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Muudatusettepanek 1
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Pealkiri

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete sotsiaalne vastutus 
rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes

Ettevõtete sotsiaalne ja keskkonnaalane
vastutus rahvusvahelistes 
kaubanduskokkulepetes

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 1997. aastal algatatud 
globaalse aruandluse algatust1 (Global 
Reporting Initiative) ja 5. oktoobril 
2006. aastal avaldatud G3 säästva arengu 
aruandluse suuniseid;

– võttes arvesse 1997. aastal algatatud 
globaalse aruandluse algatust2 (Global 
Reporting Initiative), 5. oktoobril 
2006. aastal avaldatud G3 säästva arengu 
aruandluse suuniseid ja G4 suuniseid, 
mida valmistab praegu ette globaalse
aruandluse algatus;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 
inimõiguste, hargmaiste ettevõtete ja teiste 
äriühingute küsimustega tegeleva 
eriesindaja 7. aprilli 2008. aasta aruannet 
„Kõigi inim-, kodaniku-, poliitiliste, 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste, sh arenguõiguse kaitsmise 
edendamine” (A/HRC/8/5 2008);

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 
inimõiguste, hargmaiste ettevõtete ja teiste 
äriühingute küsimustega tegeleva 
eriesindaja 7. aprilli 2008. aasta aruannet 
„Kõigi inim-, kodaniku-, poliitiliste, 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste, sh arenguõiguse kaitsmise 
edendamine” (A/HRC/8/5 2008) ning tema 
järgmise, 2011. aastal esitatava 
aruandega seotud käimasolevat tööd;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 
inimõiguste, hargmaiste ettevõtete ja teiste 
äriühingute küsimustega tegeleva 
eriesindaja John Ruggie 9. aprilli 
2010. aasta aruannet „Äriühingud ja 
inimõigused: järgmised sammud 
raamistiku „Kaitsta, austada ja heastada”
elluviimisel” (A/HRC/14/27);

Or. en

Muudatusettepanek 5
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13



AM\833858ET.doc 5/57 PE450.649v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Taanis loodi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse valitsuskeskus, kes 
koordineerib valitsuse algatusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse soodustamise osas ja 
töötab välja praktilisi vahendeid 
ettevõtetele1;

– võttes arvesse mitmete liikmesriikide 
algatusi ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
edendamiseks ja eriti seda, et Taanis loodi 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
valitsuskeskus, kes koordineerib valitsuse 
õigusloomega seotud algatusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse soodustamise osas ja 
töötab välja praktilisi vahendeid 
ettevõtetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelist pakti, 1979. aasta 
konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, 1994. 
aasta põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni 
projekti ja 1989. aasta lapse õiguste 
konventsiooni;

– võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelist pakti, 1979. aasta 
konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, 
13. septembril 2007. aastal ÜRO 
Peaassamblee resolutsiooniga 61/295 
vastu võetud ÜRO põlisrahvaste õiguste 
deklaratsiooni, 1994. aasta põlisrahvaste 
õiguste deklaratsiooni projekti ja 1989. 
aasta lapse õiguste konventsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 18

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 1968. aasta Brüsseli 
konventsiooni1, mida kinnitas nõukogu 
22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades;

– võttes arvesse 1968. aasta Brüsseli 
konventsiooni, mida kinnitas nõukogu 
22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades,
ning komisjoni 21. aprilli 2009. aasta 
rohelist raamatut nõukogu määruse (EÜ) 
nr 44/2001 läbivaatamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. 
aasta resolutsiooni rahvusvahelise 
kaubanduse avatuse ja demokraatia kohta2, 
milles nõutakse, et WTO järgiks 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhilisi sotsiaalseid standardeid ning WTO 
tunnustaks ILO otsuseid, sealhulgas 
võimalikke üleskutseid kehtestada põhiliste 
sotsiaalsete standardite rikkumise korral 
sanktsioone; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 9
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

                                               
1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
2 EÜT C 112 E, 9.5.2002, lk 326.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et hargmaised ettevõtted ja 
nende filiaalid täidavad põhirolli
majanduse üleilmastumises ja 
rahvusvahelises kaubanduses;

A. arvestades, et ettevõtted ja nende 
filiaalid täidavad tähtsat rolli majanduse 
üleilmastumises ja rahvusvahelises 
kaubanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et hargmaised ettevõtted ja 
nende filiaalid täidavad põhirolli 
majanduse üleilmastumises ja 
rahvusvahelises kaubanduses;

