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Muudatusettepanek 1
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. on jätkuvalt seisukohal, et ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse vabatahtlik olemus 
peaks jälle olema selle keskne omadus 
ning komisjon peaks eristama selgemalt 
1) esialgset ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
kontseptsiooni, mis oli vabatahtlik 
tegevus, millega ettevõtja täidab oma 
kohustust ühiskonna ees, 2) ettevõtja 
sotsiaalset tegevust, mis põhineb 
seadustel, eeskirjadel ja rahvusvahelistel 
standarditel, ning 3) ettevõtja 
ühiskonnavastast tegevust, millega 
rikutakse seadusi, eeskirju ja 
rahvusvahelisi standardeid ning mis on 
olemuslikult ekspluateeriv, näiteks laste 
töölevõtmine ja sunniviisiline töö; peab 
kahetsusväärseks, et neid kolme aspekti 
käsitletakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
alastes aruteludes järjekindlalt koos; 
mõistab igakülgselt hukka ettevõtjate 
ühiskonnavastase tegevuse ja on 
seisukohal, et tuleks avaldada suuremat 
survet, et riigid võtaksid rahvusvahelised 
standardid üle riiklikku õigusesse ja 
jõustaksid need; kiidab ettevõtjaid, 
eelkõige väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, nende vabatahtliku 
heategevusliku töö eest, mis kajastab 
ettevõtja sotsiaalset vastutust, ning kaitseb 
ja soodustab seda; on arvamusel, et vabas 
ühiskonnas ei saa sundida ettevõtjat 
tegelema heategevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Thomas Mann
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses;
toetab tugevalt ettevõtjate sotsiaalset 
vastutust; rõhutab, et paljud ettevõtjad, 
eelkõige väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad näitavad selles valdkonnas head 
eeskuju;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses;
toetab ettevõtjate sotsiaalset vastutust; 
märgib, et kui ettevõtja võtab ühiskonna, 
keskkonna ja töötajate ees vastutuse, loob 
ta sellega kõigile kasuliku olukorra, mis 
aitab suurendada majandusliku edu 
saavutamiseks vajalikku usaldust; on 
seisukohal, et ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse muutmine jätkusuutliku 
ettevõtlusstrateegia osaks on nii 
ettevõtjate kui ka ühiskonna huvides;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Richard Howitt
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. rõhutab, et praegune ülemaailmne 
majanduskriis tekkis läbipaistvuse, 
aruandluse, vastutuse ja 
lühinägelikkusega seotud suurtest 
vigadest ning et ELi kohus on tagada, et 
sellest on teinud järeldused lisaks 
pankadele ka kõik ettevõtjad; avaldab 
tunnustust Euroopa Komisjoni algatusele 
viia läbi Eurobaromeetri uuringuid 
usalduse kohta ettevõtluses; on seisukohal, 
et see, kui ettevõtjad on sotsiaalselt 
vastutustundlikud, aitab taastada kaotatud 
usaldust, mis on omakorda majanduse 
seisukorra paranemiseks hädavajalik;
nõuab, et kõik sidusrühmad arutaksid 
tulemusi ja toimiksid nendele vastavalt;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et siduv ja vastavalt teostatud 
ettevõtja sotsiaalne vastutus aitab taastada 
kaotatud usaldust, mis on omakorda 
majanduse seisukorra jätkusuutlikuks
paranemiseks hädavajalik;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. avaldab tunnustust Euroopa 
Komisjoni algatusele viia läbi 
Eurobaromeetri uuringuid usalduse kohta 
ettevõtluses; on seisukohal, et see, kui
kõik ettevõtjad, mitte ainult suured 
ettevõtjad, on sotsiaalselt 
vastutustundlikud, aitab taastada kaotatud 
usaldust, mis on omakorda majanduse 
seisukorra paranemiseks hädavajalik;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik, ning see saab 
tulemuslikult leevendada majanduskriisi 
sotsiaalseid tagajärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jean-Pierre Audy
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni 
algatusele viia läbi Eurobaromeetri 
uuringuid usalduse kohta ettevõtluses; on 
seisukohal, et see, kui ettevõtjad on 
sotsiaalselt vastutustundlikud, aitab 
taastada kaotatud usaldust, mis on 
omakorda majanduse seisukorra 
paranemiseks hädavajalik;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues 
miinimumnõuded järjepidevuse, olulisuse, 
erinevate sidusrühmade panuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse
areng peaks põhinema eelkõige turu 
enesereguleerimisel ja 
iseorganiseerumisel; märgib samas, et 
avalik haldus peaks toetama sobivate 
tingimuste loomisega ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse alaseks koostööks ning andma 
asjakohased vahendid, nagu soodustuste 
süsteem;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse
tagamiseks;

