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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalpoliitika välismõõtme, töö- ja sotsiaalsete normide edendamise ning Euroopa 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta
(2010/2205(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 21;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 7, 9, 145–161, 206–209 ja 215;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34 ja 36;

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) ja teisi inimõigustealaseid ÜRO 
dokumente, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966), 
rahvusvahelist majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakti (1966), 
konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965), 
konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979) ja 
lapse õiguste konventsiooni (1989);

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalhartat, eriti selle artikleid 5, 6 ja 19;

– võttes arvesse Euroopa konventsiooni võõrtööliste õigusliku seisundi kohta;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioone, eriti kaheksat 
põhikonventsiooni ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegeliku 
tunnustamise (konventsioonid nr 87 ja nr 88), igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamise (konventsioonid nr 29 ja nr 105), tööhõive ja kutsealaga seotud 
diskrimineerimise kõrvaldamise (konventsioonid nr 100 ja nr 111) ning lapstööjõu 
tegeliku kaotamise (konventsioonid nr 138 ja nr 182) kohta;

– võttes samuti arvesse järgmisi ILO konventsioone: ILO konventsioon nr 94 töönormide 
kohta (riigihankelepingud); ILO konventsioon nr 117 sotsiaalpoliitika põhieesmärkide ja 
-normide kohta, eriti selle IV osa; ILO konventsioon nr 154 kollektiivläbirääkimiste 
kohta;

– võttes arvesse ILO inimväärse töö tegevuskava ja ülemaailmset tööhõive pakti, mis võeti 
ülemaailmse toetusega vastu 19. juunil 2009. aastal toimunud rahvusvahelisel 
töökonverentsil;

– võttes arvesse Marrakeši lepingut, millega loodi Maailma Kaubandusorganisatsioon 
(WTO), ning 2001. aasta novembris Dohas toimunud WTO neljandal ministrite 
konverentsil vastu võetud deklaratsiooni, eelkõige selle lõiget 31;

– võttes arvesse teenustekaubanduse üldlepingut, eriti selle artikli 1 lõike 2 punkti d, 
niinimetatud 4. osutamisviisi;
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– võttes arvesse globaliseerumise sotsiaalse mõõtme maailmakomisjoni aruannet „Õiglane 
globaliseerumine – Võimaluste loomine kõigile”1;

– võttes arvesse G20 riikide juhtide 25. septembril 2009. aastal Pittsburghis toimunud 
tippkohtumisel tehtud avaldust;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1927/2006 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta ning selle määruse 
muutmist käsitlevat määrust 546/20092;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (töötajate lähetamise 
direktiiv)3;

– võttes arvesse oma 20. septembri 1996. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamise kaasamisest ühenduse ja kolmandate 
riikide vahelistesse lepingutesse (KOM(1995) 0216) ning oma 14. veebruari 2006. aasta 
resolutsiooni inimõiguste- ja demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes4;

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse 
avatuse ja demokraatia kohta5, milles nõuti, et WTO järgiks Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) põhilisi sotsiaalseid norme ning Euroopa Liit tunnustaks ILO 
otsuseid, sealhulgas võimalikke üleskutseid kehtestada põhiliste sotsiaalsete normide 
rikkumise korral sanktsioone;

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks, milles paluti lisada Euroopa Liidu kaubanduslepingutesse, eelkõige 
kahepoolsetesse lepingutesse sotsiaalsed normid inimväärse töö tagamiseks;

– võttes arvesse oma 15. novembri 2005. aasta resolutsiooni globaliseerumise sotsiaalse 
mõõtme kohta6;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2005. aasta resolutsiooni laste, eriti laste töö ärakasutamise 
kohta arengumaades7;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni õiglase kaubanduse ja arengu kohta8;

– võttes arvesse oma 22. mai 2007. aasta resolutsiooni globaalse Euroopa kohta –
konkurentsivõime välisaspektid9 vastusena komisjoni teatisele nõukogule ja parlamendile 
„Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive 
strateegiasse” (KOM(2006) 0567);

