jaoks majandustingimuste 

tagamiseks; 

3. tunneb heameelt uue strateegia „Kaubandus kõigile“ üle ning selle üle, et nüüd osutatakse 

kõikides ELi kaubandus- ja muudes kahepoolsetes lepingutes ettevõtja sotsiaalsele 

vastutusele; kutsub ELi üles esildama asjakohaseid järelmeetmeid, näiteks kaebuste 

esitamise mehhanismi, ning tegelema võimalike puudujääkidega kaubandus- ja 

investeerimislepingutes ning ajakohastama oma kahesuguse kasutusega kaupade 

ekspordikontrolli käsitlevaid õigusakte; 

4. võtab teadmiseks komisjoni jõupingutused täita endale võetud kohustust lisada 

seadusandlike ja muude kui seadusandlike ettepanekute, rakendusmeetmete ja 

kaubanduskokkulepete mõjuhinnangutesse inimõigused ning majanduslikud, sotsiaalsed ja 

keskkonnaalased küsimused; rõhutab, et mõjuhinnangutega tuleks edendada 

kaubanduslepingute ja -poliitikaga kehtestatud inimõiguste kaitsemeetmeid ja -

mehhanisme; palub ühtlasi, et komisjon korraldaks nimetatud inimõigustealaseid 

mõjuhinnanguid ja mõju järelhindamisi korrapäraselt ning suurendaks nende kvaliteeti 

ning põhjalikkust; on sügavalt mures selle pärast, et komisjon ei viinud ELi ja Vietnami 

vabakaubanduslepingu puhul läbi inimõigustealase mõju hindamist ning kinnitab oma 

toetust Vietnami, sealhulgas tema inimõiguste alase olukorra põhjalikule hindamisele, mis 

viidaks läbi selle lepingu järelhindamise raames järelmeetmetena 2009. aastal algatatud 

jätkusuutlikkuse mõjuhinnangule; tunneb heameelt kõigi rahvusvahelisel tasandil tehtud 

koordineerimispingutuste üle, pidades eriti silmas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürood, 

eesmärgiga rakendada ellu kõik inimõiguste valdkonnas kokku lepitud rahvusvahelised 

põhimõtted ja allkirjastatud konventsioonid; 
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5. kinnitab oma toetust inimõigusi käsitlevate klauslite süstemaatilisele sisseviimisele 

kõikidesse rahvusvahelistesse lepingutesse, sealhulgas ELi ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud kaubanduslepingutesse; rõhutab, et kolmandate riikide võetud kohustuste 

tegelikuks täitmiseks on vaja poliitilist tahet; kutsub komisjoni üles andma korrapäraselt 

aru ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamisest kõigis ÜRO 

liikmesriikides; nõuab, et ELi esindajad arutaksid kolmandate riikidega peetavates 

inimõigustealastes dialoogides pidevalt nende põhimõtteid ja muid rahvusvahelisi 

ettevõtja sotsiaalse vastutuse norme; nõuab, et EL toetaks kolmandate riikide 

kodanikuühiskonda mõjuhindamistesse kaasamisel; 

6. palub ühtlasi komisjonil jälgida süsteemselt inimõigusi käsitlevate klauslite rakendamist ja 

anda Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru inimõiguste austamise kohta partnerriikides; 

nõuab samuti, et komisjon kehtestaks vajalikud kaitsemeetmed, et tegeleda 

kaubanduslepingute võimaliku negatiivse mõjuga inimõigustele, ja võtaks arvesse riiklike 

nõuanderühmade ja ühine nõuandekomitee panust ning looma nõuetekohased järelevalve-, 

kaebuste esitamise ja jõustamismehhanismid, et tagada, et ettevõtted ja investorid 

austavad inimõigusi; 

7. väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle toetada ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtete, ÜRO algatuse Global Compact, OECD suuniste rahvusvaheliste 

ettevõtete kohta, ILO kolmepoolse deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja 

sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ja ISO sotsiaalse vastutuse standardi 26000 rakendamist 

ning ühtlasi julgustada kõiki kaubanduspartnereid neid rahvusvahelisi põhimõtteid 

järgima, neid selles abistada ja kontrollida, kuidas nad nimetatud põhimõtteid järgivad; on 

seisukohal, et riiklikes tegevuskavades ja juhtpõhimõtete kohases ELi strateegias tuleks 

edendada õiguskaitsevahendite kättesaadavust; kinnitab, kui tähtis on nende põhimõtete ja 

algatuse Global Compact tulemuslik rakendamine; tunneb heameelt valitsustevahelist 

avatud töörühma (IGWG) senise töö üle ning ergutab kõiki ÜRO liikmeid, sealhulgas ELi 

liikmesriike läbirääkimistes konstruktiivselt osalema; väljendab heameelt ÜRO 

inimõiguste ülemvoliniku büroo uuringu üle, mis käsitleb ettevõtjate toimepandud raskete 

inimõiguste rikkumiste menetlemist õiguskaitsevahendite abil; 

8. peab kiiduväärseks uue üldiste tariifsete soodustuste kava jõustumist (määrus (EL) 

nr 978/2012) 1. jaanuaril 2014; tuletab meelde, et partnerriikidel tuleb rakendada üldiste 

tariifsete soodustuste kavas loetletud 27 põhilist inimõigusi ja tööstandardeid käsitlevat 

rahvusvahelist konventsiooni; rõhutab, et komisjon peab jälgima nende konventsioonide 

täitmist üldiste tariifsete soodustuste kava raames toetust saavate riikide poolt ja selle 

kohta aru andma; nõuab dialoogi jätkamist üldiste tariifsete soodustuste kava riikidega, 

sest sel viisil võib EL kõige rohkem mõjutada võitlust inimõiguste rikkumiste vastu ja olla 

valmis üldiste tariifsete soodustuste kava soodustused inimõiguste rikkumiste kõige 

tõsisemate juhtumite korral peatada; 

9. tunneb heameelt selle üle, et muud kui finantsaruandlust käsitlevasse ELi direktiivi lisati 

suurte ettevõtjate kohustus anda aru inimõiguste kohta ning nõuab selle kohest 

rakendamist; väljendab oma toetust OECD suunistele, mis on vahend inimõiguste alaste 

sätete edendamiseks kaubanduse valdkonnas; rõhutab sellega seoses 

läbipaistvusmehhanismide ja riikidevahelise õigusalase koostöö tähtsust; juhib tähelepanu 

ÜRO juhtpõhimõtetele aruandlusraamistiku kohta, ettevõtete inimõigustealasele 

võrdlusalusele ja integreeritud aruandluse eesmärgile ning kutsub kõiki sidusrühmi üles 
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eelnimetatud direktiivi järgima; 

10. rõhutab, et ELi strateegiaga „Kaubandus kõigile“ kohustatakse ELi tugevdama ettevõtja 

sotsiaalse vastutusega seotud algatusi, ja toonitab, et see peab hõlmama uut liiki ELi 

tasandi meetmeid, sealhulgas kokkulepet kuni 2020. aastani kehtiva ELi uue ettevõtja 

sotsiaalse vastutuse tegevuskava kohta; 

11. kutsub komisjoni üles kohaldama ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtete ja 

ÜRO algatuse Global Compact alusel praegu läbi viidavat projekti „Pikaajalise väärtuse 

realiseerimine ettevõtete ja investorite huvides“ (Realising Long-term Value for 

Companies and Investors) tulemusi oma Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondis ja 

oma dialoogis investoritega ning toetama jätkusuutlike kapitaliturgude liidu 

kontseptsiooni. 
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