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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale 
ja kaasavale taastumisele

(2012/2097(INI))

Euroopa Parlament,

– 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 Euroopa sotsiaalhartat, eelkõige selle artikleid 5, 6 ja 19,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1998. aastal vastu võetud 
deklaratsiooni aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl ning ILO konventsioone, mis 
kehtestavad üldised põhilised tööalased standardid sunniviisilise töö kaotamise kohta 
(konventsioonid nr 29 (1930) ja nr 105 (1957)), ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta (konventsioonid nr 87 (1948) ja nr 98 (1949)), lapsele 
sobimatu töö keelustamise kohta (konventsioonid nr 138 (1973) ja nr 182 (1999)) ja 
mittediskrimineerimise kohta töö saamisel (konventsioonid nr 100 (1951) ja nr 111 
(1958)),

– võttes samuti arvesse ILO konventsioone tööklauslite kohta (hankelepingud) (nr 94) ja 
kollektiivläbirääkimiste edendamise kohta (nr 154),

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

– võttes arvesse 10. juunil 2008. aastal 183 ILO liikmesriigi poolt üksmeelselt vastu võetud 
deklaratsiooni sotsiaalse õigluse kohta õiglase üleilmastumise nimel,

– 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), lapse 
õiguste konventsiooni (1989), võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse 
rahvusvahelist konventsiooni (1990) ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
(2006),

– võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ja välisasjade nõukogu 8. 
detsembri 2009. aasta järeldusi1,

– võttes arvesse OECD 2011. aasta mai suuniseid hargmaistele ettevõtetele,

                                               
1 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
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– võttes arvesse OECD 1997. aasta altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni,

– võttes arvesse globaalse aruandluse algatust,

– võttes arvesse rahvusvahelise integreeritud aruandluse nõukogu moodustamist,

– võttes arvesse Taani 2008. aasta finantsaruannete seadust,

– võttes arvesse ÜRO ülemaailmset ettevõtete kokkulepet,

– võttes arvesse komisjoni jaoks tehtud 2010. aasta oktoobri uuringut juhtimisalaste lünkade 
kohta rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud ettevõtja sotsiaalse vastutuse vahendite ja 
standardite ning kehtivate Euroopa õigusaktide vahel (nn Edinburghi uuring), mille 
tulemused avaldati 2011. aastal inimõiguste aastaaruandes,

– võttes arvesse 2012. aasta Rio+20 säästva arengu tippkohtumise järelduste lõike 46 ja 47, 

– võttes arvesse ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtteid,

– võttes arvesse 1. novembril 2010. aastal vastu võetud rahvusvahelist standardit ISO 
26000, millega nähakse ette sotsiaalse vastutuse suunised,

– võttes arvesse 2009. aasta uuringut „Rohelised võitjad” 99 ettevõtte kohta,

– võttes arvesse 16. oktoobril 2002 käivitunud ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitleva 
Euroopa sidusrühmade foorumi moodustamist,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta1,

–  võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse 
ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, mis asendas 1968. aasta 
Brüsseli konventsiooni2, välja arvatud Taani ja teiste liikmesriikide omavaheliste suhete 
osas,

– võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 2001. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse Euroopa raamistikku propageeriva rohelise raamatu järelmeetmete kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 2003. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta4,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks – Ühenduse panus 
inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (COM(2006)0249) 
(edaspidi „komisjoni teatis inimväärse töö kohta”),

                                               
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
2 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
3 EÜT C 86, 10.4.2002, lk 3.
4 ELT C 39, 18.2.2003.
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– võttes arvesse komisjoni teatist „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja äriühingute juhtimise 
parandamine Euroopa Liidus – plaan liikuda edasi” (COM(2003)0284) (edaspidi 
„ühingujuhtimise tegevuskava”),

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Pakett „Vastutustundlikud ettevõtted”” 
(COM(2011)0685),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” 
(COM(2012)0173),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Sotsiaalettevõtluse algatus – Sotsiaalmajanduse ja 
sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud 
majanduskeskkonna loomine” (COM(2011)0682),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 30. mai 2002. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
Euroopa raamistikku propageeriva komisjoni rohelise raamatu kohta1,

– võttes arvesse oma 13. mai 2003. aasta resolutsiooni „Komisjoni teatis ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse kohta: äriühingute panus säästvasse arengusse”2,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja 
uue partnerluse kohta3,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes4,