                                               
1 Genf, ILO 2004.
2 ELT L 48, 22.2.2008, lk 82.
3 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.
4 ELT C 290E, 29.11.2006, lk 107.
5 EÜT C 112E, 9.5.2002, lk 326.
6 ELT C 280E, 18.11.2006, lk 65.
7 ELT C 157E, 6.7.2006, lk 84.
8 ELT C 303E, 13.12.2006, lk 865.
9 ELT C 102E, 24.4.2008, lk 128.
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– võttes arvesse oma resolutsioone AKV piirkondade ja riikidega sõlmitud 
majanduspartnerluslepingute kohta, eelkõige 26. septembri 2002. aasta resolutsiooni1, 
23. mai 2007. aasta resolutsiooni2 ja 12. detsembri 2007. aasta resolutsiooni3;

– võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi laste töö kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 16. septembri 2010. aasta järeldusi „Muutuv maailm: väljakutse 
ELile”;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Globaliseerumise sotsiaalne mõõde – ELi poliitiline 
panus hüvede loomiseks kõigile” (KOM(2004) 0383);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks. Ühenduse panus 
inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (KOM(2006) 0249);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. 
Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema” (KOM(2010) 0612);

– võttes arvesse 1. jaanuaril 2006. aastal jõustunud üldist soodustuste süsteemi, millega 
võimaldatakse tollimaksuvaba juurdepääs või tollitariifide vähendamine suurele hulgale 
kaupadele ja mis sisaldab ka uut soodustust konkreetsete kaubanduslike, finants- või 
arenguvajadustega silmitsi seisvatele haavatavatele riikidele;

– võttes arvesse kõiki Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kokkuleppeid;

– võttes eriti arvesse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide 
rühma ning Euroopa Liidu vahelist partnerluslepingut, mis sõlmiti 23. juunil 2000. aastal 
Cotonous ning mida muudeti 2005. ja 2010. aastal;

– võttes arvesse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahel mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimise üle peetud läbirääkimiste lõpuleviimist;

– võttes arvesse 14. jaanuaril 2010. aastal Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamist 
„Sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohaldamine kaubandusläbirääkimistel”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning arengukomisjoni ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et liidu usaldusväärsus ja maine põhinevad liikmesriikide praktikal ning et 
need on Euroopa Liidu otsustavateks vahenditeks läbirääkimistel kaubandussuhete üle 
kolmandate riikidega;

                                               
1 ELT C 273E, 14.11.2003, lk 305.
2 ELT C 102E, 24.4.2008, lk 301.
3 ELT C 323E, 18.12.2008, lk 361.
4 Nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldused laste töö kohta, 10937/1/10.



PE454.428v01-00 6/13 PR\841024ET.doc

ET

B. arvestades, et ametiühingute aktivistide kaitsmine on kõikide liikmesriikide ning ÜRO 
inimõiguste deklaratsiooni ratifitseerinud riikide kohustus;

C. arvestades, et ILO peamisi konventsioone tuntakse rahvusvaheliselt kui õiglase 
rahvusvahelise kaubanduse alust, ning arvestades, et kahjuks ei pea kõik liikmesriigid 
neist täielikult kinni;

D. arvestades, et liidu huvides on kahepoolsete kaubanduslepingute sõlmimine, millest 
saavad kasu nii liit kui ka kaubanduspartnerid, tingimusel, et mõlemad pooled austavad 
inimõiguste deklaratsioonis sätestatud õigusi;

E. arvestades, et kõikide liikmesriikide suhtumises peavad selgelt väljenduma Euroopa 
sotsiaalse mudeli põhimõtted, kui kaalul on sotsiaalsed küsimused ja avatud 
koordinatsiooni meetodil põhinev liikmesriikidevaheline koostöö;

F. arvestades, et Ameerika Ühendriigid, kes on end nimetanud demokraatia peamiseks 
kaitsjaks maailmas, on ratifitseerinud ainult kaks ILO kaheksast põhikonventsioonist, 
nimelt konventsiooni nr 105 sunnitöö kohta ja konventsiooni nr 182 laste töö kohta;

G. arvestades, et mõned arenguriigid tunnevad survet loobuda oma suhtelisest eelisest, kui 
liit nõuab vastavust rahvusvaheliste töönormidega;