A. arvestades, et hargmaised ettevõtted ja 
nende filiaalid on ühed põhirolli täitjad 
majanduse üleilmastumises ja 
rahvusvahelises kaubanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse poliitika peab toimima 
integreeritud, isereguleeruva 
mehhanismina, mille abil ettevõtted 
jälgivad ja tagavad toetuse seadustele, 
eetilistele standarditele ja 
rahvusvahelistele normidele. Ettevõtted 
peavad sellest tulenevalt võtma vastutuse 
oma tegevuse mõju eest keskkonnale, 
tarbijatele, töötajatele, kogukondadele, 
sidusrühmadele ja kõikidele teistele 
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avaliku sektori liikmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades OECD suuniseid 
hargmaistele ettevõtetele, soovitusi, mille 
valitsused annavad ettevõtetele ja milles on 
kehtestatud vastutustundliku käitumise 
vabatahtlikud standardid, mis on kooskõlas 
kehtivate õigusaktidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalpartnerite suhete, inimõiguste, 
keskkonna, tarbijate huvide, 
korruptsioonivastase võitluse ja maksudest 
kõrvalehoidmise valdkonnas;

B. arvestades OECD 2000. aasta suuniseid 
hargmaistele ettevõtetele ja 2010. aastal 
ajakohastatud soovitusi,
mille valitsused annavad ettevõtetele ja 
milles on kehtestatud vastutustundliku 
käitumise vabatahtlikud standardid, mis on 
kooskõlas kehtivate õigusaktidega eelkõige 
tööhõive, sotsiaalpartnerite suhete, 
inimõiguste, keskkonna, tarbijate huvide, 
korruptsioonivastase võitluse ja maksudest 
kõrvalehoidumise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Joe Higgins

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse retoorika, mida ettevõtetes 
kasutatakse, ei lange sageli kokku 
nende tegeliku käitumisega ja et ettevõtete 
sotsiaalset vastutust kasutatakse 
hargmaistes ettevõtetes sageli lihtsalt 
turundusvahendina;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne 
vastutus on vabatahtlik iseregulatsiooni 
mehhanism, mille eesmärk on muuta 
sotsiaalsete ja keskkonnanõuete ning 
inimõiguste edendamine avaliku huvi 
kaalutletud kaasamise kaudu ettevõtetes 
vastu võetavatesse otsustesse ärimudeli 
osaks, vastupidiselt seadustele, mille 
alusel kohustatakse ettevõtteid järgima 
kõnealustes valdkondades teatud nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Joe Higgins

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B b. arvestades, et vaatamata ettevõtete 
sotsiaalsele vastutusele jääb enamiku 
ettevõtete jaoks esmatähtsaks kasumi 
suurendamine, 
mida tehakse töötavate inimeste ja 
keskkonna arvelt;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni kolmepoolset 
deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete 
kohta, mis on suunatud valitsustele, 
rahvusvahelistele ettevõtetele, töölistele 
tööhõive, koolituse, töötingimuste, 
töösuhete valdkonnas, deklaratsioonis 
kohustatakse riike järgima ja edendama 
nelja peamist töönormi: ühinemisvabadus 
ja kollektiivläbirääkimiste õigus, 
kohustusliku töö kõigi vormide kaotamine; 
lapstööjõu kaotamine; kutsealaga seotud 
diskrimineerimise kõrvaldamine;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 17
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne 
vastutus on olemuselt vabatahtlik ja 
isereguleeruv, tuleks komisjoni mis tahes 
algatustes keskenduda pigem ettevõtete 
sotsiaalse vastutusega seotud tegevuse 
toetamisele kui reguleerimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades ÜRO ülemaailmset 
kokkulepet (Global Compact), milles on 
esitatud kümme põhimõtet, millest 
hargmaised ettevõtted peavad kinni 
pidama inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite valdkonnas, 
keskkonnaprobleemidele ettevaatliku 
lähenemise ja korruptsioonivastase võitluse 
osas;