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta, 
kus märgitakse, et ettevõtja sotsiaalne vastutus ja äriühingu üldjuhtimine on lahutamatult 
seotud5,

– võttes arvesse oma resolutsiooni „Sotsiaalettevõtluse algatus – Sotsiaalmajanduse ja 
sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud 
majanduskeskkonna loomine” (2012/2004(INI))6,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. mai 2012. aasta arvumust 
komisjoni teatise kohta „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (SOC/440),

                                               
1 ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 180.
2 ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 73.
3 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 45.
4 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.
5 ELT C 236 E, 12.8.2011, lk 57.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)….
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– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning õiguskomisjoni, väliskomisjoni, 
arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi,

A. arvestades, et ettevõtja sotsiaalset vastutust ei tohiks kasutada rahvusvahelisel tasandil 
kokku lepitud miinimumstandardite ümbersõnastamiseks, vaid tuleks püüda mõista ja 
rakendada seda, kuidas need standardid on ettevõtjatele otse kohaldatavad;

1. tunnistab, et komisjoni teatis moodustab osa poliitilistest seisukohtadest, tänu millele on 
ettevõtja sotsiaalne vastutus integreeritud nüüd ELi poliitikasse ja meetmetesse;

2. nõustub sellegipoolest teatises sätestatud analüüsiga ettevõtja sotsiaalse vastutuse tavade 
mõju kohta, mis endiselt piirdub väheste suurettevõtetega;

3. on veendunud, et tulevased peamised edasiviivad jõud ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
parandamiseks hõlmavad rõhuasetust ülemaailmsetele ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
instrumentidele, uue hoo saamist omataolistelt juhtivatelt ettevõtjatelt, asjakohaste reeglite 
kasutamist, olemasolevate ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatuste tugevat mõjuhinnangut 
ning suuremat ülemaailmsete ühiskondlike ja keskkonnaprobleemide tunnustamist nii 
äriringkondades kui ka ühiskonnas laiemalt;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjoni teatises sätestatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
määratluses, mis kajastab uut lähenemisviisi, mille komisjon võttis vastu Euroopa 
sidusrühmade foorumis 2009. aastal, nähakse ette hädavajalik võimalus kaasavuse ja 
üksmeelele jõudmise kohta ning kajastatakse nõuetekohaselt uut üksmeelset seisukohta, 
millele ettevõtjad ja teised sidusrühmad jõudsid selles küsimuses tänu ühehäälse 
kokkuleppe saavutamisele ÜRO juhtpõhimõtete suhtes;

5. kinnitab veel kord oma usku ettevõtja sotsiaalse vastutuse n-ö äriplaani, kuid kordab, et 
kui sellist plaani ei kohaldata lühikese ajavahemiku jooksul mis tahes olukorra või 
ettevõtja suhtes, ei saa seda kunagi kasutada vastutustundetuse kasuks otsustamise 
ettekäändena;

6. tunnistab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatuse suur puudujääk ilmneb siis, kui 
ettevõtjad väldivad kriitilisi huvigruppe või nende ettevõttega seotud tundlikke küsimusi; 
kutsub komisjoni üles, tehes koostööd finantsasutustega, tuginema ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse vallas eelnevalt tehtud tööle, et teha paremini kindlaks, kuidas ettevõtjad ja 
nende sidusrühmad saavad objektiivselt kindlaks teha ühiskondlikud ja 
keskkonnaprobleemid, mis on kõnealusele ettevõtjale olulised;

Majanduse säästev taastumine

7. toetab tugevalt komisjoni teatises väljendatud tunnistust, et „praeguse kriisi ühiskondlike 
mõjude leevendamisele kaasaaitamine” on osa ettevõtja sotsiaalsest vastutusest; kutsub 
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ettevõtjaid üles tegema algatusi noortele töökohtade loomiseks praktilise näitena oma 
pühendumisest;

8. kutsub Euroopa sidusrühmade foorumit üles kaaluma võimalikke tegevussuundi, 
reageerimaks järjest suuremale ebakindlusele tööhõive osas, sunniviisilisele osaajaga 
töötamisele täisajaga töötamise asemel, ekspluateeriva töö kasvule sagedasema alltöövõtu 
ja varimajanduse taaselustumise tõttu, mis kõik on majanduskriisi tagajärjed;