H. arvestades, et mõned kolmandad riigid üritasid ELiga läbirääkimiste käigus 
kaubanduslepingute üle jõustada 4. osutamisviisi1;

I. arvestades, et laialt on levinud arvamus, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
käitumisjuhendid ei taga piisaval määral rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse ja käitumise 
vastavust ettevõtete sotsiaalse vastutuse mittesiduvate dokumentidega;

J. arvestades, et ettevõtete sotsiaalset vastutust reguleeriva direktiivi vastuvõtmine ja selle 
järgimise suurendamine peaks saama ELi tasandil reaalsuseks;

K. arvestades, et globaliseerumine lihtsustab ettevõtete, eelkõige rahvusvaheliste ettevõtete 
vaba liikumist liikmesriikide ja isegi partnerriikide vahel;

L. arvestades, et ILO roll on viimastel aastatel märgatavalt nõrgenenud ning piirdub 
tavaliselt deklaratsioonide vastuvõtmisega, millest hiljem kinni ei peeta;

M. arvestades, et ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste tegeliku õiguse tingimusteta 
austamine tuleks taastada;

N. arvestades, et inimväärse töö tegevuskava tuleks edendada;

O. arvestades, et meeste ja naiste võrdset tasustamist tuleks edendada;

Üldpõhimõtted

1. tuletab meelde, et ELi eesmärk on saada maailma sotsiaalpoliitika juhtivaks üksuseks, 

                                               
1 WTO: Teenustekaubanduse üldlepingu artikli 1 lõike 2 punkt d – 4. osutamisviis.
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edendades ülemaailmselt sotsiaalseid eesmärke; rõhutab Euroopa Parlamendi olulist rolli, 
lähtudes Lissaboni lepingust, mis tugevdab tema mõju oluliselt;

2. tuletab samuti meelde, et tutvudes tähelepanelikult ühenduse poliitika ja eesmärkidega, 
tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 sätestatud horisontaalset 
sotsiaalklauslit, näiteks seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 46 ja 49 või 
ELi kaubanduspoliitikaga ei saa ühendus üldhuvivajadusi ignoreerida;1

3. tuletab täiendavalt meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 7 nõutakse ELi 
poliitika järjepidevust ja et seadusandja peab võtma arvesse kõiki ELi eesmärke ning 
tegutsema kooskõlas pädevuse andmise põhimõttega, see tähendab, et seadusandja peab 
leidma sobiva tasakaalu erinevate eesmärkide ja/või huvide vahel konkreetse õigusliku 
alusega õigusakti vastuvõtmisel2;

4. osutab teatavate liikmesriikide tavadele, mis on vastuolus ILO põhikonventsioonidega, 
pidades eelkõige silmas ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste tõkestamist, kas 
siis näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise ergutamise või kollektiivlepingutest 
loobuma sundimise kaudu;

Rahvusvaheline koostöö – sotsiaalne ühendus

5. tuletab meelde, et ELi nähakse kogu maailmas soovitud ja ligitõmbava partnerina 
majanduse dünaamilisuse ja sotsiaalse mudeli ainulaadse kombinatsiooni tõttu;

6. rõhutab, et Euroopa sotsiaalne mudel pakub majandusliku edukuse oluliste sammastena 
võrdseid võimalusi hariduses ja tööturul, samuti võrdset juurdepääsu sotsiaalteenustele;

7. nõuab, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu enda sõnade ja tegude vahelised vastuolud ei 
ohustaks Euroopa Liidu usaldusväärsust ja mainet;

8. teeb ettepaneku luua uus sotsiaalne ühendus, rõhutades sotsiaalsete küsimuste olulisust ja 
keskendudes pragmaatiliste ja jätkusuutlike lahenduste ellu- ja täideviimisele; toonitab 
seoses sellega sotsiaalpartnerite teadlikkuse suurendamise tähtsust nende õiguste ja 
kohustuste osas;

9. pooldab Euroopa Liidu hoidumist kaubanduslepingutest riikidega, mille tootmisüksused 
asuvad eksportkauba tootmise eritsoonides, peab samal ajal erakordselt murettekitavaks 
renditööjõu osakaalu suurenemist ja ärakasutamist mõne liikmesriigi tööstuspiirkondades;

