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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et tööõiguse põhireeglite, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse 
töö tegevuskava, OECD suuniste hargmaistele ettevõtetele ja ÜRO ülemaailmse 
kokkuleppe Global Compact järgimine avaldab sotsiaalpoliitilise stabiilsuse tagamise ning 
riigi töötajaskonna oskuste taseme tõstmise kaudu riigi majandusele positiivset mõju; on 
sellega seoses veendunud, et sotsiaalklausli lisamine Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
lepingutesse on äärmiselt oluline, kuna aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 
ning vaeste riikide sisetekkelise arengu soodustamiseks on töönormid keskse tähtsusega; 
märgib, et ELi sooduskaubanduslepingute sotsiaalsätted on esitatud pigem saavutatavate 
eesmärkide kui jõustatavate õiguslike kohustustena, kuna puudub säte tõelise 
jõustamismehhanismi kohta; rõhutab seetõttu, et on oluline võtta konkreetseid meetmeid, 
et tagada, et ELi sooduskaubanduslepingute sotsiaalsätted saavutatakse ning neid 
kontrollitakse, vaadatakse üle ja jõustatakse nõuetekohaselt;

2. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles avaldama arenguriikides esindatud Euroopa 
ettevõtetele survet, et nad oleksid eeskujuks sotsiaalse vastutuse ja inimväärse töö 
edendamise alal;

3. rõhutab, et mitmes GSP+ staatusega riigis on täheldatud tööõiguse põhireeglite rikkumist, 
kuid see ei viinud soodustuste peatamiseni; on seisukohal, et tingimuste kohaldamata 
jätmine takistab ELi sotsiaalpoliitika ja tööõiguse põhireeglite ülemaailmse edendamise 
eesmärgi saavutamist ning on vastuolus poliitika sidususe põhimõttega;

4. tunnistab, et kuigi kahepoolsetes kaubanduslepingutes tunnustatakse rahvusvahelisel 
tasandil üha enam kaubanduse tegevuskavadega seotud tööõiguse põhireegleid ja 
sotsiaalseid norme, sisaldavad vabakaubanduslepingud ikka veel vähe viiteid 
sotsiaalsetele normidele; peab kahetsusväärseks, et ELil ei ole ühtset sotsiaalklausli 
valemit, mis lisataks kõigisse kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse; nõuab tungivalt, et 
EL lisaks sotsiaalklausli kooskõlas muude rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud ja 
tunnustatud reeglitega (nt ILO tööõiguse põhireeglid) kõikidesse ELi 
väliskaubanduslepingutesse, sealhulgas Maailma Kaubandusorganisatsiooniga seotud 
väliskaubanduslepingutesse;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada algatusi, mille eesmärk on edendada 
tulemuslikku tööhõivet, investeeringuid inimressurssidesse, ümberjagamise mehhanisme, 
sotsiaalset kaitset, soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset dialoogi ning tõhusat õiguste 
kohaldamist töökohas;

6. innustab vabakaubanduslepingute osalisi jätkuvalt tunnustama täielikku ja tootlikku 
tööhõivet ning inimväärset tööd, mis on kõigi riikide säästva arengu eeltingimus ja 
rahvusvahelise koostöö esmane eesmärk, ning edendama rahvusvahelise kaubanduse 
arengut kooskõlas ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu 2006. aasta ministrite 
deklaratsiooniga täieliku ning inimväärse töö kohta viisil, mis soodustab kõikide täielikku 
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ja tootlikku tööhõivet ning inimväärset tööd;

7. palub vabakaubanduslepingute osalistel kooskõlas ILO liikmelisusest tulenevate 
kohustustega ning ILO deklaratsiooniga aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl ning selle 
järgimismehhanismi kohta, mille nimetatud organisatsioon võttis vastu oma 86. 
istungjärgul 1998. aastal, tunnustada, edendada ja rakendada oma õigusaktides ja 
menetlustes järgmisi põhiõigusi käsitlevaid põhimõtteid:
a) ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegelik tunnustamine;
b) sunni- ja kohustusliku töö kõigi vormide kaotamine;
c) laste töö tulemuslik kaotamine, ning
d) tööhõivealase ja töökohas diskrimineerimise kaotamine.

8. rõhutab, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid otsustavad ise ILO konventsioonidega 
liitumise üle, kuid avaldab kahetsust sotsiaalsete normide, eelkõige ILO konventsioonide 
ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtete ebapiisava rakendamise ning jõustamise üle 
mitmetes ELi partnerriikides; ergutab seetõttu ELi võtma meetmeid, et tagada sotsiaalsete 
normide tõhus rakendamine; toonitab, et ILO lubab kehtestada kaubandussanktsioone 
riikidele, kes ei täida oma rahvusvahelisi kohustusi; kutsub ELi üles järgima kahepoolsete 
ja piirkondlike lepingute raames stiimulitel ja sanktsioonidel põhinevat lähenemisviisi, et 
tagada ELi sooduslepingute sotsiaalsätete tulemuslik jõustamine; rõhutab, et GSP ja 
GSP+ tingimusi tuleks sidusalt kontrollida ning kontrollimenetlus tuleks teha 
läbipaistvamaks;