9. tunnistab, et ettevõtete sulgemine ja kulude kärpimine seavad ohtu edusammud, mis on 
saavutatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse abil marginaliseeritud ühiskonnarühmade 
tööhõive valdkonnas; kutsub komisjoni üles analüüsima ulatuslikult kriisi ühiskondlikku 
mõju sellistele algatustele;

10. on veendunud, et finantskriis on raputanud töötajate usaldust ettevõtja kohustuse vastu 
täita pikaajalisi erapensioniõigusi; kutsub ettevõtjaid üles võtma meetmeid paljude selliste 
töötajate arvates olemas oleva tasakaalutuse korvamiseks, kes usuvad, et nende 
pensioniõigusi on ebaproportsionaalselt kärbitud;

Rahvusvaheline organisatsioon ja mitme sidusrühma lähenemisviisid

11. kiidab heaks komisjoni teatise rõhuasetuse rahvusvaheliste standardite tugevdamisele ja 
rakendamisele ning – võttes arvesse 2011. aastal uuendatud OECD suuniseid ja ÜRO 
juhtpõhimõtete suhtes kokkuleppele jõudmist – on veendunud, et ELi meetmete puhul 
tuleb rohkem pöörata tähelepanu nende suuniste ja põhimõtete rakendamisele;

12. rõhutab, et kõik kaubanduse ja arengu rahalised vahendid, mida pakutakse erasektori 
osalejatele ELi investeerimisrahastutest, Euroopa Investeerimispangast ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupangast, peaks sisaldama lepingulisi sätteid, milles nõutakse 
OECD suuniste ja ÜRO juhtpõhimõtete järgimist;

13. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle riiklike tegevuskavade kohta ÜRO juhtpõhimõtete 
rakendamiseks; kutsub Euroopa välisteenistust üles mängima suuremat rolli rakendamise 
juhtimises kõrgemal tasandil; nõuab liikmesriikidevahelist vastastikuse hindamise 
protsessi rakendamise soodustamiseks;

14. kutsub komisjoni, eelkõige selle õigusküsimuste peadirektoraati üles esitama ettepanekuid 
ekstraterritoriaalse jurisdiktsiooni lihtsustamiseks ELi kohtutes inimõiguste rikkumiste 
erakordsete juhtumite korral ELis asutatud ettevõtjate või nende tütarettevõtjate või 
äripartnerite poolt;

15. kutsub komisjoni, eelkõige selle kaubanduse peadirektoraati üles liikuma aktiivse 
lähenemisviisi suunas OECD suuniste suhtes, tagades nende suuniste edendamise ja 
jätkuva toetamise ELi delegatsioonides;

16. on veendunud, et ettevõtja sotsiaalne vastutus on oluline vahend, mis aitab ELil toetada 
ILO konventsioonide rakendamist; toetab selliste rahaliste vahendite pakkumist, mis 
võimaldavad Euroopa ametiühingutel alustada katseprojekte OECD suuniste ja teiste 
rahvusvaheliste ettevõtja sotsiaalse vastutuse standardite vallas, eesmärgiga suurendada 
suutlikkust kolmandates riikides;
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17. tunneb heameelt selle üle, et ettevõtjad kasutavad ÜRO Rio+20 tippkohtumist uuele 
ülemaailmsele ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevale konventsioonile toetuse 
avaldamiseks;

Ettevõtja sotsiaalse vastutuse riiklik poliitika

18. toetab Euroopa sidusrühmade foorumi 2004. aasta juuni aruandes esitatud seisukohta, et 
ametiasutused võivad anda olulise panuse ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamisse, 
kasutades kokkukutsuvat, innustavat ja reguleerivat rolli, ning kutsub liikmesriike üles 
andma nendele jõupingutustele uut suuremat hoogu;

19. kiidab paljusid liikmesriike nende jõupingutuste eest ettevõtja sotsiaalse vastutuse riiklike 
tegevuskavade väljatöötamise ja rakendamise vallas, konsulteerides riiklike sidusrühmade 
foorumitega; väljendab sellegipoolest muret, et riiklike poliitiliste meetmete arv ei ühti 
veel nende mõjuga ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamiseks;

20. kutsub komisjoni üles kiirendama jõupingutusi ja esitama uusi ettepanekuid juhtimisalaste 
lünkade täitmiseks rahvusvaheliste ettevõtja sotsiaalse vastutuse standardites, nagu on 
soovitatud komisjoni tellitud Edinburghi uuringus;