10. toetab vahendite loomist partnerriikide vahelise jätkusuutliku dialoogi jaoks, mis põhineb 
vastastikusel austusel, ning taotleb partnerriikide omavahendite arengut;

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha partnerriikidega koostööd, eesmärgiga muuta 
naiste ja meeste vaheline võrdsus tõelisuseks nii liidu piires kui ka väljaspool liitu;

12. palub täiendavalt komisjonil ja liikmesriikidel püüelda puuetega inimeste ja teiste 
                                               
1 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe taotlusel Euroopa Parlamendi õigusteenistuse esitatud arvamus ELi 
toimimise lepingu artikli 9 reguleerimisala kohta (horisontaalne sotsiaalklausel) (SJ-00004/10), lõige 15.
2 Samas, lõige 8.
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haavatavate rühmade diskrimineerimise kaotamise poole nii liidu piires kui ka väljaspool 
liitu;

13. rõhutab, et liidu kulutused arengukoostöö raames, assotsieerimis- ja 
stabiliseerimislepingud ning kaubanduslepingud toovad kaasa ainulaadse võimaluse 
aidata partnerriike elujõulise haridus- ja sotsiaalabistruktuuri kehtestamisel suurema 
sotsiaalkindlustuse ja selle tulemusena ka suurema heaolu nimel;

14. nõuab, et uues välisteenistuses loodaks sotsiaalatašee, et suurendada välisteenistuse 
tõhusust sotsiaalpoliitika valdkonnas ja eelkõige tagada, et inimväärne töö kõigile on 
poliitika keskne rakendatav eesmärk;

15. tuletab meelde, et WTO olemasolevad tavad toovad rohkem kasu arenenud riikidele kui 
arenguriikidele ning süvendavad arenguriikide usaldamatust nende tavade kasulikkuse 
suhtes;

16. tuletab meelde, et Euroopa sotsiaalse mudeli nõrgenemine konkurentsivõime ja väidetava 
majandusliku eelise kasuks on lubamatu ja et veelgi olulisem on asjaolu, et kõnealune 
tava suurendab partnerriikide põhjendatud vastuväiteid liiduga läbirääkimiste jooksul;

Töötajate õigused ja töötingimused

17. kutsub kõiki liikmesriike üles austama ja edendama ILO tööõiguse põhireegleid; palub 
austada töötajate õigusi kui õiglaste ja vastastikku kasulike kaubanduslepingute 
ületamatut eeltingimust;

18. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on kasulik, kuigi rahvusvaheliste 
ettevõtete mittesiduv käitumisviis; soovitab ettevõtete sotsiaalse vastutuse edasist ja 
sihikindlamat arendamist, muu hulgas ISO 26000 standardi kaudu;

19. on arvamusel, et liidu poliitika peaks keskenduma nii üksikisikutele kui ka asutustele 
seoses inimkapitali arendamise ja tööturu reformidega;

20. väljendab muret selle pärast, et mõned kolmandad riigid kasutavad 4. osutamisviisi 
protsessi oma kaubandustegevuseks; kutsub pigem komisjoni ja liikmesriike üles seadma 
eesmärgiks juhtida rahvusvahelist rännet viisil, millega välditakse ärakasutamist ja ajude 
äravoolu;

21. toetab algatusi, mis tõhustavad sotsiaalpartnerite vahelise dialoogi arengut ja koostööd 
partnerriikides, ning palub komisjonil olemasolevaid programme edasi arendada;

22. tuletab meelde ELi suuniseid, mis käsitlevad erinevaid inimõiguste alaseid küsimusi ning 
mis väljendavad tugevat poliitilist märguannet selle kohta, et asjaomased küsimused on 
liidu jaoks esmatähtsad; palub seetõttu nõukogul võtta vastu sarnased suunised, mis 
põhinevad ILO neljal põhikonventsioonil, et kasutada neid ELi pragmaatilise vahendina, 
mis aitab sotsiaalvaldkonda hõlmaval liidu välispoliitikal tõhusamalt toimida;

Maailmamajanduse juhtimine

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel lisada tööhõive- ja sotsiaalpoliitika prioriteedina 
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kõikidesse läbirääkimistesse, mis puudutavad maailmamajanduse juhtimisstruktuure ja 
makromajanduse alaseid dialooge;