2. on arvamusel, et kaas- ja 
eneseregulatsioon võivad toetada 
ettevõtjate olemasolevaid eraviisilisi ja 
vabatahtlikke sotsiaalse vastutuse algatusi
ning tagada järjepidevuse, olulisuse, 
erinevate sidusrühmade panuse ja 
läbipaistvuse;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtjate ettevõtja sotsiaalse
vastutusega seotud heategevuslikud 
tegevused peavad olema põhimõtteliselt 
vabatahtlikud; toetab ja kaitseb kindlalt
olemasolevaid eraviisilisi ja vabatahtlikke 
sotsiaalse vastutuse algatusi; usub, et 
ettevõtja sotsiaalse vastutusega seotud
miinimumnõuded, mis on koostatud 
vabatahtlikkuse alusel, võivad olla 
kasulikud järjepidevuse, olulisuse, 
erinevate sidusrühmade panuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
reguleerimist sotsiaalsete ja 
keskkonnanõuete osas ei saa asendada ei 
kaas- ega eneseregulatsiooniga, kuid usub, 
et need võivad toetada ettevõtjate 
olemasolevaid eraviisilisi ja vabatahtlikke 
sotsiaalse vastutuse algatusi, luues 
miinimumnõuded järjepidevuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks ning hõlbustades ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse küsimustega 
tegelevate kontrolliasutuste loomist;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa
asendada ei kaas- ega
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse
valdkondade reguleerimist saab asendada 
kaas- ja eneseregulatsiooniga, ning usub, 
et ettevõtjate olemasolevate eraviisiliste ja 
vabatahtlike sotsiaalse vastutuse algatuste 
abil on võimalik luua miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna, näiteks töö- ja 
tööhõivetavade ning inimõiguste ja 
keskkonnatavade reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need
tuleks muuta õiguslikult siduvaks ning 
sellega tõhusalt toetada ettevõtjate 
olemasolevaid eraviisilisi ja vabatahtlikke 
sotsiaalse vastutuse algatusi, luues
minimaalsed põhinõuded järjepidevuse, 
olulisuse, erinevate sidusrühmade panuse 
ja läbipaistvuse tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

2. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
ühegi valdkonna reguleerimist ei saa 
asendada ei kaas- ega 
eneseregulatsiooniga, kuid usub, et need 
võivad toetada ettevõtjate olemasolevaid 
eraviisilisi ja vabatahtlikke sotsiaalse 
vastutuse algatusi, luues miinimumnõuded 
järjepidevuse, olulisuse, erinevate 
sidusrühmade panuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks; usub, et eneseregulatsioon 
peab sisaldama sätet 
õiguskaitsevahenditele juurdepääsu kohta 
kooskõlas ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtete kolmanda sambaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab äärmiselt oluliseks tagada 
asjakohane teenuste osutamine ja ausate 
konkurentsipõhimõtete järgimine ühtsel 
turul, seades lepingute sõlmimisel 
tingimuseks sotsiaalsete kriteeriumide 
järgimise, mille hulgas on võimalikult 
suur läbipaistvus ja ILO klauslite 
järgimine esmaste tingimustena, et tagada 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse alase 
tegevuse kasulikkus ühiskonnale; see võib 
stimuleerida ka asjakohasemate ja 
tulemuslikumate ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse meetmete taotlemist 
tööstussektorites;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. lükkab tagasi väite, et väikesed 
ettevõtjad on suurtest vähem 
vastutustundlikud lihtsalt seetõttu, et neil 
ei ole eraldi ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
infrastruktuuri; on seisukohal, et tuleb 
kehtestada kindlad lävendid, milles 
võetakse arvesse väikeste ettevõtjate 
vajadusi kõigis uutes ettevõtja sotsiaalse 
vastutusega seotud õigusakti 
ettepanekutes, mis esitatakse; nõuab 
siiski, et Euroopa tasandi meetmetes 
kasutataks Itaalia kogemust piirkondlike 
kaubanduskodadega seoses ja 
Prantsusmaa kogemust hoiupankadega 
seoses (Cordé algatus), et suurendada
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teadlikkust väikeste ettevõtjate panusest ja 
suurendada selle nähtavust, liigitades 
väikeettevõtjad asukoha või sektori järgi;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset
vastutust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile, võimaldades 
mitut sidusrühma hõlmavates ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alastes tegevustes 
kõigil sidusrühmadel ühiselt tõhusust 
saavutada ja vastutust võtta;

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset
tegevust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile, võimaldades 
mitut sidusrühma hõlmavates tegevustes 
kõigil sidusrühmadel ühiselt tõhusust 
saavutada ja vastutust võtta;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset 
vastutust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile, võimaldades 
mitut sidusrühma hõlmavates ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alastes tegevustes 
kõigil sidusrühmadel ühiselt tõhusust 

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset 
vastutust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile ja sellest 
kaugeleulatuvam, võimaldades mitut 
sidusrühma hõlmavates ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse alastes tegevustes kõigil 
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saavutada ja vastutust võtta; sidusrühmadel ühiselt tõhusust saavutada 
ja vastutust võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset 
vastutust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile, võimaldades 
mitut sidusrühma hõlmavates ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alastes tegevustes 
kõigil sidusrühmadel ühiselt tõhusust
saavutada ja vastutust võtta;

3. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse 
üle, käivitada tavade järgijate võrgustik, 
mis määratleb ettevõtja sotsiaalset 
vastutust; leiab, et see peab olema 
täienduseks kaas- ja eneseregulatsiooni 
heade tavade koodeksile, võimaldades 
mitut sidusrühma hõlmavates ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alastes tegevustes 
kõigil sidusrühmadel ühiselt suurendada
tõhusust;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on jätkuvalt seisukohal, et ettevõtja 
sotsiaalse vastutusega seotud tegevuste 
läbipaistvus ja usaldusväärsus on 
võimalik tagada miinimumstandardite 
kehtestamisega; märgib, et 
miinimumstandardid selles valdkonnas 
peaksid tingimata hõlmama töötajate 
esindajate ja ametiühingute kaasamist 
lisaks muudele sidusrühmadele sisu, 
jõustamise ja järelevalve küsimustes, 
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väärtusteahelat ning sõltumatut 
vastavushinnangut koos endale võetud 
kohustustega;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
hoiatab, et termin „mitterahaline” ei 
tohiks varjutada seda, et sotsiaalsfäär, 
keskkond ja inimõiguste olukord 
avaldavad ettevõtetele vägagi reaalset 
rahalist mõju; nõuab julget ettepanekut, 
milles EL oleks kesksel kohal paljude 
rahvusvaheliste, ettevõtete kohustuslikku 
jätkusuutlikkuse aruandlust käsitlevate 
algatuste seas ja mis on kooskõlas 
eesmärgiga, et kümnendi lõpuks oleks 
organisatsioonis International Integrated 
Reporting Council (IIRC) välja töötatav 
integreeritud aruandlus normiks terves 
maailmas;

