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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ülemaailmne valmisrõivakaubandus on hinnanguliselt väärt 2,8 triljonit 

USA dollarit ning pakub tööd kuni 75 miljonile inimesele; arvestades, et kolm neljandikku 

neist töötajatest on naised; arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on arengu tõukejõud; 

arvestades, et naiste õigused kuuluvad inimõiguste hulka; arvestades, et rõivatööstuse 

tarneahelate keerukas iseloom vähendab läbipaistvust ja suurendab inimõiguste rikkumise 

ning töötajate ärakasutamise ohtu; arvestades, et makstav palk ei võimalda töötajatel katta 

enda ja oma pere põhivajadusi;  

B. arvestades, et ELil on rõivatööstuses ja -kaubanduses investori, ostja ja tarbijana juhtiv 

roll ja seetõttu on ta kõige sobivam ühendama maailma eri paigus tehtud algatusi, et 

tuntavalt parandada kümnete miljonite töötajate ebainimlikku olukorda selles sektoris ning 

luua kõigile võrdsed tingimused; 

C. arvestades, et Euroopas tegutseb 185 000 tekstiili- ja rõivatööstuse ettevõtet, kes annavad 

tööd 1,7 miljonile inimesele ja mille käive on 166 miljardit eurot; arvestades, et EL 

impordib umbes poole kogu maailma rõivatoodangust; arvestades, et enamik 

tootjariikidest kuulub areneva majandusega riikide hulka;  

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 207 on sätestatud, et ELi 

kaubanduspoliitikat tuleb teostada kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja 

eesmärkidega; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatakse 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõte ja seatakse põhieesmärgiks vaesuse 

kaotamine; arvestades, et teatises „Kaubandus kõigile“ on välja toodud ELi 

kaubanduspoliitika kolm peamist põhimõtet – tulemuslikkus, läbipaistvus ja 

väärtuspõhisus – ning teatises on eraldi osa pühendatud tarneahelate vastutustundlikule 

haldamisele; 

E. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on kindlalt sätestatud, et „kõigi 

oma asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine 

ja võrdõiguslikkuse edendamine“, ning arvestades, et EL on seetõttu kohustatud 

integreerima soolise võrdõiguslikkuse kõigisse oma poliitikavaldkondadesse, tagades, et 

mehed ja naised saaksid sotsiaalsetest muutustest, majanduskasvust ning inimväärsete 

töökohtade loomisest võrdväärselt kasu, kaotades diskrimineerimise ja edendades kogu 

maailmas naiste õigusi; 

F. arvestades, et Pakistanis Karachis 2012. aasta septembris toimunud tulekahjus hukkus 289 

inimest; arvestades, et samal aastal toimus Bangladeshis Tazreen Fashionsi vabrikus 

tulekahju, kus hukkus 117 inimest ja sai vigastada üle 200 inimese; arvestades, et 

ehitusvea tõttu toimunud Rana Plaza varingus hukkus 2013. aastal 1129 inimest ja 

vigastada sai umbes 2500 inimest; 

G. arvestades, et pärast neid sündmusi on oluliselt tugevnenud Euroopa tarbijate nõudmine, 

et suurendataks kogu tarneahela läbipaistvust ja jälgitavust; 
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H. arvestades, et vaatamata ELi, rahvusvaheliste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja 

eraettevõtjate mitmesugustele lubadustele jääb töötajate õiguste kaitse tarnijariikides 

rahvusvahelistest standarditest endiselt märgatavalt maha; 

I. arvestades, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö tegevuskava 

kuulub alates 2015. aastast lahutamatu osana uude säästva arengu tegevuskavasse aastani 

2030; 

J. arvestades, et mitmed liikmesriigid, näiteks Saksamaa, Holland, Taani ja Prantsusmaa, 

edendavad riiklikke programme; 

K. arvestades, et kõik ELi sõlmitavad vabakaubanduslepingud peavad sisaldama põhjalikku 

säästva arengu peatükki; 

L. arvestades, et EL peab võtma oma prioriteetide hulka sotsiaal- ja keskkonnastandardite 

edendamise mitmepoolsete organite, nagu Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ja 

G20 egiidi all, samuti kõigis kahepoolsetes suhetes kolmandate riikidega; 

M. arvestades, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes on selgelt määratletud 

valitsuste ja ettevõtete vastutus, mis hõlmab kohustust kaitsta ja austada inimõigusi, 

olenemata tarneahela etapist, riigist, kus tootmine toimub, või sellest, kas tegemist on 

telliva või tarniva ettevõtte koduriigiga; arvestades, et EL on kohustunud edendama 

juhtpõhimõtete vastuvõtmist ja toetama nende rakendamist; 