24. palub komisjonilt soovitust ILO konventsioonide rakendamise ja ratifitseerimise kasuks, 
et parandada töötajate õigusi ja töötingimusi liidu piires ja partnerriikides eesmärgiga 
saavutada õiglane ja kaasav globaliseerumine liikmesriikide majandus- ja sotsiaalpoliitika 
välismõõtme suurema sidususe kaudu; palub komisjonil samal põhjusel ergutada 
liikmesriike korraldama korralisi läbivaatamisi, mille käigus uuritaks majandus-, finants-
ja kaubanduspoliitika mõju;

o

o            o

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Sotsiaalpoliitika välismõõde hõlmab ELi tegevust ja algatusi, mille eesmärk on töö- ja 
sotsiaalsete normide edendamine kolmandates riikides.
Kuigi Lissaboni strateegiaga sotsiaalpoliitikale omistatud ja ELi 2020. aasta strateegiaga 
omistatav rõhuasetus on suurem kui iial varem, on konkurentsivõime ja majanduslike tegurite 
küsimused jätkuvalt sotsiaalsetest küsimustest tähtsamad.

Tööõiguse põhireeglid on koondatud ILO kaheksasse konventsooni, mis keskenduvad 
ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele, sunniviisilise ja kohustusliku töö 
kaotamisele, diskrimineerimise kaotamisele tööhõive- ja ametialastes küsimustes ning laste 
tööjõu kasutamise kaotamisele. Lisaks asjaomastele konventsioonidele on ilmne ka 
globaliseerumise sotsiaalse mõõtme maailmakomisjoni aruande põhjal, et kitsas suunitlus 
turgudele tuleb asendada laiema huviga inimeste vastu, st keskenduda töötajate õiguste ja 
tööõiguse põhimõtete kaitsmisele. Selleks et EL saaks pidada läbirääkimisi kolmandate 
riikidega, peavad nad austama kõike eespool nimetatut. Kui seda tingimust ei täideta, on 
läbirääkimised kolmandate riikidega võimatud. Kaubanduspoliitika ei saa vaadata mööda 
ühestki töötajate õiguste rikkumisest, mistõttu võib ühiskonna areng jätkuda üksnes pärast 
asjaomaste puuduste kõrvaldamist.

Töönormide kehtestamisega toetab EL meeste ja naiste võimalusi inimväärse ja produktiivse 
töö saamiseks vabaduse, võrdsuse, turvalisuse ja väärikuse tingimustes. Praegust 
globaliseerumist arvesse võttes on rahvusvahelised töönormid selle tagamise aluseks, et kõik 
saavad maailmamajanduse kasvust kasu.

Rahvusvahelised töönormid peaksid eelkõige tagama inimeste arengu. Inimesed ei ole 
tarbekaup, mille hinda saab kaubelda. Töö on osa meie igapäevaelust ja see on inimese 
väärikuse, heaolu ja arengu seisukohast väga oluline. Need väärtused peaksid olema 
majanduse arengu põhieesmärgid. Rahvusvahelisi töönorme kasutatakse selle tagamiseks, et 
majanduslik areng keskendub endiselt ja kindlalt inimese elu ja väärikuse parandamisele ning 
mitte töötajate tingimuste ja õiguste määramisele.

Riikide, kellega oleks mõistlik läbirääkimisi pidada, olukorra hindamisel peame tuginema ELi 
sotsiaalpoliitikale ja ELi sotsiaalhartasse lisatud tagatistele.
ELi sotsiaalpoliitika kolmandate riikide suhtes peab olema sidus, pragmaatiline, ühine ja 
asjatundlik. Suhted ILO ja WTOga mängivad siinkohal väga olulist osa ja need peaksid olema 
rohkem tasakaalus. On paradoksaalne, et mida suurem mõju on ELil ILO konventsioonide 
üle, seda vähem neid konventsioone ratifitseeritakse. WTO puhul on oluline tugevdada 
kaubandusläbirääkimiste ja sotsiaalsete normide vahelist seost.