4. on kriitiline komisjoni kavatsuse suhtes
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
ei poolda asjaolu, et ettevõtja vabatahtliku 
heategevusliku tegevuse kohta tuleks 
nõuda aruande esitamist, kuna see on 
vastuolus vaba ühiskonnaga ning 
põhjustaks halduskoormust ja kulusid, 
mis ohustaksid tõsiselt vabatahtlikku 
tegevust, eelkõige vähem kui 500 
töötajaga ettevõtete puhul; nõuab oluliselt 
suuremat eristamist ja ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse mõiste, mis algselt tähendas 
mitteametlikku ja intuitiivset ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alase vabatahtliku 
tegevuse toetamist, ettevaatlikumat 
kasutamist; väljendab selgelt heameelt 
eesmärgi üle avalikustada inimõiguste 
rikkumised ja kuriteoskeemid, ning nõuab 
tungivalt, et riigid määraksid nende puhul 
karmid karistused; on seisukohal, et 
üksikute ettevõtjate rikkumiste pärast 
seatakse kriitika alla kõik ettevõtjad ja 
neid võidakse karistada 
aruandlusnõuetega, millega kaasneb 
palju lisatööd ja kulusid; kutsub 
komisjoni üles töötama välja 
diferentseeritud ettepanekuid;

Or. de
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Muudatusettepanek 23
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada seadusandlik ettepanek
ettevõtete mitterahalise aruandluse 
avaldamise kohta; hoiatab, et termin
„mitterahaline” ei tohiks varjutada seda, et 
sotsiaalsfäär, keskkond ja inimõiguste 
olukord avaldavad ettevõtetele vägagi 
reaalset rahalist mõju; nõuab julget 
ettepanekut, milles EL oleks kesksel kohal 
paljude rahvusvaheliste, ettevõtete 
kohustuslikku jätkusuutlikkuse 
aruandlust käsitlevate algatuste seas ja 
mis on kooskõlas eesmärgiga, et 
kümnendi lõpuks oleks organisatsioonis 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC) välja töötatav 
integreeritud aruandlus normiks terves 
maailmas;

4. nõustub, et ettevõtete mitterahalise 
aruandluse avaldamise küsimus vajab 
täiendavat arutamist; rõhutab siiski, et 
ühegi lahendusega ei tohi kaasneda liigne 
halduskoormus, eelkõige mitte VKEde 
jaoks; hoiatab, et termin „mitterahaline” ei 
tohiks varjutada seda, et sotsiaalsfäär, 
keskkond ja inimõiguste olukord avaldavad 
ettevõtetele vägagi reaalset rahalist mõju;

Or. pl

Muudatusettepanek 24
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
hoiatab, et termin „mitterahaline” ei 
tohiks varjutada seda, et sotsiaalsfäär, 
keskkond ja inimõiguste olukord 
avaldavad ettevõtetele vägagi reaalset 
rahalist mõju; nõuab julget ettepanekut, 
milles EL oleks kesksel kohal paljude 

4. pooldab komisjoni kavatsust koostada 
seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta, 
mis võimaldab ELil innustada Euroopa 
ettevõtjaid järgima ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtteid1 ning ÜRO 
ülemaailmset kokkulepet; on seisukohal, 
et nimetatud ettepanek peaks olema
kooskõlas organisatsioonis International 
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rahvusvaheliste, ettevõtete kohustuslikku 
jätkusuutlikkuse aruandlust käsitlevate 
algatuste seas ja mis on kooskõlas
eesmärgiga, et kümnendi lõpuks oleks
organisatsioonis International Integrated 
Reporting Council (IIRC) välja töötatav
integreeritud aruandlus normiks terves 
maailmas;

Integrated Reporting Council (IIRC) välja
töötatava integreeritud aruandlusega;
märgib lisaks, et ettevõtja tegevust ja 
sotsiaalset kaasatust saab mõõta ka 
rahaliselt; 

__________________
1ÜRO peasekretäri inimõiguste, 
hargmaiste ettevõtete ja teiste äriühingute 
küsimustega tegeleva eriesindaja John 
Ruggie aruanne: „Ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO 
raamistiku „Kaitsta, austada ja heastada” 
elluviimine, 21. märts 2011.

