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ETTEPANEKUD

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

1. märgib huviga, et komisjon on hakanud viitama ELi kaubanduslepingutes ettevõtja 
sotsiaalsele vastutusele; on seisukohal, et arvestades suurettevõtete, nende filiaalide ja 
tarneahelate olulist rolli rahvusvahelises kaubanduses, tuleb ELi kaubanduslepingute 
säästva arengu peatükis kindlasti käsitleda ka ettevõtja sotsiaalset ja keskkonnaalast 
vastutust; kutsub komisjoni üles töötama välja konkreetsed ettepanekud ettevõtja 
sotsiaalse vastutuste põhimõtete rakendamiseks kaubanduspoliitikas;

2. lubab pidevalt suurendada oma jõupingutusi, et ELi institutsioonid ja ametnikud ning 
sealhulgas ELi inimõiguste eriesindaja oleksid kohustatud jõustama sotsiaalseid, 
keskkonna- ja inimõiguste alaseid norme kõikides ELi välissuhetes ja välispoliitika 
meetmetes;

3. rõhutab, et Euroopa Liit toetab ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamise eesmärki, 
mistõttu peab liit tagama, et tema rakendatava välispoliitikaga aidatakse kaasa säästvale 
arengule ja asjaomaste riikide sotsiaalsele arengule;

4. nõuab tungivalt, et komisjon tugineks ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete 
kohaldamist käsitlevate konkreetsete ettepanekute väljatöötamisel rahvusvahelistele 
ettevõtetele mõeldud OECD suunistele, sealhulgas OECD kaebemenetlustele;

5. avaldab kõikidele OECD liikmesriikidele kiitust nende põhjaliku töö eest 25. mail 2011 
avaldatud ja rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud OECD suuniste koostamisel; märgib, 
et 44 liikmesriigi valitsused riikidest, kelle näol on esindatud maailma kõik piirkonnad 
ning kes moodustavad 85% välismaistest otseinvesteeringutest, julgustavad oma 
ettevõtteid järgima neid vastutustundliku ärijuhtimise laiaulatuslikke soovitusi igal pool, 
kus nad tegutsevad; 

6. nõustub, et keskkonna ja kliimamuutustega seotud praeguste kohustuste ning 
ülemaailmsete tootmisahelate arendamise tõttu on vaja ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
algselt väljatöötatud käsitusest laiaulatuslikumat kontseptsiooni; peab seetõttu vajalikuks 
töötada välja ettevõtja sotsiaalse vastutuse ajakohastatud käsitus, milles käsitletakse ka 
tööõigust, inimõigusi, tööhõiveküsimusi, keskkonnakaitset, kliimamuutusega seotud 
probleeme ning korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidumise vältimist;

7. nõuab, et kõik ELi ettevõtted, kes tegutsevad kolmandates riikides ja annavad tööd 
rohkem kui 1000 töötajale, kohaldaksid alates 1. jaanuarist 2014 kohustuslikus korras 
rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud OECD suuniseid;

8. palub, et komisjon lisaks kõikidesse ELi poolt allkirjastatavatesse kahepoolsetesse 
kaubandus- ja investeerimislepingutesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse siduva klausli, 
tuginedes rahvusvahelisel tasandil ning eeskätt 2010. aastal ajakohastatud OECD 
suunistes määratletud ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtetele, pannes rõhku säästvale 
arengule ja heale valitsemistavale ning keskendudes konkreetselt inimõigustele, 
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inimväärsele tööle, töönormidele, ühinemisvabadusele, kollektiivläbirääkimistele ja 
muudele sotsiaalsetele kaalutlustele; teeb ettepaneku, et nimetatud klauslis tuleks 
ühtlustada olemasolevad normid ja käsitused, et tagada võrreldavus ja õiglus, samuti 
tuleks sellega hõlmata ka meetmed asjaomaste põhimõtete täitmise üle järelevalve 
teostamiseks ELi tasandil ja klausli rakendamiseks; teeb lisaks ettepaneku, et riiklikes 
kontaktpunktides toimuks arutelu OECD suunistes välja toodud teemasid käsitlevate 
küsimuste üle (näiteks nõue teostada ettevõtete ja nende filiaalide tegevuse ja tarneahelate 
üle järelevalvet ning kohaldada hoolsuskohustust); 