Sajandivahetusel muutis EL oma sotsiaalpoliitika välismõõtme strateegiat, kasutades range 
lähenemisviisi asemel paindlikku lähenemisviisi, st keskendudes sotsiaalsete normide 
kaubanduslepingutega sidumise asemel pigem rahvusvahelisele koostööle ja dialoogile.

EL kasutab erinevaid vahendeid sotsiaalpoliitika elluviimiseks kolmandates riikides. 
Vahendid jagunevad rangeteks, soovituslikeks ja rahalisteks. Nende vahendite kasutamine on 
tõendiks, et ELil on kaubanduspartnerite suhete osas ootused. Siiski on komistuskiviks nende 
vahendite rakendamine ja nende kasutamine partnerriikides. Seetõttu on ELi jaoks oluline 
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keskenduda põhjalikumalt nende vahendite, eriti ILO konventsioonide ja ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete rakendamisele ja kasutamisele. Tihti on takistavaks asjaoluks riigi 
õiguskord; siiski on oma osa ka nõrgal poliitilisel tahtel ja sisemisel majanduslikul surutisel. 
Töötajate teadmatus oma õigustest on teine oluline tegur.

Erinevate riikide mõjutamiseks ELi kasutatavate vahendite valikut mõjutavad asjaomaste 
riikide geograafiline asukoht, nende suhted ELiga ja eelkõige läbirääkimiste seis nende 
võimaliku ühinemise osas ELiga. Teiseks teguriks on riigi majanduslik olukord ja selle asetus 
ülemaailmses majanduslikus konkurentsis. Vastab tõele, et mida lähemale ELile riik asub, 
seda tihedamad majanduslikud ja poliitilised suhted nende vahel on ja seda suuremat mõju 
avaldab EL sellele riigile.

EL kasutab järjest enam soovituslikke vahendeid. Need keskenduvad dialoogile ja 
soovitustele (ettevõtete sotsiaalne vastutus, inimväärse töö tegevuskava), mistõttu puudub neil 
normatiivne iseloom. Nende taotluseks on riigi käitumise muutmine, põhinedes oma valikute 
analüüsil. Rangetel vahenditel, nagu ELi õigusaktid ja määrused (vabakaubanduslepingud, 
ILO konventsioonid, WTO kaubanduspoliitika) on õiguslikud tagajärjed ja riike võidakse 
nende rikkumise eest karistada. Seetõttu on nende kasutamine mõnikord küsitav. Seevastu 
rahalised vahendid hõlmavad abirahasid, tehnilist abi ja fonde, näiteks GAF, mis võimaldavad 
soovitud käitumist. Tehnilist abi pakutakse näiteks riikidele, kes valmistuvad ühinemiseks 
ELiga, ning seda pakutakse abina riikide õigusaktide kohandamisel Euroopa standarditega, nt 
erinevate koolituste abil (Euroopa Koolitusfond).

Hiinal ja teistel tärkava turumajandusega Aasia riikidel on välisinvesteeringutes järjest 
tähtsam osa. See nähtus on siiski seotud riskiga, et asjaomased riigid ja nende ettevõtted 
ekspordivad madalamaid töönorme. Me ei saa lubada kolmandatel riikidel, kes soovivad 
ELiga kaubanduslepinguid sõlmida, ELi suhtes siduvaid eeskirju eirata.

EL peab olema 4. teenuse osutamise viisi raames toimuvatest protsessidest teadlik. See 
osutamisviis lubab rahvusvahelistel ettevõtetel kasutada välisriigis, kus ettevõte tegutseb, oma 
tööjõudu, mis piirab seega vastuvõtjariigi töötajate õigusi. See edendab sotsiaalset dumpingut, 
mille vastu EL rangelt seisab. Seetõttu ei ole 4. osutamisviisi ja sarnaseid nähtusi ühegi 
lepingu alastel läbirääkimistel võimalik heaks kiita.

ELil on hea maine rahvusvahelise dialoogi ja sotsiaalsete küsimuste vallas. Selles osas 
peetakse ELi mõistvaks ja usaldusväärseks partneriks. Seda asjaolu tuleks kasutada ELi 
edasipüüdlikumate eesmärkide saavutamiseks. Üks neist on arendada välja ELi sidus, 
integreeritud ja asjatundlik lähenemisviis sotsiaalpoliitika välismõõtmele. Peamine roll on 
seejuures Euroopa Parlamendi sisesel koordineerimisel, aga ka Euroopa Komisjoniga ja vast 
loodud välisteenistusega kooskõlastamisel.

