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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et kuna ettevõtte ühiskondliku vastutuse kontseptsioon on nii heterogeenne, eri 
ettevõtted on loonud erinevad raamatupidamis-, auditeerimis- ja aruandlusnormid, siis on 
ettevõtete ühiskondlikku vastutuse tasemeid raske omavahel võrrelda; rõhutab, et ettevõtte 
ühiskondliku vastutuse rahvusvaheliselt kokkulepitud reguleerimine muudaks ärisuhted 
usaldusväärsemaks ja õiglasemaks ning suurendaks kindlust, järkjärgulist jõustatavust, 
universaalsust ning sidusrühmade rolli; 

2. nõustub komisjoniga, et ettevõtte ühiskondlik vastutus peab hõlmama inimõigusi, töö- ja 
tööhõivetavasid, keskkonnaküsimusi (näiteks bioloogilist mitmekesisust, kliimamuutusi, 
ressursitõhusust) ning altkäemaksu andmise ja korruptsiooni vastu võitlemist, sealhulgas 
heade maksuhaldustavade abil (eelkõige läbipaistvus, teabevahetus ja õiglane 
maksukonkurents); 

3. tuletab meelde, et ettevõtte ühiskondlik vastutus hõlmab paljusid sotsiaalseid standardeid, 
aga neid on vähe esile tõstetud, kuna ei ole loodud näitajaid, mille abil mõõta sotsiaalset 
arengut; 

4. rõhutab, et investeerijad ja tarbijad peaksid saama lihtsalt tuvastada ettevõtte ühiskondliku 
vastutuse põhimõttest lähtuvaid ettevõtjaid, et neid innustada jätkama;

5. nõuab tungivalt, et EL kaaluks võimalust tõsta esile ettevõtjad, kes järgivad ettevõtte 
ühiskondliku vastutuse põhimõtet, märgi või märgistuse abil, mis lisatakse asjaomase 
ettevõtja või toote nimetuse juurde; 

6. osutab, et ettevõtte ühiskondlik vastutus on parim vahend, mille abil ettevõtjad saavad 
näidata ühiskonnale oma pühendumust, solidaarsust ja vastutustunnet, ning see on ka 
esmatähtis poliitikavaldkondade arengusidususe saavutamiseks; kiidab heaks komisjoni 
lubaduse edendada ettevõtte ühiskondlikku vastutust täielikus kooskõlas praeguste 
rahvusvaheliste suunistega, sealhulgas hiljuti ajakohastatud OECD juhised 
rahvusvahelistele ettevõtetele, ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümme põhimõtet, 
sotsiaalse vastutuse ISO 26000 näidisstandard, ILO kolmepoolne deklaratsioon 
rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika kohta ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtted; peab samas kahetsusväärseks, et üldiselt arvestatakse ettevõtte 
ühiskondliku vastutusega siiski kõigest vabatahtlikus korras;

7. peab kahetsusväärseks, et VKEdele ei anta piisavalt teavet ülemaailmse kokkuleppe 
kohta, mille alusel ettevõtjad kohustuvad järgima oma tegevuses ja strateegiates kümmet 
üldtunnustatud põhimõtet inimõiguste, tööstandardite, keskkonna ja korruptsioonivastase 
võitluse valdkonnas; 

8. rõhutab, et ÜRO ülemaailmne kokkulepe ja ISO 26000 standardid ei ole piisavalt 
kohandatud VKEdele, millega vähendatakse ettevõtte ühiskondliku vastutuse ulatust 
Euroopa tasandil; 
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9. rõhutab vajadust uurida Euroopa ja riiklikul tasandil rahaliste stiimulite võimalusi, mille 
abil edendada ettevõtte ühiskondliku vastutuse põhimõtet suurema hulga ettevõtjate seas;

10. rõhutab, et pelga vabatahtliku kohustusena ei pruugi piisata ettevõtte ühiskondlikust 
vastutusest selleks, et ohjes hoida rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse välismõjusid, mille 
hulka kuuluvad inimõiguste rikkumine ja keskkonnaseisundi halvenemine; kordab oma 
varasemat nõuet, et arengumaades tegutsevad välisrahastajad ja ettevõtjad peavad pidama 
täielikult kinni rahvusvahelistest õiguslikult siduvatest kohustustest inimõiguste 
valdkonnas ja keskkonnastandarditest, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööõiguse 
põhinormidest ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest; nõuab, et ettevõtte 
ühiskondliku vastutuse poliitika hõlmaks ka erimeetmeid, mille abil võidelda 
ebaseadusliku töötajate musta nimekirja kandmise vastu, millega takistatakse nende 
juurdepääsu tööhõivele, sageli nende kuuluvuse tõttu ametiühingusse või sellega seotud 
tegevuse tõttu või esindusrolli tõttu tervishoiu või julgeoleku valdkonnas; 