Sotsiaalselt vastutustundlike investeeringute sidumine avalikustamisega

21. märgib, et sotsiaalselt vastutustundlike investeeringute turul on peamiseks edasiviivaks 
jõuks endiselt institutsiooniliste investorite nõudlus; märgib samas vaimus, et 
avalikustamine on ettevõtja sotsiaalse vastutuse peamiseks edasiviivaks jõuks ja see peab 
rajanema põhimõtetel;

22. toetab täielikult komisjoni kavatsust esitada õigusakti ettepanek ettevõtjate mitterahalise 
teabe avalikustamise kohta; hoiatab, et mõiste „mitterahaline” kasutamine ei tohiks varjata 
ettevõtjatele tekkivaid tegelikke finantstagajärgi, mis tulenevad ühiskondlikust, 
keskkonna- ja inimõigustega seotud mõjust; nõuab kaugeleulatuvat ettepanekut, mis 
asetab ELi õiguse paljude praeguste rahvusvaheliste algatuste kontekstis, mis käsitlevad 
ettevõtjate säästva arengu alast kohustuslikku aruandlust, kaldumata seejuures kõrvale 
eesmärgist muuta integreeritud aruandlus, nagu selle on töötanud välja rahvusvahelise 
integreeritud aruandluse nõukogu, käesoleva kümnendi lõpuks ülemaailmse standardi 
kohale;

Ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamine

23. kiidab heaks Euroopa sidusrühmade foorumi juhtiva rolli jätkumise komisjoni teatises 
väljendatud ettepanekute elluviimise toetamisel;

24. nõustub, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse puhul ei ole olemas kõigile sobivat 
lähenemisviisi, tunnistades, et era- ja vabatahtlike algatuste üleküllus võib tekitada 
lisakulusid ja takistada rakendamist; kutsub komisjoni koos teiste rahvusvaheliste 
organitega üles andma oma panust ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatuste lähendamise 
pikaajalise eesmärgi toetamisse;

25. kiidab heaks mõnes ärikoolis ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamiseks tehtud töö, kuid 
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tunnistab, et need koolid on vähemuses; kutsub kõrgetasemelist töörühma üles otsima 
viise, kuidas süvalaiendada ettevõtja sotsiaalne vastutus kõigile mõeldud juhtimisalasesse 
haridusse;

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

Komisjoni viimane teatis ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta kinnitab ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse euroopalikus mõtteviisis ehk poliitikavaldkonnas, kus Euroopa Parlament mängib 
otsustavat rolli. Samuti on see suur samm edasi vastusena dialoogile, mida Euroopa Parlament 
ja sidusrühmad on pidanud ettevõtja sotsiaalse vastutuse üle arutledes eelmisest teatisest 
saadik.

Euroopa Parlamendi resolutsiooni projektis tuntakse heameelt uue rõhuasetuse üle Euroopa 
toetusele ülemaailmsete ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatuste suhtes, toetuse kinnitamise üle 
sidusrühmade lähenemisviisile, mõistele, mis kajastab üksmeelset seisukohta ülemaailmsel 
tasandil ja komisjoni enda palju aktiivsema toetava rolli üle.

Raportöör usub, et teatis on konstruktiivne, tulevikku suunatud ja võimeline reageerima 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas toimuvatele arengutele Euroopas ja maailmas. 
Teatises nähakse ette kindel alus tulevastele meetmetele ja Euroopa Parlamenti kutsutakse 
üles väljendama oma laialdast toetust.

Seetõttu püütakse raportiga anda panus arutelusse seeläbi, et arendatakse edasi mõnda teatises 
väljendatud ideed ja tehes kindlaks võimalikud lüngad.

Majanduse säästev taastumine

Ennekõike tuleb arutelu ettevõtja sotsiaalse vastutuse üle paigutada praeguse majanduskriisi 
konteksti. Väidetavalt on ettevõtja sotsiaalne vastutus hädavajalik, et taastada usaldus 
ettevõtjate vastu ja tagada majanduse säästev taastumine.

Samal ajal kui on tarvis seista vastu nn ökoloogilise puhtakspesemise süüdistusele, tuleb 
ettevõtja sotsiaalset vastutust näha kui võimalust ja mitte ohtu ettevõtjate konkurentsivõimele. 
Samuti on kaubandusest ajendatud majanduskasvu poole püüdlemine osa Euroopa enda nn 
ühiskondlikust litsentsist.

