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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et EL on seadnud endale eesmärgiks mitte ainult ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse (ESV) valdkonnas eeskujuks saamise, vaid ka selle edendamise oma 
välispoliitikas; tunnustab komisjoni pingutusi ESV parimate tavade edendamisel 
välisriikides tegutsevates Euroopa ettevõtetes, kuid rõhutab, et ta peaks rohkem arvesse 
võtma ESV põhimõtete järgimist tõendava sertifitseerimise ja märgistamise tähtsust;

2. on seisukohal, et põhiliste rahvusvaheliste sotsiaalsete normide rikkumine on omamoodi 
sotsiaalne ja keskkonnaalane dumping, mis kahjustab Euroopa ettevõtjaid ja töötajaid;

3. peab vajalikuks tugevdada pädevate rahvusvaheliste institutsioonide (eelkõige ILO, WTO, 
OECD ja ÜRO) rolli ja teha nendega koostööd, et töötada välja, võtta kasutusele ja 
edendada rahvusvahelisi sotsiaalseid põhinorme ja nendega seotud sanktsioone;

4. kutsub komisjoni üles vabakaubandus- ja investeerimislepingute läbirääkimistel 
kolmandate riikidega süstemaatiliselt lisama neisse lepingutesse säästva arengu peatükki, 
mis sisaldab õiguslikult siduvat ESV klauslit;

5. teeb ettepaneku, et kõnealune ESV klausel võiks sisaldada ILO kaheksa keskse ja nelja 
prioriteetse konventsiooni järgimist ning ka stiimuleid, mis ergutavad ettevõtteid ESV 
valdkonnas kohustusi võtma, ning ettevõtete ja kontsernide hoolsuskohustust, s.t 
kohustust võtta ennetavaid meetmeid, et teha kindlaks ja ennetada igasugust inimõiguste 
või keskkonnaõiguse rikkumist, korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidumist, sealhulgas 
ka oma tütarettevõtetes ja tarneahelates ehk teisisõnu oma mõjusfääris;

6. kutsub ühtlasi komisjoni üles kohandama läbirääkimistel oma nõudmiste taset iga 
partnerriigi arengutasemega; teeb sellega seoses komisjonile ettepaneku koostada nimekiri 
lisanormidest, mida tuleks rakendada astmeliselt ja paindlikult, arvestades asjaomase 
partneri majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ja keskkonnaseisundit;

7. on seisukohal, et nii partnerriigi territooriumil kui ka liikmesriikides peaksid sõltumatud 
organid pidevalt kontrollima nimetatud põhinormide täitmist ning et nende eelnevalt 
määratud kriteeriumite põhjal tuvastatud mittetäitmise või rikkumise korral tuleks 
tõhusate ja läbipaistvate menetlustega kohaldada karistusi;

8. on seisukohal, et nimetatud norme tuleks kohaldada terviklikult ning et nende täitmist ei 
tohi vältida ei vabatsoonide ega vastuvõtjariikidega sõlmitud lepingute abil;

9. rõhutab, et ELi ettevõtete, nende tütarettevõtete ja alltöövõtjatel suure osakaalu tõttu 
rahvusvahelises kaubavahetuses on neil keskne roll töö- ja sotsiaalsete normide 
edendamisel ja levitamisel kogu maailmas, ning seetõttu peaksid nad tegutsema kooskõlas 
Euroopa väärtuste ja rahvusvaheliselt tunnustatud normidega; peab õigeks ja 
asjakohaseks, et neid Euroopa ettevõtteid, kes siirdavad tootmise vähem rangete 
sotsiaalsete kohustustega riikidesse, saaks kõigi kohalikele elanikele tekitatud kahjude ja 



PE454.446v02-00 4/5 AD\860972ET.doc

ET

kahjulike välismõjude eest vastutusele võtta, seda ka Euroopa kohtutes;

10. arvab, et komisjon peaks oma tulevases teatises VKEde tegevuse rahvusvahelisemaks 
muutmise kohta tegema ettepanekud meetmeteks, mis aitavad toetada ja edendada VKEde 
ESV alaseid algatusi, mis järgivad põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”, ning 
arvestavad nende eripära. 
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