1. taunib asjaolu, et komisjon ei ole ikka veel esitanud kogu liitu hõlmavat ulatuslikku 

rõivasektori juhtalgatust, mis peaks juhinduma Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) suunistest ning nendega kooskõlas olema, nii et ettevõtjad 

võiksid järgida ühtseid norme seoses hoolsuskohustuse ja sotsiaalse vastutusega, ja kutsub 

komisjoni üles võimalikult kiiresti sellist algatust käivitama; märgib, et praegune 

kohalike, piirkondlike ja ülemaailmsete algatuste paljusus võib luua ettevõtete jaoks 

ettearvamatu keskkonna; rõhutab ühtlasi, et kooskõlastamine, teabevahetus ja parimate 

tavade vahetamine aitab tõhustada era- ja avaliku sektori väärtusahela algatusi ja 

saavutada positiivseid säästva arengu tulemusi; 

2. arvab, et ettepanek peaks võimaldama harmoonilist koostööd rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, nagu ÜRO, WTO, ILO ja OECD, ning ühiste määratluste 

kehtestamist, et võimaldada selgemaid ja paremini kooskõlastatud hinnanguid ning 

meetmeid; nõuab edukate algatuste tunnustamist ja väärtustamist näiteks säästvate 

riigihangete kaudu, seades ettevõtete sotsiaalse vastutuse kavadest kinnipidamise 

riigihangetele juurdepääsu tingimuseks; peab sellega seoses kiiduväärseks Bangladeshi 

valmis- ja silmkoerõivaste tööstuse tööõiguste ja vabrikute ohutuse pideva parandamise 

kokkulepet (jätkusuutlikkuse kokkulepe), mis aitab järelevalvet parandada, kuid ühtlasi 

kutsub asjaosalisi üles seda täielikult täitma; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

meetmeid hindamisaruannetes osutatud puuduste kõrvaldamiseks; 

3. rõhutab seetõttu vajadust koostada ülevaade Euroopa ettevõtetes rakendatavatest ettevõtte 

sotsiaalse vastutuse meetmetest, et paremini tuvastada häid tavasid ja toetada Euroopa 

tasandil ühise tegevusraamistiku loomist; tuletab seda silmas pidades meelde, et ka 

erasektor on käivitanud mitmeid algatusi vastutuse suurendamiseks tarneahelas; 
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4. kutsub komisjoni üles arvesse võtma Euroopa rõivatööstusest 90% moodustavate VKEde 

erivajadusi, lähtudes laiendatavuse põhimõttest ja pidades eelkõige silmas VKEde 

suutlikkust järgida jälgitavuse ja läbipaistvuse põhimõtet kooskõlas OECD suunistega, nii 

et VKEd ei satuks ebaproportsionaalse koormuse alla; palub seetõttu komisjonil luua 

spetsiaalne VKEde kasutajatugi ning toetada neid nende vajadustele kohandatud 

suutlikkuse suurendamise programmidega; on seisukohal, et algatusse kaasatud Euroopa 

VKEd ja mikroettevõtted peaksid ühtlasi saama COSME programmi kaudu ELi rahalist 

toetust; 

5. rõhutab, et andmete kogumisel inimõiguste ning sotsiaal-, keskkonna- ja tööhõive 

valdkonnas on vaja ühtset arusaama läbipaistvusest ja jälgitavusest, mida tuleb kohaldada 

kogu tarneahela ulatuses koos standarditud metoodikaga, mis võimaldab mõõta 

rõivatootmise väärtusahelate mõju säästvale arengule, et suurendada ettevõtete sotsiaalse 

vastutuse hindamise ühtsust, võttes ühtlasi arvesse ahela keerukusest tulenevat osalejate 

mitmekesisust; nõuab tungivalt, et komisjon ei piirduks üksnes talituste töödokumendi 

tutvustamisega; juhib tähelepanu asjaolule, et lisaks OECD suunistele on peamistes 

mõjuvaldkondades tehtud veel muid algatusi, nagu ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtted, Prantsusmaa ettevõtete kohustusliku hoolsuskohustuse seadus, 

Ühendkuningriigi orjusevastane seadus, samuti mõned tootjatelt lähtuvad algatused, mis 

võiksid olla sellise algatuse aluseks; 