11. õhutab, et ettevõtjaid tuleks julgustada lähtuma ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
põhimõttest, ja neid, kes sellest juba lähtuvad, tuleks julgustada püüdlema selle 
eesmärkide poole; palub komisjonil kaaluda stiimuleid, nagu eelis ELi riigihankelepingute 
puhul, et ettevõtjad näeksid ettevõtte ühiskondlikku vastutust võimalusena ja mitte ohuna;

12. rõhutab, et ettevõtte ühiskondlik vastutus peaks väljenduma selgetes kohustustes austada 
töötajate õigusi, kaitset ja heaolu, mille täitmist mõõdetakse tulemusnäitajatega ja selgete 
võrdlusalustega edusammude mõõtmiseks, ning et tuleks luua objektiivse, kaasava ja 
läbipaistva järelvalve mehhanismid ja mõjusad vastutus- ja jõustamismehhanismid, mida 
kasutada täitmatajätmise korral, sealhulgas avatum ja selgem taotlemise ja kaebuste 
läbivaatamise menetlus ning vajaduse korral uurimise algatamise menetlus; 

13. kinnitab, et ettevõtte ühiskondliku vastutuse põhimõte peaks olema kohaldatav kõigile 
ettevõtetele, et luua õiglased ja võrdsed tingimused; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et 
kaevandustööstuse tegutsemisviis arengumaades nõuab enamat kui vaid vabatahtlikkusel 
põhinevat lähenemist; rõhutab, et naftatööstuse investeeringud Nigeerias ilmestavad hästi 
praegu kohaldatava ettevõtte ühiskondliku vastutuse piiratust, kuna seal ei suutnud 
ettevõtjad võtta ettevõtte ühiskondliku vastutusega seotud meetmeid, et luua 
jätkusuutlikud ettevõtlustavad või aidata kaasa vastuvõtva riigi arengule; avaldab tugevat 
toetust õigusakti ettepaneku tegemist riikide kaupa aruandluse kohta, mis põhineb 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse standarditel, müügi ja tulu, aga ka maksude ja 
sissetuleku aruandlusel, et vältida korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidmist; kutsub 
arengumaades tegutsevat Euroopa mäetööstust näitama eeskuju ühiskondliku vastutuse 
valdkonnas ja inimväärse töö edendamisel;

14. kutsub komisjoni üles võtma täiendavaid meetmeid, millega kasutada ära ja suurendada 
ettevõtte ühiskondliku vastutuse potentsiaali kliimamuutusega võitlemisel (sidudes selle 
ressursi- ja energiatõhususega), nt ettevõtja toormaterjalide ostmise protsessis; 

15. rõhutab, et ettevõtte ühiskondliku vastutuse põhimõte peaks olema rakendatav tervele 
ülemaailmsele tarneahelale, sealhulgas alltöövõtu kõigil tasanditel, ja nii kaupade, 
töötajate kui ka teenuste tarne korral peaks see sisaldama sätteid, millega laiendatakse 
kaitset võõrtöölistele, agentuuridele ja lähetatud töötajatele, ning see peaks põhinema 
õiglasel tasul ja inimväärsetel töötingimustel ning tagama ametiühingute õigused ja 
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vabadused; on arvamusel, et tarneahela vastutustundliku haldamise käsitust tuleb 
täpsustada, et sellest võiks saada mehhanism, mille abil ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
põhimõtet täide viia; 

16. on seisukohal, et vaesuse vähendamisele oluliselt kaasa aitamiseks tuleks ettevõtte 
ühiskondliku vastutuse raames keskenduda ka VKEdele, kuna neil on oluline sotsiaalne ja 
keskkonnamõju; 