Or. xm

Muudatusettepanek 25
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
hoiatab, et termin „mitterahaline” ei tohiks 
varjutada seda, et sotsiaalsfäär, keskkond ja 
inimõiguste olukord avaldavad ettevõtetele 
vägagi reaalset rahalist mõju; nõuab julget
ettepanekut, milles EL oleks kesksel kohal 
paljude rahvusvaheliste, ettevõtete 
kohustuslikku jätkusuutlikkuse 
aruandlust käsitlevate algatuste seas ja
mis on kooskõlas eesmärgiga, et kümnendi 
lõpuks oleks organisatsioonis International 
Integrated Reporting Council (IIRC) välja 
töötatav integreeritud aruandlus normiks 
terves maailmas;

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada ettepanek ettevõtete mitterahalise 
aruandluse avaldamise kohta; hoiatab, et 
termin „mitterahaline” ei tohiks varjutada 
seda, et sotsiaalsfäär, keskkond ja 
inimõiguste olukord avaldavad ettevõtetele 
vägagi reaalset rahalist mõju; nõuab 
ettepanekut vabatahtliku jätkusuutlikkuse 
aruandluse kohta, mis on kooskõlas 
eesmärgiga, et kümnendi lõpuks oleks 
organisatsioonis International Integrated 
Reporting Council (IIRC) välja töötatav 
integreeritud aruandlus normiks terves 
maailmas;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
hoiatab, et termin „mitterahaline” ei tohiks 
varjutada seda, et sotsiaalsfäär, keskkond ja 
inimõiguste olukord avaldavad ettevõtetele 
vägagi reaalset rahalist mõju; nõuab julget 
ettepanekut, milles EL oleks kesksel kohal 
paljude rahvusvaheliste, ettevõtete 
kohustuslikku jätkusuutlikkuse aruandlust 
käsitlevate algatuste seas ja mis on 
kooskõlas eesmärgiga, et kümnendi lõpuks 
oleks organisatsioonis International 
Integrated Reporting Council (IIRC) välja 
töötatav integreeritud aruandlus normiks 
terves maailmas;

4. toetab täielikult komisjoni kavatsust 
koostada seadusandlik ettepanek ettevõtete 
mitterahalise aruandluse avaldamise kohta;
avaldab tunnustust selle üle, et ettepanek 
põhineb laiaulatuslikel avalikel 
konsultatsioonidel ning eri seminaridel 
asjaomaste sidusrühmadega; hoiatab, et 
termin „mitterahaline” ei tohiks varjutada 
seda, et sotsiaalsfäär, keskkond ja 
inimõiguste olukord avaldavad ettevõtetele 
vägagi reaalset rahalist mõju; nõuab julget 
ettepanekut, milles EL oleks kesksel kohal 
paljude rahvusvaheliste, ettevõtete 
kohustuslikku jätkusuutlikkuse aruandlust 
käsitlevate algatuste seas ja mis on 
kooskõlas eesmärgiga, et kümnendi lõpuks 
oleks organisatsioonis International 
Integrated Reporting Council (IIRC) välja 
töötatav integreeritud aruandlus normiks 
terves maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil tegeleda ettevõtjate 
tegevusega seoses toodete keskkonna- ja 
sotsiaalse mõjuga seotud eksitava 
turundamise küsimusega ebaausate 
kaubandustavade direktiivi raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub seega komisjonil teha 
ettepaneku selge õigusraamistiku kohta, 
milles muudetakse Euroopa peamistele 
ettevõtjatele kohustuslikuks mitterahalise 
aruandluse avaldamine ning milles 
määratakse kindlaks minimaalne teave, 
mida tuleb anda (sealhulgas 
keskkonnaalased andmed, võttes arvesse 
olelusringi kulusid, ühiskonnaaspektid, 
eelkõige inimõiguste ja juhtimisega 
seonduvad), ja metoodika; märgib, et 
teavet tuleb anda ka alltöövõtjate ja 
tarneahela kohta; nõuab lihtsustatud 
raamsätete väljatöötamist, mida saavad 
kohaldada VKEd;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab viivitamatult meetmete võtmist 
Euroopa tasandil, et võidelda lubamatu 
nn rohepesu vastu, mis ainult ei kahjusta 
ja eksita tarbijaid, ametiasutusi ja 
investoreid, aga vähendab ka usaldust 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse vastu, mis on 
tõhus kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu vahend; 
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Or. it