Järgmiseks sammuks peaks olema sellise sotsiaalse ühenduse loomine, kus ja mille kaudu 
saaks EL kõrgeid töönorme levitada. Hiina on selge näide riigist, kes omandab Aasias kiiresti 
olulise tegutseja staatuse. Hiina tähtsus suureneb, siiski on töönormidel Hiina jaoks pigem 
negatiivne tähendus. Vaatamata sellele ei ole põhjust ajalooliselt häid suhteid Hiinaga mitte 
kasutada ja Hiinaga sotsiaalset ühendust mitte luua. Eespool mainitud koostöö valitsusväliste 
organisatsioonidega, nagu ILO ja WTO, peaks samuti paranema. Tasakaalustatud 
lähenemisviis on vajalik selle vältimiseks, et Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni tajutakse 
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üksnes ELi vahendina, võttes aluseks tihedad sidemed ILO ja ELi vahel. Eespool on mainitud 
tugevamaid sidemeid kaubandusläbirääkimiste ja sotsiaalsete normide vahel WTO raames.

Rahvusvahelistel ettevõtetel on sotsiaalsete normide rakendamisel keskne roll. Seetõttu on 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse selge ja ühemõtteline määratlemine väga oluline, et hoiduda 
praegustest erinevatest tõlgendustest ja kehtestada ettevõtete sotsiaalsele vastutusele 
miinimumnõuded ja nende täitmise järelevalve viis.

Ettevõtted ja organisatsioonid luuakse eelkõige kitsa huvi rahuldamiseks, milleks on kasumi 
teenimine.
 Järjest vähem soovivad nad riiklikust ja rahvusvahelisest õigusest ning lepingujärgsetest 
kohustustest kinni pidada. Nad kasutavad maksimaalselt ära madalaimate maksumääradega, 
odavaima tööjõuga asukohti ja keskkonda ning kõige haavatavamaid töötajaid kaitsvaid 
seadusi. Rahvusvahelised ettevõtted suunavad tihti valitsusi, kes on huvitatud tegevusest oma 
territooriumil. Ebakindlate, st ebastabiilsete ja ebapiisavate töökohtade arv suureneb pidevalt.

Õigusaktid ei saa neid ettevõtteid automaatselt sundida, vaatamata nende huvidele jagada 
kohalikku, piirkondlikku ja ettevõtete vastutust sidusrühmade kohta tehtud otsuste mõju osas, 
eriti kohas, kus nad tegutsevad. See tähendab olukorra radikaalset muutust võrreldes ajaga 
enne globaliseerumise algust, kui piirkonnas aastakümneid tegutsenud ettevõtted pidid võtma 
vastutuse selle piirkonna olukorra ja arengu eest.

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse mõistet on kasutatud 1970. aastatest. Mõned määratlevad seda 
kui „ettevõtete poolt sotsiaal- ja keskkonnaküsimuste vabatahtlikku kaasamist oma 
äritegevusse ja suhetesse teiste sidusrühmadega“.

Rahvusvahelised ettevõtted on kindlaks teinud, et kui nad võtavad osa kuludest, millest riik on 
loobunud, enda kanda, tugevdab see nende positsiooni ühiskonnas ja selle tulemusena 
suureneb nende kasum. Mõnes riigis heastavad nad sotsiaalse ebaõigluse valdkondades, kus 
riik seda ei tee. Ettevõtted töötasid oma sotsiaalselt vastutustundliku poliitika välja 
majanduskasvu ajal. Kas see muutub majanduslikult vähem soodsamal ajal?

Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) ja rahvusvahelised ametiühingud hülgavad 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse, kui seda kasutatakse või kuritarvitatakse vaid avalike suhete 
reklaamimiseks ja turustamiseks. Nad tunnustavad ettevõtete sotsiaalset vastutust, kui see 
panustab jätkusuutlikku kasvu, kui see ei väldi dialoogi töövõtjatega ning kui seda ei nähta 
tööõiguse ja kollektiivläbirääkimiste alternatiivina.