17. on seisukohal, et ELi ettevõtted peaksid olema juriidiliselt vastutavad ning tuleks 
rakendada eri aruandlus- ja vastutusmehhanisme nende ja nende tütarettevõtjate vahel 
ning nende kontrollitavate üksuste vahel arenguriikides; julgustab ühtlasi ELi 
kodanikuühiskonna tööd, mille raames on aktiivselt tõstetud teadlikkust nende ettevõtjate 
välismaal sooritatud üleastumistest; 

18. nõuab kindlalt, et on riigi kohus kaitsta inim- ja tööõigusi, muu hulgas ka ettevõtete 
poolse rikkumise eest, võtta ettevõtted vastutusele, kaitsta ühinemisvabadust ja 
kollektiivläbirääkimiste õigust ning võimaldada ohvritele ligipääs õiguskaitsele; palub 
komisjoni luua tõhusad meetmed ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste eriesindaja John Ruggie 
loodud ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja heastada” rakendamiseks;

19. rõhutab, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete tõhusam rakendamine aitab 
paremini saavutada ELi eesmärke eri inimõiguste ja peamiste töönormide vallas; kutsub 
seetõttu ELi üles püüdlema ettevõtete inimõigusalase vastutuse ja vastavate kohustuste 
reguleerimiseks selge rahvusvahelise õigusraamistiku poole;

20. väljendab heameelt asjaolu üle, et viimastel aastatel on kasvanud ettevõtjate hulk, kes 
avaldavad keskkonda, ühiskonda ja juhtimist puudutava teabe; juhib siiski tähelepanu 
sellele, et aruandvad ettevõtjad moodustavad endiselt väikese osa kõigist ettevõtjatest; 
märgib, et kuigi ELi raamatupidamisaruannete ajakohastamise direktiiviga nr 
2003/51/EÜ1 tagatakse nii põhiliste finantsiliste kui ka mittefinantsiliste tulemusnäitajate 
kaasamine, ei sätestata selles nõudeid aastaaruannetesse lisatavate näitajate liikide kohta; 
palub komisjonil uurida võimalikke täiendavaid meetmeid, mida võtta keskkonda, 
ühiskonda ja juhtimist puudutava teabe andmise parandamiseks Euroopa tasandil; 

21. rõhutab, et ELi toetus kolmandate riikide valitsustele sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamisel, mille juurde kuulub ka tõhus järelevalve kord, on oluline 
Euroopa ettevõtete ühiskondliku vastutuse edendamiseks üle maailma; 

22. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud on osa ettevõtja ühiskondliku 
vastutuse põhimõtte rakendamisest investeerimisotsustes; märgib, et kuigi praegu ei ole 
ühtset sotsiaalselt vastutustundliku investeeringu määratlust, sisaldab see tavaliselt 
investeerija finantseesmärke ja sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja eetilisi ning äriühingu 
üldjuhtimise küsimusi; 

23. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid võtaksid rohkem poliitilisi meetmeid, millega 
suurendada teadlikkust sotsiaalselt vastutustundlikest investeeringutest ja soodustada 
nende arengut, kaaludes muu hulgas sotsiaalselt vastutustundlike investeeringute 

                                               
1 ELT L 178, 17.7.2003, lk 16.
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miinimumstandardite õiguslikku formuleerimist, eelkõige ELi ja kolmandate riikide 
vahelistes investeerimis- ja kaubanduslepingutes; 

24. märgib, et ettevõtte ühiskondlik vastutus on mehhanism, mille kaudu ettevõtjad saavad 
toetada oma töötajaid ja kohalikke kogukondi arenguriikides ning millega saab 
kindlustada tulu jagamise võrdselt, et edendada jätkusuutlikku majanduslikku ja 
sotsiaalset edukust ning tuua rohkem inimesi välja vaesusest, eelkõige finantskriisi ajal; 
peab kahetsusväärseks, et sotsiaalse sekkumise protokollid on praegu ainult vabatahtlikud, 
ning nõuab, et komisjon muudaks need siduvaks;

25. nõuab põhjalikku ja tihedat konsulteerimist esindusorganisatsioonidega, sealhulgas 
ametiühingutega, ja nende kaasamist ettevõtte ühiskondliku vastutuse protsesside ja 
struktuuride arendamisse, toimimisse ja järelevalvesse, sealhulgas töötajate oskuste ja 
kvalifikatsiooni pideva arendamise kaudu koolituse ja elukestva õppe abil, tehes 
tööandjatega koostööd tõelise partnerluse raames.
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