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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on mõiste, mille kohaselt kaasavad ettevõtted 
vabatahtlikult oma äristrateegiasse sidusrühmade üldise heaolu huvides sotsiaalsed ja 
keskkonnaprobleemid, asudes aktiivselt täitma avaliku poliitika ülesandeid kui väärtustest 
juhinduva ühiskonna muutuse olulist aspekti;

B. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on Euroopa sotsiaalse mudeli oluline osa, 
mida tugevdab Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumine ja eelkõige selle 
horisontaalne sotsiaalklausel, ning arvestades, et Euroopa Komisjon tunnistas oma teatises 
ELi 2020. aasta strateegia kohta vajadust edendada ettevõtete sotsiaalset vastutust kui 
olulist elementi töötajate ja tarbijate usalduse tagamiseks pikas perspektiivis;

C. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus mõjutab oluliselt inimõiguste kehtestamist 
arengumaades;

D. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on üks vahenditest, mida saab kasutada 
võitluseks mitteametliku töö ja maksudest kõrvalehoidmise vastu;

E. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ei tohiks asendada riiki avalike põhiteenuste 
pakkumisel ega vabastada teda sellest kohustusest;

F. arvestades, et ettevõtte sotsiaalne vastutus võib mängida olulist rolli ebasoodsates oludes 
kogukondade elutingimuste parandamises;

G. arvestades, et ametiühingutel on ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamises tähtis roll, 
kuna töötajad tunnevad oma ettevõtte tegelikku olukorda kõige paremini;

H. arvestades, et ettevõtete sotsiaalset vastutust tuleb vaadelda paralleelselt ja vastastoimes 
äriühingu üldjuhtimise reformidega;

I. arvestades VKEde rolli Euroopa ühtsel turul ja tulemusi, mida on saavutatud komisjoni 
rahastatud projektidega, mis on suunatud ettevõtete sotsiaalse vastutuse tavade 
omaksvõtmisele, sh VKEde poolt;

J. arvestades, et ÜRO inimõiguste nõukogu mandaat inimõiguste ja ettevõtete küsimuses 
ning selle raamistik „Kaitsta, austada ja heastada”, mida praegu rakendab professor John 
Ruggie ja mille kohta lõpparuanne on kavandatud 2011. aastaks, on mõeldud riikidele, 
ettevõtetele ja teistele sotsiaalvaldkonna osalejatele inimõiguste austamise kohta nende 
tegevuses konkreetsete suuniste andmiseks,

1. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on tõhus vahend konkurentsivõime, 
tööoskuste ja koolitusvõimaluste, tööohutuse ja töökeskkonna parandamiseks, töötajate 
õiguste ning kohalike ja pärismaiste kogukondade õiguste kaitsmiseks, jätkusuutliku 
keskkonnapoliitika edendamiseks ning heade tavade vahetamise ergutamiseks kohalikul, 
riiklikul, Euroopa ja maailma tasandil, kuid ei asenda mõistagi tööõigust ega üldiseid või 
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valdkondlikke kollektiivlepinguid;

2. nõuab, et ettevõtetelt nõutaks tungivalt ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohaldamist, et 
kaitsta nii nende töötajate kui ka üldiselt kõigi töötajate füüsilist puutumatust, turvalisust, 
füüsilist ja vaimset heaolu, töö- ja inimõigusi, mõjuga, mida ettevõtted avaldavad oma 
laiemale kaastöötajateringile; rõhutab, kui tähtis on toetada ja ergutada selliste tavade 
levitamist VKEdes, piirates samas kulusid ja bürokraatiat;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et ettevõtete sotsiaalne vastutus peaks käsitlema selliseid uusi 
valdkondi nagu töökorraldus, võrdsed võimalused, sotsiaalne kaasatus, 
diskrimineerimisvastased meetmed ning hariduse ja elukestva koolituse arendamine; 
rõhutab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus peaks hõlmama näiteks töö kvaliteeti, võrdset 
tasustamist ja karjäärivõimalusi ning uuenduslike projektide edendamist, et aidata kaasa 
üleminekule jätkusuutlikule majandusele;

4. soovitab kindlalt liikmesriikidel ja Euroopa Liidul edendada ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse heade tavade rakendamist kõikide ettevõtete jaoks, olenemata nende 
tegevuskohast, ja ergutada ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatustest tulenevate heade 
tavade levitamist, tutvustades eelkõige paremini nende tulemusi;

5. võtab teadmiseks, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse tegevuskava tuleb kohandada iga 
piirkonna ja iga riigi erivajadustele, et aidata parandada jätkusuutlikku majandus- ja 
sotsiaalarengut;

6. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse vabatahtlike algatuste usutavus sõltub 
selliste rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja põhimõtete omaksvõtmisest nagu 
Global Reporting Initiative III ja järelevalvest ning läbipaistva ja ettevõtte 
sidusrühmadest sõltumatu kontrolli kehtestamisest; 

7. on seisukohal, et rõhku tuleb asetada kõigi sidusrühmade aktiivsele kaasamisele 
ettevõttes, juhtide koolitamisele ja kodanikuühiskonna arendamisele, pidades eelkõige 
silmas tarbijate teadlikkuse suurendamist;

8. on seisukohal, et tuleks arendada ja levitada ettevõtete sotsiaalse vastutuse kultuuri 
koolituse ja teadlikkuse tõstmise teel, nii ettevõtete kui ka õppetegevuse tasandil (kõrgem 
ja ülikooliharidus) harudes, mis on seotud põhiliselt haldusteadusega;

9. usub, et sotsiaalne dialoog ja Euroopa töönõukogud on mänginud olulist rolli parimate 
tavade kujundamisel ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas;

10. tunneb heameelt ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamise üle rahvusvahelisel tasandil 
ning kutsub komisjoni üles integreerima ettevõtete sotsiaalset vastutust paremini ELi 
kaubanduspoliitikaga, püüdes lisada kõikidesse keskkonna-, sotsiaal- ja 
juhtimisaruandluse standardeid käsitlevatesse kahepoolsetesse, piirkondlikesse või 
mitmepoolsetesse lepingutesse ranged klauslid, mis kajastaksid rahvusvaheliselt 
tunnustatud ettevõtete sotsiaalse vastutuse standardeid, et ergutada paremat ja 
ulatuslikumat andmete avaldamist Euroopa ettevõtete poolt, kes tegutsevad arengumaades 
otse või alltöövõtjate vahendusel, kelle käitumise eest nad vastutust peavad kandma, 
rõhutades eelkõige töötajate esindajate rolli selles valdkonnas ja sotsiaalse dialoogi 



AD\818672ET.doc 5/6 PE439.376v02-00

ET

tähtsust; kutsub komisjoni üles selgelt valvama eespool nimetatud klauslite kehtestamise 
järele ja hoidma Euroopa Parlamenti sellega kursis;

11. usub kindlalt, et Euroopa tööhõivesuunistes tuleks ettevõtete sotsiaalsele vastutusele 
pöörata rohkem tähelepanu.
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