9. tervitab ILO rahvusvaheliste tööõiguse põhinormide järelevalvesüsteemi, mis on 
rahvusvahelisel tasandil ainulaadne ning aitab tagada riikide poolt ratifitseeritud 
konventsioonide rakendamise; rõhutab, et ILO peaks probleemide korral riike sotsiaalse 
dialoogi ja tehnilise abi kaudu aitama;

10. märgib, et EL on eelkõige oma kaubanduslepingutes juba võtnud eesmärgiks inimväärse 
töö edendamise ja ärakasutamise vastu võitlemise; märgib ka seda, et EL ei jõusta 
võimalikku tingimuslikkust, mis sisaldub paljudes kahepoolsetes ja piirkondlikes 
vabakaubanduslepingutes; nõuab sellega seoses tungivalt, et EL süvalaiendaks 
sotsiaalpoliitikat välisteenistuse kontekstis ja suurendaks arenguabi, et tagada tööõiguse 
põhireeglite ratifitseerimine ja rakendamine, vältides samal ajal möönduste tegemist 
üldeeskirjadest, näiteks eksportkauba tootmise eritsoonides, kuna kõnealuste eranditega 
kaasneb oht vallandada järeleandmiste laine, mis õõnestaks teatud sotsiaalseid norme;

11. nõuab kindlalt, et Maailma Kaubandusorganisatsioonis peetavad kaubandusläbirääkimised 
ei tohi seada ohtu sotsiaalset arengut; kinnitab veel kord, et ILO-l tuleks võimaldada 
esitada kaubandusvaidluste käigus Maailma Kaubandusorganisatsioonile ekspertide 
aruandeid;

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel üleilmastumise sotsiaalse mõõtme tugevdamise ühe 
võimalusena innustada häid juhtimistavasid finants-, maksundus- ning õigusloome 
valdkonnas;

13. tuletab meelde, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on kontseptsioon, mille puhul ettevõtted 
kaasavad sotsiaalsed ja keskkondlikud probleemid vabatahtlikult oma äristrateegiasse;
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märgib, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse tavade kohaldamine võib taastada usalduse 
ettevõtluse vastu, mis on Euroopa sotsiaalse turumajanduse jaoks eluliselt tähtis; märgib 
siiski ka seda, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse kontseptsiooni heterogeensus, mille puhul 
erinevad ettevõtted on loonud erinevad sotsiaalse vastutuse, auditeerimise ja aruandluse 
normid, tõstatab võrreldavuse küsimuse; võtab teadmiseks ELi tehtud pingutused 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse üldisemate suuniste määratlemise ja kasutamise
kohaldamiseks; juhib siiski tähelepanu, et kontseptsioon on jätkuvalt mitmepalgeline ja 
heterogeenne; nõuab tungivalt, et EL võtaks rahvusvahelistes foorumites konkreetsed 
meetmed eemaldumaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse puhul täiesti vabatahtliku 
lähenemisviisi kasutamisest ning määraks kindlaks ettevõtete selged juriidilised 
kohustused inimõiguste ja tööõiguse põhireeglite osas koos tulemuslike viisidega 
ettevõtete vastutusele võtmiseks nende rikkumiste korral; on näiteks seisukohal, et kui 
rahvusvahelised ettevõtted paluvad liikmesriikidelt investeeringutele tagatisi, tuleks 
kõnealused tagatised siduda ettevõtete sotsiaalse vastutuse ametlike suuniste 
rakendamisega;

14. palub komisjonil ja liikmesriikidel üleilmastumisega seotud muudatuste ja 
ümberstruktureerimise sotsiaalsete tagajärgedega toimetulekuks töötada välja ennetav 
lähenemisviis;

15. palub komisjonil ILO põhikonventsioone proaktiivsemalt edendada ning luua ELi laste 
töö vihjeliin, kus kodanikud saavad teavitada Euroopa ettevõtetest, kes kasutavad ükskõik 
kus maailmas laste tööd; kõnealusel vihjeliinil peaks olema väike, kuid piisav 
uurimisvõimsus võimaldamaks a) iga-aastase aruande avaldamist oma töö tulemuste kohta 
ning b) Euroopa ettevõtete aitamist nende pingutustes laste töö lõpetamiseks oma 
tarneahelas;

16. nõuab tungivalt, et EL võtaks rahvusvahelisel tasandil asjakohased meetmed sotsiaalse 
dumpingu vastu võitlemiseks, mis ilmneb mõnede ELi ja nende kolmandate riikide 
ettevõtlustavades, kellele EL osutab arenguabi;

17. arvestab vajadusega leida sobiv tasakaal tööstuse konkurentsivõime suurendamisel, 
pöörates samal ajal tähelepanu mõjule, mida ettevõtlus avaldab keskkonnale ja 
ühiskonnale; tervitab komisjoni võetud meetmeid ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kaasamiseks Euroopa 2020. aasta strateegiasse, et saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv.
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