Muudatusettepanek 30
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. mõistab hukka ettevõtete korruptsiooni 
ja maksudest kõrvalehoidumise; kutsub 
komisjoni üles ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse diskussioonis rõhutama neid 
teemasid uuesti hea juhtimistava 
alajaotuses;

5. mõistab äärmiselt teravalt hukka 
ettevõtete korruptsiooni ja maksudest 
kõrvalehoidumise; keeldub siiski 
ühendamast neid kahte kuritegu ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse kontseptsiooniga, 
arvestades, et ettevõtja sotsiaalne vastutus 
näitab ettevõtja heategevust; mõistab 
kategooriliselt hukka ettevõtjate laialdase 
hukkamõistu; on arvamusel, et on 
ebaõiglane strateegia kasutada üksikute 
ettevõtjate seadusrikkumisi, mis tuleb 
igakülgselt hukka mõista, ettekäändena 
üldiste ettevõtja sotsiaalse vastutusega 
seotud kohustuste pealesurumiseks; 
nõuab objektiivsemat ja diferentseeritud 
lähenemist arutelule;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. mõistab hukka ettevõtete korruptsiooni 
ja maksudest kõrvalehoidumise; kutsub 
komisjoni üles ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse diskussioonis rõhutama neid 
teemasid uuesti hea juhtimistava 
alajaotuses;

5. mõistab hukka ettevõtete korruptsiooni 
ja maksudest kõrvalehoidumise; on 
seisukohal, et ettevõtete läbipaistvust 
tuleks laiendada ettevõtete avatud ja 
vastutustundlikele suhetele Euroopas ja 
väljaspool; on seisukohal, et ettevõtjad 
peavad alati võtma range ja avaliku 
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hoiaku korruptsiooni vastu kõigil 
tasanditel; mõistab hukka püüdlused 
hoida kõrvale õiglasest maksustamisest 
kõigis riikides, kus ettevõtjad tegutsevad; 
on seisukohal, et kuigi ettevõtjatel on 
kohustus rääkida avalikult 
mureküsimustest, sealhulgas inimõiguste 
valdkonnas, peab nende lobitöö olema 
iseenesest täiesti läbipaistev ning austama 
täielikult demokraatlikke põhimõtteid; 
kutsub komisjoni üles ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse diskussioonis rõhutama neid 
teemasid uuesti hea juhtimistava 
alajaotuses;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. mõistab hukka ettevõtete korruptsiooni 
ja maksudest kõrvalehoidumise; kutsub 
komisjoni üles ettevõtja sotsiaalse
vastutuse diskussioonis rõhutama neid 
teemasid uuesti hea juhtimistava 
alajaotuses;

5. mõistab hukka ettevõtete korruptsiooni 
ja maksudest kõrvalehoidumise; kutsub 
komisjoni üles ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse diskussioonis rõhutama neid 
teemasid uuesti hea juhtimistava 
alajaotuses; rõhutab, et oluline on 
korralda konkreetseid koolitusi ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas 
ülikoolides ning ettevõtluse ja juhte välja 
õpetavates koolides;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Richard Howitt

