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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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;

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;

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;

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;

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

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.


