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B8-0472/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi panuse kohta siduva ÜRO vahendi loomisse 

rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude piiriüleste tunnustega ettevõtjate tegevuse 

reguleerimiseks inimõiguste osas  

(2018/2763(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 21 ja 23, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 207 ja 208, 

– võttes arvesse ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku, mille 

välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012, ning nõukogus 20. juulil 2015 vastu 

võetud inimõiguste ja demokraatia tegevuskava aastateks 2015–2019, 

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, mille ÜRO Inimõiguste 

Nõukogu kinnitas oma 16. juuni 2011. aasta resolutsioonis 17/4, 

– võttes arvesse komisjoni strateegiat „Kaubandus kõigile“, 

– võttes arvesse komisjoni valdkondlikke suuniseid ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtete rakendamise kohta1, 

– võttes arvesse ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri Heiner Bielefeldti 

vahearuannet, mis esitati ÜRO Peaassambleele ja milles keskenduti vahenditele usulise 

sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamiseks töökohal2, 

– võttes arvesse komisjoni talituste 14. juuli 2015. aasta töödokumenti ÜRO äritegevuse 

ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise hetkeseisu kohta (SWD(2015)0144), 

– võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2010. aasta 

soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste 

ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega3, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) arvamust õiguskaitse 

kättesaadavuse parandamise kohta ettevõtluse ja inimõiguste valdkonnas ELi tasandil 

(„Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU 

level“)4, 

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 26. juuni 2014. aasta resolutsiooni 26/9, 

milles ta otsustas luua „avatud valitsustevahelise töörühma, mis käsitleb rahvusvahelisi 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-

guiding-principles-business-and-hum-0_en  
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf 
3 ELT C 101, 16.3.2018, lk 19. 
4 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamus – 1/2017 [B-HR]. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
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 ET 

korporatsioone ja muid ettevõtjaid seoses inimõigustega ning mille ülesanne on 

koostada rahvusvaheline siduv õigusakt, mis reguleerib rahvusvahelises 

inimõigustealases õiguses rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste ettevõtjate 

tegevusi“, 

– võttes arvesse ÜRO ülemaailmset kokkulepet1, 

– võttes arvesse OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtjatele, 

– võttes arvesse OECD hoolsuskohustuse suuniseid vastutustundliku ettevõtluse kohta, 

– võttes arvesse UNICEFi välja töötatud laste õiguste ja ettevõtluspõhimõtteid, 

– võttes arvesse 20. juunil 2016. aastal vastu võetud nõukogu järeldusi äritegevuse ja 

inimõiguste kohta, 

– võttes arvesse 2. märtsil 2016. aastal vastu võetud Euroopa Nõukogu soovitust 

liikmesriikidele inimõiguste ja ettevõtluse kohta, 

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2018. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 

ELi kaubanduslepingutes2, 

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis 

käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat 

selles valdkonnas3, 

– võttes arvesse oma 16. novembri 2017. aasta resolutsiooni ELi Aafrika‑ strateegia kui 

arengu kiirendaja kohta4, 

– võttes arvesse oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni rõivasektorit käsitleva ELi 

juhtalgatuse kohta5, 

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta resolutsiooni inimõigusi ja demokraatiat 

maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande 

kohta6, 

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni ühise kaubanduspoliitika 

rakendamise aastaaruande kohta7, 

– võttes arvesse oma 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni arengukoostöö 

                                                 
1 https://www.unglobalcompact.org/  
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0066.  
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0448. 
5 ELT C 298, 23.8.2018, lk 100. 
6 ELT C 238, 6.7.2018, lk 57. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0230. 

https://www.unglobalcompact.org/
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tulemuslikkuse suurendamise kohta1, 

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni juriidilise isiku vastutuse 

kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides2, 

– võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni inimkaubanduse vastase võitluse 

kohta ELi välissuhetes3, 

– võttes arvesse uuringut, mille Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon tellis ÜRO 

äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise kohta4, 

– võttes arvesse küsimusi, mida ELi panuse kohta seoses siduva ÜRO vahendi loomisega 

rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude piiriüleste tunnustega ettevõtjate tegevuse 

reguleerimiseks inimõiguste osas on esitatud komisjoni asepresidendile ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile ja nõukogule (O-

000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 ja O-000078/2018 – 

B8-0404/2018), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine; arvestades, et ELi 

välistegevus peab tuginema nendele põhimõtetele; 

B. arvestades, et vabakaubandus ja investeeringud on tõestanud oma suurt panust jõukuse 

loomisse ja vaesuse vähendamisse; 

C. arvestades, et riigid peaksid selgelt väljendama ootust, et kõik ettevõtjad austavad kogu 

oma tegevuses põhilisi inimõigusi; 

D. arvestades, et ÜRO ülemaailmses kokkuleppes kutsutakse korporatsioone üles austama, 

toetama ja jõustama oma mõjusfääris inimõiguste, tööstandardite, keskkonna ja 

korruptsioonivastase võitlusega seotud põhiväärtusi, seadma endale nende väärtuste 

tagamise kohustuseks ja võtma neid oma äritegevuses vabatahtlikult arvesse; 