Lühiajaline mõtlemine Brüsselis, mis keskendub eranditult finantsturgude läbipaistvusele, 
vastutusele ja aruandekohustusele, kordaks samasuguseid vigu, mida tegid need inimesed, 
keda praegu süüdistatakse panganduskrahhis.

Ei saa taganeda olulisest kohustusest muuta Euroopa ja maailmamajandus vähese CO2-heitega 
tulevikuks. Säästvad ettevõtted saavad tegutseda üksnes säästvas majanduses.

Seetõttu kutsutakse käesolevas raportis vastutavaid ettevõtjaid üles tegutsema aktiivselt kriisi 
ühiskondlike tagajärgede leevendamiseks ja algatama mitmeid soovitatud ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse meetmeid: noortele töökohtade loomise, töötervishoiu, pensionide järjepidevuse, 
toimetuleku toetamise, ettevõtete tarneahelas ekspluateerivate töövõtete vastu võitlemise ning 
ühiskondlikult ja keskkonnaalaselt vajalike toodete ja teenuste uute turgude edendamise 
valdkondades.

Ülemaailmse ettevõtja sotsiaalse vastutuse rakendamine

Aruande teine tähtis eesmärk on töötada välja konkreetsed ideed, mis aitavad ellu viia 
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komisjoni kavatsust rakendada paremini ülemaailmseid ettevõtja sotsiaalse vastutuse algatusi. 
Raportöör väidab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse eeskuju, mida komisjon lubas 2006. aastal, 
saavutatakse 2012. aastal oluliselt paremini seeläbi, et võetakse vastu ülemaailmne 
lähenemisviis, mis on suunatud maailmaturgudel tegutsevatele Euroopa ettevõtetele.

Raportöör soovitab komisjonil koostada üldine aruanne ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtete rakendamise kohta, samal ajal kui liikmesriigid saavad parandada rakendamist 
vastastikuse hindamise protsessi kaudu, mis on juba standardiks inimõigustealase poliitika 
hindamisel. Ka on aeg küps selleks, et lahendada ekstraterritoriaalse jurisdiktsiooni tundliku 
sisuga probleem, mis on seotud töö- või laiemate inimõiguste rikkumistega Euroopa 
ettevõtjate poolt kolmandates riikides, kus õigusabi kättesaadavus on piiratud.

Raportis väidetakse samuti, et komisjon peab mängima aktiivsemat rolli OECD hargmaistele 
ettevõtetele mõeldud suuniste rakendamisel, osutades neile kaubandus- ja 
investeerimislepingutes, andes rahalist toetust suutlikkuse suurendamiseks, abistades kaebuse 
esitajaid väidetavate rikkumiste korral, tehes ettevõtetele rahalise toetuse andmise sõltuvaks 
juhiste järgimisest ja aidates võita juurde uusi allakirjutajaid kogu maailmas.

Raportis toetatakse samuti läbipaistvuse ja säästva arengu integreeritud aruandluse olulisust 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse peamise edasiviiva jõuna. Tugevat toetust on avaldatud 
globaalse aruandluse algatuse kasutuselevõtmisele – juhtivad meetodid, mida ettevõtjad 
kasutavad kogu maailmas säästva arengu aruandluses. Raportis jätkatakse komisjoni 
kavandatud ettepaneku julgustamist kõnealuses valdkonnas, kuid selleks tuleks see kindlalt 
juurutada rahvusvahelise integreeritud aruandluse nõukogu eesmärgis muuta integreeritud 
aruandlus käesoleva aastakümne lõpuks standardiks.

Raportis toetatakse komisjoni kavatsust tegeleda investoritega, eeskätt ÜRO vastutustundlike 
investeeringute põhimõtete toetamiseks, ja raportöör teeb ettepaneku käivitada uus ELi 
algatus olulisuse edendamiseks.

Raportis soovitatakse ELil toetada aktiivselt ettevõtlusest lähtuvat ettepanekut ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse ÜRO konventsiooni kohta, mis esitati käesoleval aastal toimunud ÜRO 
Rio+20 säästva arengu tippkohtumisel. Raportöör toetab ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
toetamist säästva arengu eesmärkide kaudu, mis on käivitatud tippkohtumise tulemusena.

