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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus edendab jätkusuutlikku arengut ja Lissaboni 
strateegia elluviimist niisuguste küsimuste osas nagu loodusvarade mõistlikum 
kasutamine, innovatsioonitegevuse tulemuste parandamine, vaesuse vähendamine ja 
inimõiguste parem järgimine;

2. toetab komisjoni algatust luua liikmesriikide vahel ja liikmesriikides toimuva dialoogi 
foorum, mis aitab kaasa parimate tavade vahetamisele ja tõstab ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse alast teadlikkust Euroopa tasandil; rõhutab siiski, et komisjon ei tohi teha 
algatusi veel ühe üleliigse regulatiivse raamistiku kehtestamiseks, millega võetakse 
kasutusele eeskirjad, mida liikmesriigid ei ole kehtestanud;

3. rõhutab, et ettevõtete osalemine ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud tegevuses peaks 
alati olema vabatahtlik ja selles tuleks arvesse võtta iga liikmesriigi turu arenguetappi, 
samuti ettevõtluskultuuri, sotsiaalse partnerluse põhimõtte järgimist ja poliitilisi aspekte; 
rõhutab samuti, et ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud tegevus ei saa asendada 
avaliku sektori tegevust seal, kus selliseid meetmeid tegelikult vajatakse, ja need peavad 
olema sõltumatud regulatiivsest raamistikust, mida kohaldatakse avaliku sektori osaliste 
suhtes;

4. juhib tähelepanu sellele, et ettevõtete sotsiaalne vastutus võiks toimida ka tööstuse 
muutuste ja ümberkorraldamise juhtimise täiendava vahendina nii, et sellesse lisatakse 
uusi valdkondi, nagu elukestev õpe, töökorraldus, võrdsed võimalused, sotsiaalne 
kaasatus, säästev areng ja eetika;

5. soovitab ettevõtetel individuaalselt otsustada, millised on ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
lahendustega seotud eesmärgid; usub, et ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud 
tegevusel, mis ei sünni ettevõtete sees, vaid mis on väljastpoolt peale surutud, võib olla 
kahjulik mõju ettevõtete valmidusele investeerida teistesse riikidesse, eelkõige 
arenguriikidesse, ja pidada nendega kaubavahetust, ning võib seetõttu vähendada 
majandusarengu võimalusi ja vaesuse likvideerimiseks tehtavaid jõupingutusi;

6. rõhutab usalduse ja konsensuse suurendamise ja rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete 
toetamise tähtsust, kaasa arvatud OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele, kuna 
üldiselt kokkulepitud süsteemi, millega saaks mõõta ettevõtete sotsiaalse vastutusega 
seotud tegevust, ei ole olemas;

7. tunneb heameelt dialoogi üle, mis julgustab ettevõtteid mõistliku tasakaalu loomisele 
eetiliste kaalutluste, kasumi taotlemise ja konkurentsi vahel; ei tunnusta arusaama, et 
kasumi suurendamisega seotud tegevus ei saagi olla kooskõlas eetilise käitumisega, ja 
tunnustab kasu, mida heaolule ja säästlikule arengule annavad avatud ja 
konkurentsivõimelised turud; rõhutab eetilist ja majanduslikku kohustust mitte kunagi 
rikkuda põhilisi inimõigusi ja vabadusi, mida kõik kolmandates riikides tegutsevad 
Euroopa ettevõtted peaksid oma tegevuses täitma; tuletab samuti meelde positiivset 
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mõju, mida Euroopa äriühingud võivad avaldada kohalikele töötingimustele ja –
keskkonnale, ning välisinvesteeringutele ja äritegevusele järgneva oskusteabe ja 
tehnoloogia üleandmise tähtsust vastuvõtjariikidele; rõhutab samuti kolmandates riikides 
tööandjatena või asjaomaste pooltena tegutsevate ettevõtete kohustust mitte kunagi ära 
kasutada toimuvat kodanike rõhumist; jagab seisukohta, et tarbijatel on majanduses 
oluline osa;

8. usub, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse rahvusvaheline mõõde peaks kiirendama suuniste 
väljatöötamist ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud tegevuspõhimõtete edendamiseks 
kogu maailmas.
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