E. arvestades, et korporatsioonid on majanduse globaliseerumises, finantsteenuste 

valdkonnas ja rahvusvahelises kaubanduses suurimaid mõjujõude ning neilt nõutakse 

kõigi kehtivate ja kohaldatavate seaduste ning rahvusvaheliste lepingute täitmist ja 

inimõiguste austamist; 

F. arvestades, et EL on võtnud juhtrolli, et läbi rääkida ja ellu viia paljusid üleilmset 

vastutust käsitlevaid algatusi, millega toetatakse ja austatakse rahvusvahelisi ettevõtlust 

ja inimõigusi käsitlevaid norme, 

G. arvestades, et praegu käivad ÜROs läbirääkimised sellise süsteemi kehtestamise üle, 

                                                 
1 ELT C 224, 27.6.2018, lk 36. 
2 ELT C 215, 19.6.2018, lk 125. 
3 ELT C 101, 16.3.2018, lk 47. 
4http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf või 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578031
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millega reguleeritakse juriidilise isiku vastutust inimõiguste rikkumise eest; 

H. arvestades, et kolmes põhiküsimuses ei ole veel üksmeelt: järelevalvemehhanismide ja 

õiguskaitsevahendite küsimus, eksterritoriaalsete klauslite väljatöötamine, millega 

kehtestatakse riigi seaduste alusel asutatud rahvusvaheliste korporatsioonide riiklik 

vastutus, ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes määratud 

hoolsuskohustuse tegelik ulatus; 

1. tunnistab, et äritegevuse ja tarneahelate globaliseerumine ning üha suurenev 

rahvusvahelistumine muudavad äriühingute rolli inimõiguste tagamisel veelgi 

olulisemaks ning tekitavad olukorra, kus rahvusvahelised normid ja reeglid on 

üliolulised, et vältida inimõiguste rikkumisi kolmandates riikides; 

2. on kindlalt veendunud, et erasektor on oluline partner kestliku arengu eesmärkide 

saavutamisel ja arengu jaoks lisavahendite kaasamisel; rõhutab, et tulenevalt erasektori 

üha suurenevast osast arengukoostöös peab erasektor projektide kogu olelusringi kestel 

järgima arengutõhususe ja ettevõtjate vastutuse põhimõtteid; 

3. on seisukohal, et riigid peavad jääma mis tahes tulevase süsteemi keskmesse, ning 

rõhutab, et kuna lepingu peamised toetajad on ka need, kel on varasemaid puudujääke 

inimõiguste tagamisel, võib protsess tuua kaasa süüdlaste otsimise ja lõppeda ummikus; 

4. toetab ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete täielikku rakendamist ning 

kutsub kõiki riike üles töötama välja ja võtma vastu riiklikud tegevuskavad nimetatud 

põhimõtete kiireks, tulemuslikuks ja terviklikuks rakendamiseks; 

5. tunnistab, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted on juba sätestanud 

rahvusvahelistele korporatsioonidele hoolsuskohustuse, mida on vaja veel täpsustada, et 

see oleks kirjeldav ja toimiv; on seisukohal, et kuivõrd korporatsioonidel on juba 

siseriiklike õigusaktide alusel ulatuslik vastutus, oleks vaja täiendavat analüüsi, et 

tõhusalt võidelda seadusaukude vastu, mis võimaldavad rahvusvahelistel 

korporatsioonidel vastutust vältida; 

6. kinnitab veel kord tungivat vajadust tegutseda tõhusalt ja järjepidevalt kõikidel 

tasanditel, sealhulgas riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, et tulemuslikult 

käsitleda rahvusvaheliste korporatsioonide inimõiguste rikkumisi ja eksterritoriaalsest 

mõõtmest tulenevaid õiguslikke probleeme; 

7. märgib, et mitmed riigid protsessis ei osale; rõhutab, et sellise siduva lepingu tõhusaks 

toimimiseks kogu maailmas peab valdav enamus riike selle ratifitseerima ja sellest kinni 

pidama; 

8. on seisukohal, et ELi ühinemine ÜRO õiguslikult siduva instrumendiga eeldab, et 

kõnealune instrument ei läheks kaugemale ELi õiguses sätestatust; 

9. kutsub ÜRO liikmesriike üles tagama, et läbirääkimised lepingu sõlmimiseks toimuvad 

läbipaistvalt ja vastutustundlikult, konsulteerides võimalikult paljude sidusrühmadega, 

keda leping võib mõjutada; 

10. kutsub ELi üles tagama, et ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ja 
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tegevuskava võimalikud tulevased muudatused või sellega seotud strateegiadokumendid 

sisaldavad selgeid eesmärke ja mõõdetavaid kriteeriume ELi osalemiseks ÜRO 

lepingute läbirääkimistel; 

11. kavatseb jätkata valitsustevahelise töörühma läbirääkimiste protsessi tähelepanelikku 

jälgimist; 

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

Euroopa välisteenistusele. 

 