Mitme sidusrühma lähenemisviis

Euroopa Parlamendil palutakse tunnistada ELi poliitikakujundamise erilist olemust ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Töötatakse välja ideid, et kasutada ära tavapärast sotsiaalset 
dialoogi, näiteks seades eesmärgi uute raamlepingute sõlmimise kohta ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse valdkonnas ja rahastades Euroopa ametiühingute katseprojekte inimväärse töö 
valdkonnas.

Sellegipoolest palutakse Euroopa Parlamendil selgesõnaliselt toetada mitme sidusrühma 
foorumi toimimist ja arengut ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas, sealhulgas teatises 
esitatud valdkondlike algatuste kaudu. Raportöör teeb ettepaneku täiendavate algatuste kohta 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning eraturvateenuste sektoris. Samuti toetatakse uusi 
mitme sidusrühma töökogukondi.
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Liikmesriikide kõrgetasemeline töörühm nõuab suuremat seotust teiste sidusrühmadega ja ka 
seda, et komisjoni keskkonna ja välissuhete peadirektoraadid pööraksid suuremat tähelepanu 
ettevõtja sotsiaalsele vastutusele.

Avalik sektor ja erasektor koos – nn arukas ühendamine

Raportis toetatakse suuremat rõhuasetust ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitleva avaliku 
poliitika mõjule. See peab sisaldama komisjoni tellitud Edinburghi uuringu juhtimisalaseid 
lünki käsitlevate soovituste rakendamist ja vajadust saavutada konkreetsed tulemused 
sotsiaalsete näitajate rakendamisel, eelkõige riigihangete kaudu.

Komisjoni kutsutakse üles mängima juhtrolli seeläbi, et ta annab oma panuse säästva arengu 
aruandlusesse, hallates eetiliselt pensioniinvesteeringuid ja toetades komisjoni töötajate seas 
vabatahtlikkust.

Raportis kinnitatakse ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja äriühingu üldjuhtimise seotust ning 
toetatakse heade tavade kogumike ja nõukogu liikmete kohustuste kasutamist selleks, et 
toetada ettevõtja sotsiaalse vastutuse omandit ja süvalaiendamist ettevõtte sees.

Võrdväärselt rõhutatakse aga täiendavate era- ja vabatahtlike meetmete jätkuvat olulisust, 
eelkõige seeläbi, et toetatakse kasu, mida pakub selliste algatuste lähendamise põhimõtte 
toetamine. Väidetavalt on palju parem edendada vabatahtlikku koostööd kui uusi 
kohustuslikke algatusi sotsiaalmärgiste vallas.

ÜRO juhtpõhimõtete raames tuntakse neid reguleeriva ja vabatahtliku lähenemisviisi „aruka 
ühendamisena” ja ELi puhul oleks tõesti arukas võtta vastu samasugune lähenemisviis.

Edasised sammud

Toetatakse paljusid teisi teatises esitatud meetmeid. Raportöör soovitab erilist tähelepanu 
pöörata ettevõtja sotsiaalse vastutuse integreerimisele kõigile avatud ärikoolide 
õppekavadesse, ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamisele väikeettevõtetes klastri 
lähenemisviisi kaudu ja võttes kasutusele nn auditi, et tagada kavandatud ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse kooskõla Euroopa ja ülemaailmsete parimate tavadega.

Lõpuks soovib raportöör korrata oma veendumust, et ettevõtja sotsiaalne vastutus peab 
muutuma protsessist tulemuseks. Teatises ollakse vägagi õigel seisukohal selle suhtes, et 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse kasutamise arendamine on väga oluline. Algatuste tegemine 
ettevõtluskodakondsuse vallas Euroopa aasta (2013) raames, ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
koondmõju uurimine ühiskondlike ja keskkonnaprobleemidega võitlemise valdkonnas, et 
rõhutada probleemide kiireloomulisust ja esitada ettepanek uue kokkuleppe kohta 
kodanikuühiskonnaga – need on vaid mõned ideed, mida raportis soovitatakse alustada 
ettevõttesiseste ja -väliste inimestega kõnealuse eesmärgi saavutamiseks.

Kui komisjonil on õigus ja ettevõtja sotsiaalne vastutus tähendab ettevõtja vastutust oma mõju 
eest ühiskonnale, siis on mõju see, mille poole ettevõtja ja ühiskond peaksid üheskoos 
püüdlema.