9. kutsub komisjoni üles tagama, et kõik ühtsel turul tegutsevad ettevõtted, sealhulgas 
rahvusvahelised suurettevõtted, kelle filiaalid või tarneahelad asuvad ELis, täidavad nii 
riigi kui ka ELi tasandil kõiki oma seadusjärgseid kohustusi, et tagada aus konkurents ja 
suurendada kasu ELi tarbijate jaoks; kutsub komisjoni aktiivselt edendama välismaal 
tegutsevate ELi ettevõtete vastutustundlikku ettevõtlust, pannes erilist rõhku nende 
tegevuse suhtes kohaldatavatest siseriiklikest või mis tahes kahepoolsetest või 
rahvusvahelistest juriidilistest kohustustest tulenevate kõikide kohustuste, muu hulgas ka 
inimõiguste, tööhõive ja keskkonna alaste rahvusvaheliste normide ja eeskirjade rangele 
täitmisele; soovitab sel eesmärgil, et komisjon teeks oma partneritega arenguriikides ja 
kiiresti areneva majandusega riikides aktiivselt koostööd, et vahetada parimaid tavasid ja 
oskusteavet selle kohta, kuidas parandada ettevõtluskeskkonda ja suurendada 
vastutustundliku ettevõtluse alast teadlikkust;

10. teeb liikmesriikide valitsustele ettepaneku paluda, et Euroopa Investeerimispank võtaks 
oma meetmetesse ka ettevõtja sotsiaalse vastutuse klausli;

11. palub komisjonil võtta kasutusele ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete mittejärgimist 
käsitlevate kaebuste esitamise ja läbivaatamise avatum ja selgem menetlus (sealhulgas 
jõustamismehhanismid) ning alustada vajadusel uurimist;

12. kutsub komisjoni üles nõudma ettevõtetelt ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete 
järgimist; rõhutab vajadust toetada ja ergutada nende tavade levitamist VKEde seas, 
minimeerides samal ajal kulusid ja bürokraatiat;

13. palub komisjonil lisada valitsusväliste organisatsioonidega sõlmitavatesse lepingutesse 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse klausel, eelkõige arengumeetmete puhul; 

14. kutsub komisjoni üles kasutama stiimulipõhiseid meetmeid tõhusamalt, olema järelevalve 
teostamisel tähelepanelikum ning tagama, et rahvusvahelised ettevõtted (sõltumata sellest, 
kas nende registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus või mitte), mille filiaalid või 
tarneahelad asuvad GSP ja GSP+ süsteemi kuuluvates riikides, ja asjaomased riigid a) 
täidavad inimõiguste, sotsiaalsete ja töönormide ning keskkonnanõuete valdkonnas oma 
riiklikke ja rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi, b) näitavad üles tõelist pühendumust oma 
töötajate ja üldisemalt kodanike õiguste, kaitse ja heaolu tagamisel, c) toetavad 
ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigust ning d) tegelevad mistahes 
rikkumistega kiiresti ja tõhusalt;

15. kutsub komisjoni üles edendama mitmepoolsetel foorumitel ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
küsimust, toetades tihedamat koostööd WTO ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega tegelevate 
muude mitmepoolsete foorumite vahel (näiteks Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja 
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OECD);

16. tuletab meelde, et kaubandusvaidluste lahendamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks 
vastutustundetust või ebaseaduslikust äritegevusest tuleneva kahjuliku välismõju eest on 
juba olemas nii kohtulikud võimalused kui ka kohtuvälised alternatiivid; kutsub komisjoni 
sellega seoses üles tegema jõupingutusi, et suurendada sellealast teadlikkust nii ettevõtjate 
ringkonnas kui ka üldsuse hulgas laiemalt; tuletab meelde, et Rahvusvaheline 
Kaubanduskoda pakub kohtuvaidlustele alternatiive otsivatele üksikisikutele, ettevõtetele, 
riikidele, riigiasutustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele vaidluste lahendamise 
teenuseid, mis võivad aidata tõhustada juurdepääsu õiguskaitsele nende jaoks, kes on
saanud kannatada vastutustundlike äritavade rikkumise pärast, mis on põhjustanud 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kahju ELis ja/või välismaal;