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt komisjonis peetud 
arutelu üle nn rohepesu ohtudest ja 
komisjoni kavatsuse üle kaaluda 
võimalust, et mõned ettevõtja sotsiaalne 
vastutuse liigid võivad viia eksitava 
reklaamini; nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks vajalike kaebemehhanismide 
olemasolu, et kindlustada, et välised 
sidusrühmad saavad kaevata, sealjuures 
vajaduse korral kohtulikult, eksitava või 
valeliku reklaami üle ning nõuda 
tõhusaid sanktsioone, nagu parandused 
või karistused; usub, et selline kaasav ja 
tasakaalustatud lähenemine soosib kõigi 
sidusrühmade ja kodanike usaldust selle 
vastu, et ELi algatused ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse valdkonnas on objektiivsed, 
ausad ja usaldusväärsed; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toetab komisjoni ettepanekut 
kohustada investeerimisfonde ja 
finantseerimisasutusi teatama kõigile oma 
klientidele, milliseid eetilisi või 
vastutustundlikke kriteeriume nad 
investeerimisel rakendavad või milliseid 
norme ja tegevusjuhendeid nad järgivad; 

Or. it

Muudatusettepanek 35
Richard Howitt
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Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et ennekõike on vaja 
rangeid inimõiguste alaseid 
hoolsuskohustusi ja läbipaistvust, et 
tagada tarneahela vastutustundlikkus, 
mõõta Euroopa ettevõtjate 
jätkusuutlikkuse alast jälge ning võidelda 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastu; 
jätkuvad parlamendi arutelud ELi 
mäetööstuse läbipaistvuse ning mäe- ja 
raietööstuse alase õigusakti üle 
(2011/0307(COD)), rahapesu direktiivi 
läbivaatamine ja mittefinantsteabe 
aruandluse alase õigusakti projekt 
annavad võimaluse suurendada sellel 
eesmärgil ettevõtete läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku 
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. rõhutab, et ettevõtja sotsiaalsest 
vastutusest ei tohi teha turustusvahendit, 
vaid ainus viis see lõpuni välja arendada 
on hõlmata ettevõtja sotsiaalne vastutus 
üldisse ettevõtlusstrateegiasse ja 
rakendada seda ning võtta see üle 
igapäevases tegevuses.

Or. de
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Muudatusettepanek 37
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku 
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. peaks tervitatavaks, kui ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse ja ettevõtte hea 
juhtimise vahel luuakse seos, nii et 
ettevõtja sotsiaalne vastutus oleks ettevõtte 
olemuslik osa ning mõjutaks ka selle 
igapäevast finantsstrateegiat; usub, et
rohkem ettevõtluse sotsiaalse vastutuse
strateegiaid tuleb kokku leppida ettevõtte 
nõukogu tasemel.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku 
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. rõhutab, et kui ettevõtte igapäevatöös 
finantsstrateegia elluviimisel järgitakse
muu hulgas ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku 
ettevõtte nõukogu tasemel.

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku 
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtja 
sotsiaalne vastutus on ettevõtjatele 
kohustuslik ning ettevõtte igapäevatöös 
finantsstrateegia elluviimisel järgitakse 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, 
saab ettevõte olla nii sotsiaalselt 
vastutustundlik kui ka hästi juhitud; usub, 
et komisjon peaks uurima, kas on võimalik, 
et ettevõtluse sotsiaalse vastutuse strateegia 
lepitaks kokku ettevõtte nõukogu tasemel.

Or. en
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6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks
innustama leppima kokku ettevõtluse 
sotsiaalse vastutuse strateegia ettevõtte 
nõukogu tasemel.

Or. en
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6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku
ettevõtte nõukogu tasemel.

6. rõhutab, et ainult juhul, kui ettevõtte 
igapäevatöös finantsstrateegia elluviimisel 
järgitakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtteid, saab ettevõte olla nii 
sotsiaalselt vastutustundlik kui ka hästi 
juhitud; usub, et komisjon peaks uurima, 
kas on võimalik, et ettevõtluse sotsiaalse 
vastutuse strateegia lepitaks kokku
ettevõttes nõukogu tasemel; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles viima sisse 
ettevõtte haldusjuhendi, mis kajastab 
vastutuse olulisust kõigile ettevõttes ning 
loob tugeva seose ettevõtja keskkonna-, 
ühiskonna- ja inimõiguste alase tegevuse 
ja majandustulemuste vahel;

Or. en