6. palub komisjonil pöörata selles teatises erilist tähelepanu õiguskaitse kättesaadavuse 

aspektidele, ohvrite ja nende perekondade õiguskaitsevahenditele ning rikkumisest 

teatajate kaitsele; 

7. tuletab meelde, et tarneahela jälgitavus ja läbipaistvus võib anda olulise panuse kestlikuks 

muutuseks, ning tunnistab, et teabe juurdepääsmatus on suurim probleem, mis ei lase 

üldsusel inimõiguste rikkumistest teada saada; kordab seetõttu, et hoolsuskohustuse 

süsteemid peavad hõlmama kogu tarneahelat, seostades iga toote selle tootjatega; kutsub 

komisjoni üles suurendama rõivatööstuses tarneahela läbipaistvust ja jälgitavust 

realistlikul ja tasakaalustatud viisil, mida on võimalik järgida, võttes seejuures arvesse 

osalejate erinevusi; soovitab teha tarbijatele kättesaadavaks usaldusväärse, selge ja 

asjakohase teabe säästvuse kohta; 

8. kutsub komisjoni üles kehtestama üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) määruse 

eelseisva läbivaatamise raames tariifseid soodustusi tekstiiltoodetele, mis on tõendatult 

säästvalt toodetud; on seisukohal, et toodete esitamine säästva tootmisviisi 

kindlakstegemiseks peaks olema vabatahtlik ja tõendid selle kohta tuleks esitada ELi 

importimisel; on veendunud, et sel viisil saaks EL toetada erasektori jõupingutusi tekstiili 

väärtusahela säästvuse suurendamiseks; on seisukohal, et sellist tunnustust tuleks jagada 

kooskõlas kindlaksmääratud säästvuskriteeriumide ja tõendamist või 

sertifitseerimissüsteeme puudutavate miinimumnõuetega; on seisukohal, et säästvuse 

nõuded peaksid muu hulgas põhinema rahvusvahelistel konventsioonidel, näiteks ILO 

tööõiguse põhireeglitel või bioloogilise mitmekesisuse konventsioonil; on lisaks 

seisukohal, et sellega toetataks ja edendataks õiglase kaubanduse tooteid (näiteks Social 

Accountability International (SAI) või Fairtrade Textile Standard’i kohaselt 

sertifitseeritud tooted); 

9. rõhutab, et ELi läbirääkimised vabakaubanduslepingute üle, mis sisaldavad ulatuslikku 
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säästva arengu peatükki, annavad liidule võimaluse aidata parandada töötajate, eelkõige 

naiste õigustest kinnipidamist ja anda oma panus kõigi laste töö ja sunniviisilise töö 

vormide kaotamisse; rõhutab, et vabakaubanduslepingute rakendamine hõlbustab eelkõige 

ettevõtjate ja kodanikuühiskonna dialoogi rõivatööstuse tarneahela üle ning võib seega 

parandada tootmistingimusi ja töötajate turvalisust; 

10. tuletab meelde, et selliste süsteemide kehtestamine nagu ELi säästvat arengut ja head 

valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP +), milleks on nõutav 27 konventsiooni 

ratifitseerimine ja rakendamine, võiks parandada olukorda seoses töötajate õiguste, soolise 

võrdõiguslikkuse ja laste töö ning sunniviisilise tööga; rõhutab sellega seoses vajadust 

tähelepanelikult jälgida GSP + konventsioonide rakendamist ja nendest kinnipidamist 

asjaomastes riikides; 

11. Julgustab ELi ja liikmesriike toetama rõivaalgatuse ning muude kaubanduspoliitika 

vahendite abil ILO palga- ja tööajastandardite tulemuslikku rakendamist, sealhulgas ka 

rõivasektoris tegutsevates partnerriikides; kutsub ELi lisaks üles andma suuniseid ja tuge 

selle kohta, kuidas suurendada kõnealuste standardite järgimist, aidates luua säästvaid 

ettevõtteid ja parandada säästva tööhõive väljavaateid; 

12. rõhutab, et jätkusuutlikkuse kokkulepe, mis algatati pärast Rana Plaza katastroofi, on 

väärtuslik Euroopa algatus, millest lähtudes võiks partnerluses kolmandate riikidega 

kavandada uusi meetmeid, et parandada rõivatööstuse töötingimusi, töötervishoidu ja -

ohutust; 

13. kutsub komisjoni üles jätkama ja tugevdama rahvusvahelist koostööd organisatsioonidega 

nagu ILO, OECD ja ÜRO, et edendada tekstiili- ja valmisriiete tööstuse tarneahelas 

osalejate vastutust; 