17. nõuab järelevalve teostamist piiravate meetmete üle (sanktsioonid, boikotid, embargod) 
ning kahesuguse kasutusega kaupade loasüsteemide kasutamist ELi tasandil;

18. nõuab selliste mehhanismide kasutuselevõtmist, mille kohaselt tuleb ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse põhimõtteid järgida kaubanduslepingust kasu saava põhiettevõtte või 
peatöövõtja kõrval ka kõikides alltöövõtjates või tarneahelates, mida nad võivad kaupade, 
töötajate või teenuste tarnimisel kasutada – eesmärk on tagada õiglasel töötasul ja 
inimväärsetel töötingimustel põhinevad võrdsed võimalused ning kindlustada 
ametiühinguõigused ja -vabadused;

19. kutsub komisjoni täiustama jätkusuutlikkuse mõjuhindamise mudelit, et kajastada 
nõuetekohaselt kaubandusläbirääkimiste majanduslikku, sotsiaalset ning inimõiguste ja 
keskkonnaalast mõju, sealhulgas kliimamuutuse leevendamise eesmärke; palub komisjonil 
võtta ELi partnerriikidega sõlmitud kaubanduslepingute suhtes järelmeetmeid, teostades 
nii enne kui ka pärast lepingu allkirjastamist jätkusuutlikkuse mõjuhindamisi, kus 
võetakse eelkõige arvesse tundlikke sektoreid;

20. rõhutab, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest tuleb parlamendile esitada kogu teave 
selle kohta, kuidas kaasatakse lepingute jätkusuutlikkuse mõjuhindamiste tulemusi 
lepingute sõlmimisele eelnevatesse läbirääkimistesse ja milliseid lepingute peatükke on 
muudetud, et hoida ära hindamistes kindlaks tehtud negatiivset mõju;

21. nõuab piiriülese õigusalase koostöösüsteemi loomist ELi ja nende kolmandate riikide 
vahel, kellega liit on allkirjastanud kahepoolsed kaubanduslepingud, et tagada ohvritele 
juhul, kui rahvusvahelised ettevõtted ja nende vahetud tütarettevõtted ei järgi 
sotsiaalvaldkonda või keskkonda käsitlevaid õigusakte või ei austa ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse põhimõtteid, tõhus juurdepääs õigussüsteemile riigis, kus asjaomane rikkumine 
toimus, ning toetada rahvusvaheliste kohtumenetluste kasutuselevõttu, et tagada vajaduse 
korral ettevõtete karistamine õigusrikkumiste eest;

22. nõuab tõhusamate läbipaistvus- ja aruandlusnormide väljatöötamist nende ELi 
tehnoloogiaettevõtete jaoks, kes tegelevad sellise tehnoloogia eksportimisega, mida saab 
kasutada inimõiguste rikkumiseks või ELi julgeolekuhuvide vastaseks tegevuseks;

23. kutsub Euroopa välisteenistust üles tagama, et ELi saatkondades töötavad 
kaubandusnõunikud saavad korrapäraselt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat koolitust 
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– eelkõige seoses ÜRO kaitsmise, austamise ja heastamise raamistiku rakendamisega –
ning et ELi saatkonnad toimivad ELi ettevõtete ja nende filiaalidega seonduvate kaebuste 
puhul ELi kontaktpunktidena, kuna OECD riiklikud kontaktpunktid eksisteerivad ainult 
OECD liikmesriikides ning ei ole OECDsse mittekuuluvates riikides asuvate ettevõtete 
töötajatele juurdepääsetavad;

24. nõuab, et uute tehnoloogiate mõju inimõigustele hinnataks teadus- ja arendustöö 
võimalikult varajases etapis, ning nõuab, et sellised hinnangud hõlmaksid stsenaariumide 
koostamist ning püüdeid määrata kindlaks inimõigustega arvestamise normid toote 
kavandamisel (nn sissearvestatud inimõigused);

25. rõhutab, et komisjoni ülesandega suurendada ettevõtete tasandil teadlikkust ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse olulisusest ja selle mittejärgimise tagajärgedest peavad kaasnema 
asjakohased teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamise meetmed vastuvõtva riigi valitsuse 
tasandil, et tagada tõhusalt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevate õiguste rakendamine 
ja õiguskaitse kättesaadavus;