Kui ettevõte on avalikult vastutav, peab ta kõrgeid norme rakendama ettevõttesiseselt ja alles 
seejärel ettevõtteväliselt sidusrühmadega. 

See tähendab järgmist: inimväärsete töösuhete austamine ja edendamine; töövõtja osalemise 
ergutamine konsultatsiooni, teabe ja kollektiivläbirääkimiste kaudu; töötajate kutseoskuste ja 
elukestva õppe arendamine; tööohutusnormidele vastavus; meeste ja naiste vahelise võrdsuse 
edendamine; sotsiaalpartneritele sobiva keskkonna loomine tööturul toimunud muutuste 
ennetamiseks ja nendega toimetulemiseks, sealhulgas ümberstruktureerimine, töökvaliteedi 
parandamine, haavatavate töötajate rühmade, nagu noored, eakad, puuetega inimesed ja 
sisserändajad, integreerimine ja kaitsmine.
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Ettevõtete sotsiaalse vastutuse puudujäägid võivad seisneda asjaolus, et see on endiselt 
vabatahtlik algatus, mistõttu kardetakse eesmärgi, püsivate ja läbipaistvate kriteeriumide 
puudumist töövõtjatele, tarbijatele ja muudele sidusrühmadele, mille alusel võidakse mõõta 
ettevõtte tulemuslikkust ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas.

Teine vaieldav ettevõtete sotsiaalset vastutust hõlmav küsimus on seotud hirmuga muuta see 
kontseptsioon n-ö leebeks seaduseks. Kui valitsused taganevad oma vastutusest alal hoida 
Euroopa sotsiaalset mudelit, tekib oht, et tööõigus ja sotsiaalkindlustussüsteemid ning -
teenused erastatakse. Nende kaitsmist ei saa kontrollida vabatahtliku ja õiguslikult jõustumatu 
algatusega, nagu seda on ettevõtete sotsiaalne vastutus.

Samuti on oht institutsiooni tasandil koondatud sotsiaalset partnerlust, sotsiaalset dialoogi, 
töövõtja osalust ja ametiühingu õigusi valesti tõlgendada ja asendada need millegi 
vabatahtliku ja mittesiduvaga.

Ülemaailmne konkurents suunab ettevõtteid uutele turgudele laienema. See nõuab suuri 
investeeringuid. Nimetatud asjaolu sunnib finantsmaailma ettevõtlusse kaasama ja selle 
otsustamisprotsessi mõjutama, et ettevõte saavutaks kiire, soovitatavalt kohese ja 
spekulatiivse kasumi aktsiatehingute kaudu.
Rahvusvahelised rahalised vahendid, asutused ja investorid on seega saamas ettevõtete 
majandustegevuse omamoodi kontrollijateks. Finantsturg on saamas ettevõtte kontrolli turuks.

Selle küsimusega on tegelenud ka Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO), kes 
valmistas ette nn ISO 26 000 lõpliku eelnõu, mille liikmesriigid peaksid 2010. aasta lõpuks 
ratifitseerima. Teksti töötasid välja valitsused, töötajate esindajad (liidud), ettevõtlussektor, 
tarbijate ja klientide esindajad, valitsusvälised organisatsioonid, teenistused ja 
uurimisasutused, teadusasutused ja paljud muud asutused. Asjaomased eksperdid olid pärit 
enam kui 90 riigist ja 40 rahvusvahelisest või piirkondlikust organisatsioonist. Mõned neist 
püüdsid teha nii, et see ei oleks üksnes tavapärane väga tehniline ISO standard.

Nimetatud standard tagab kasutajatele suunised ning ei ole sertifitseerimise eesmärgiks 
mõeldud ega selleks sobiv. Mis tahes sertifitseerimise alane ettepanek või sertifitseerimise 
taotlus ISO 26 000 raames oleks selle rahvusvahelise normi kavatsuse ja eesmärgi valesti 
tõlgendamine. 

Tuleviku nimel on vajalik, et Euroopa Parlament koos rahvusvaheliste ja Euroopa 
ametiühingutega ühendaks ja lisaks algatusele oma head ja kiireloomulised soovitused.