14. kutsub tarnivate riikide valitsusi üles kaasama kõiki sidusrühmi, et arendada töösuhteid ja 

kollektiivläbirääkimisi ja kohustada tootjaid looma kergesti juurdepääsetavaid ja 

tulemuslikke kaebuste esitamise mehhanisme, mis rahvusvaheliselt kokkulepitud 

standardite kohaselt on üks peamisi tööõiguse normide ja inimõiguste nõuetekohase 

järgimise tagatisi ja pakub täiendavaid õiguskaitsevõimalusi kooskõlas ÜRO ettevõtluse ja 

inimõiguste eriesindaja välja töötatud raamistikuga; 

15. kutsub komisjoni üles veelgi edendama ILO peamiste konventsioonide ja inimväärse töö 

tagamise suuniste ratifitseerimist ja rakendamist; kutsub komisjoni sellega seoses üles 

toetama ILOt, kohalikke omavalitsusi ja sotsiaalpartnereid, pakkudes suutlikkuse 

suurendamise abi töösuhete valdkonnas ning tööõiguse ning töötajate õiguste 

tugevdamisel, pöörates erilist tähelepanu laste tööle ja sunniviisilisele tööle ning rangete 

tervise- ja ohutusstandardite edendamisele; 

16. ergutab ELi arendama ja jätkama dialoogi teatavate kolmandate riikidega, et aidata 

parandada töötajate õigusi ja inimõiguste austamist nendes riikides; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles toetama ÜRO tööd, sealhulgas ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP), 

uurides võimalust sõlmida rahvusvaheline leping, mis parandaks ka ettevõtete sotsiaalse 

vastutuse tõhusust rõivasektoris; 

17. loodab, et komisjoni ettepanek saab inspiratsiooni Bangladeshis pärast Rana Plaza 

kokkuvarisemist käivitatud jätkusuutlikkuse kokkuleppest; 
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18. palub selgitust selle kohta, kuidas üldiselt kindlaks teha rõivad, mis on valmistatud 

eksportkauba tootmise eritsoonides, kus töökaitse on puudulik või olematu, ning need 

antud abisaajariigis GSP+ kavast välja jätta; 

19. on veendunud, et riigihanked on kasulik vahend vastutustundliku rõivatööstuse 

edendamiseks; 

20. juhib tähelepanu sellele, et suurema osa – ligikaudu 85% – ülemaailmse rõivatööstuse 

tööjõust moodustavad naised, kes sageli töötavad rasketes töötingimustes ja madala palga 

eest; nõuab seetõttu, et ELi rõivaalgatuses võetaks arvesse soolist aspekti, eelkõige 

selleks, et oleks võimalik teha olulisi edusamme seoses võrdse töötasu, soolise 

võrdõiguslikkuse, naiste sotsiaalsete ja tööõiguste, sealhulgas rasedus- ja sünnituspuhkuse 

kaitse ning naiste osalemisega kollektiivläbirääkimistel; 

21. kordab oma nõudmist, et iga uuesti läbiräägitud kokkuleppe kohta korraldataks säästva 

mõju hindamine, ja nõuab sooliselt eristatud andmete kogumist; 

22. palub komisjonil teha koostööd rahvusvaheliste ettevõtete, jaemüüjate ja kaubamärkide 

esindajatega ja ergutada neid ettevõtte sotsiaalset vastutust suurendama; ootab, et ELi 

ettevõtted tagaksid kogu oma tarneahelas täieliku vastavuse ILO tööõiguse põhireeglitele 

kooskõlas OECD suunistega rahvusvahelistele ettevõtjatele ja ILO kolmepoolse 

deklaratsiooniga rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta; nõuab, et 

need ettevõtted alustaksid tulemuslikku dialoogi kohalike töötajate ja organisatsioonidega; 

palub komisjonil soodustada parimate tavade vahetamist; 

23. võtab teadmiseks, et kogu maailmas on vaja võrdseid võimalusi, et kaitsta töötajaid 

keskkonna- ja sotsiaalse dumpingu eest; ELi kriitilist massi arvestades usaldab liidu 

suutlikkust kogu maailmas eeskuju näidata ja muutusi käivitada; on veendunud, et ainult 

mitmepoolses raamistikus on võimalik vältida inim- ja tööõiguste rikkumist; soovitab 

seetõttu komisjonil teha järgmisel Maailma Kaubandusorganisatsiooni ministrite 

kohtumisel rahvusvaheliste partneritega koostööd, et käivitada ülemaailmne algatus. 
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