26. nõuab põhimõtte „tunne oma lõppkasutajat” rakendamist, et tagada suurem kontroll ning 
vältida inimõiguste rikkumisi nii tarne- ja tootmisahela algus- või lõpuosas kui ka 
kauplemisvoogudes;

27. rõhutab, et ELi sõlmitavates tulevastes kahepoolsetes investeerimislepingutes tuleb tagada 
õiglane tasakaal investorite kaitse vajaduse ning riigi sekkumise lubamise vahel, eriti 
seoses sotsiaalsete, tervishoiu- ja keskkonnaalaste normidega;

28. märgib, et läbipaistvusdirektiivi (2004/109/EÜ) ja raamatupidamisdirektiivi (2003/51/EÜ) 
käimasoleva reformimisega tehti ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimusega tegelemisel 
edusamme, püüdes tasakaalustada läbipaistvuse ja ettevõtte vastutusega seotud õigustatud 
nõudeid ja ettevõtte aruandluskoormust; kutsub komisjoni üles tagama, et ettevõtted, 
kellele nimetatud direktiive kohaldatakse, oleksid kohustatud andma kooskõlas 
rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud OECD suunistega oma ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse alaste meetmete kohta korrapäraselt aru, ning kutsub komisjoni üles tagama ka 
VKEde erikorra, et aruandluskohustus oleks nii finantsiliselt kui ka halduslikult teostatav; 

29. rõhutab, et mitmepoolsed kaubanduslepingud peaksid hõlmama ka ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse mõõdet, ning kutsub seetõttu komisjoni üles toetama sellealaseid ettepanekuid 
nii rahvusvahelistel foorumitel – eelkõige OECDs ja Rahvusvahelises Tööbüroos – kui ka 
WTOs (Doha-järgses kontekstis);

30. nõuab, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonna tulevased meetmed hõlmaksid tervet 
väärtusahelat tooraine saamisest kuni kaubanduse ja ringlussevõtuni välja;

31. palub, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitikat võetaks arvesse ELi kaubanduslepingute 
kõikidel tasanditel, hõlmates ka sätteid, mille alusel laiendada kaitset võõrtöötajatele, 
renditöötajatele ja lähetatud töötajatele;

32. on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid ergutama ELi ettevõtteid haarama 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamise valdkonnas initsiatiivi ning vahetama 
välismaiste partneritega häid tavasid;
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33. nõuab, et ELi ettevõtted – olenemata sellest, kas nad tegutsevad ELis või kolmandates 
riikides – järgiksid kogu oma tegevuses ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitikat ning 
põhilisi tööalaseid ja ametiühinguõigusi, sh õigus eraelu puutumatusele ja 
ühinemisvabadusele;

34. nõuab, et ettevõtetes kasutatavate ettevõtja sotsiaalse vastutuse protsesside ja struktuuride 
arendamisel, käitamisel ja nende üle järelevalve teostamisel konsulteeritaks täiemahuliselt 
ja aktiivselt esindusorganisatsioonidega (sh ametiühingud) ning kaasataks neid; kutsub 
selliseid esindusorganisatsioone üles tegema tööandjatega tõelise partnerluse vaimus 
koostööd;

35. nõuab, et ELi kaubanduspoliitikas teostataks ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete üle 
suuremat, kaasavamat ja läbipaistvamat järelevalvet, kehtestades edusammude 
mõõtmiseks selged võrdlusnäitajad, et suurendada usaldust süsteemi vastu;

36. märgib, et ettevõtja sotsiaalne vastutus on mehhanism, mille abil võimaldatakse 
tööandjatel toetada arenguriikides oma töötajaid ja kohalikke kogukondi; on seisukohal, et 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja töönormide järgimine võimaldab sellistel riikidel saada 
kasu rahvusvahelise kaubanduse mahu suurenemisest, ning leiab, et ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse põhimõte võib aidata tagada tulude õiglast jagamist, et toetada jätkusuutlikku 
majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning aidata rohkem inimesi vaesusest välja (eelkõige 
finantskriisi ajal); peab kahetsusväärseks, et sotsiaalse sekkumise protokollid on siiani 
üksnes vabatahtlikud, ning nõuab, et komisjon muudaks need siduvaks.
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