D. arvestades ÜRO ülemaailmset 
kokkulepet (Global Compact), milles on
esitatud kümme põhimõtet inimõiguste, 
põhiliste sotsiaalsete standardite 
valdkonnas, keskkonnaprobleemidele 
ettevaatliku lähenemise ja 
korruptsioonivastase võitluse osas, millest 
ettevõtted vabatahtlikkuse alusel kinni 
peavad ja mille nad oma äritegevusse
integreerivad;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades ÜRO ülemaailmset 
kokkulepet (Global Compact), milles on 
esitatud kümme põhimõtet, millest 
hargmaised ettevõtted peavad kinni 
pidama inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite valdkonnas, 
keskkonnaprobleemidele ettevaatliku 
lähenemise ja korruptsioonivastase 
võitluse osas;

D. arvestades ÜRO ülemaailmset 
kokkulepet (Global Compact) kümne 
põhimõtte kohta, mille hargmaised
ettevõtted peaksid oma mõjuvaldkonnas 
peamiste väärtuste kogumina omaks 
võtma, mida nad peaksid toetama ja ellu 
viima inimõiguste, sotsiaalsete standardite 
valdkonnas, keskkonna ja 
korruptsioonivastase võitluse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D



PE450.649v01-00 12/57 AM\833858ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades ÜRO ülemaailmset 
kokkulepet (Global Compact), milles on 
esitatud kümme põhimõtet, millest 
hargmaised ettevõtted peavad kinni pidama 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite valdkonnas, 
keskkonnaprobleemidele ettevaatliku 
lähenemise ja korruptsioonivastase võitluse 
osas;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 21
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades käimasolevaid töid 
ajakohastamaks OECD suuniseid 
hargmaistele ettevõtetele, eriti selliseid, 
mis käsitlevad riiklike kontaktpunktide 
parandamist ja tootmisahelate 
vastutuskorda;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D b. arvestades, et rahvusvahelised 
võrdlusalused, nagu globaalse aruandluse 
algatus, või sertifitseerimis- ja 
märgistamismehhanismid, nagu standard 
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ISO 14 001 või eriti hiljutine standard 
ISO 26 000, mis on loodud kui igat liiki 
organisatsioonide suhtes kohaldatavate 
suuniste kogumik, aitavad säästvat 
arengut hõlmates hinnata ettevõtetel oma 
tegevuse majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnamõju, kuid on tulemuslikud 
ainult tõhusa kohaldamise ja kontrolli 
korral;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D c. arvestades ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse määratlust, millega nõustus 
suur osa kodanikuühiskonnast ja 
rahvusvahelisest ametiühinguliikumisest 
ning mis on standardi ISO 26 000 
kohaselt „organisatsiooni vastutus oma 
otsuste ja tegevuse poolt ühiskonnale ja 
keskkonnale avaldatava mõju eest ning 
mis väljendub läbipaistvas ja eetilises 
käitumises, mis aitab kaasa säästvale 
arengule, sh tervishoiule ja ühiskonna 
heaolule; võtab arvesse sidusrühmade 
ootusi; järgib kehtivaid seadusi ning on 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
on integreeritud kogu organisatsiooni ja 
seda rakendatakse organisatsiooni 
suhetes“;

Or. fr
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Muudatusettepanek 24
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades Euroopa Komisjoni 
aruannet Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele seoses kaubandus- ja 
turustusturu järelevalvega „Tõhusam ja 
õiglasem siseturg kaubanduse ja 
turustuse valdkonnas 2020. aastaks” 
(KOM(2010)355 lõplik) ning selle lisa, 
milles on märgitud, et tarbijal on „sageli 
üksnes õige pisut teavet selle kohta, 
kuidas täidab müüja oma kohustusi 
sotsiaalse vastutuse vallas. Ta ei saa seega 
oma ostmisharjumuste puhul teha valikut, 
mis põhineks tema informeeritusel“;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F a. arvestades, et Lissaboni lepingu 
jõustumine on laiendanud ELi 
kaubandusalase pädevuse ulatust, 
eelkõige investeeringute valdkonnas, mis 
peab nüüd vastama ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse standarditele, mille järgimise 
EL on kohustuseks võtnud; arvestades, et 
uus ühine investeerimispoliitika peab ELi 
investoritele täpselt selgeks tegema 
täitmisele pööratavad tingimused, mis on 
peamiseks hoovaks õiguste ja kohustuste 
tasakaalustamisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete mittejärgimine on 
sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks 
vorme, mis kahjustab eelkõige Euroopas 
tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid, kes on 
kohustatud pidama kinni kõige 
rangematest sotsiaalsetest, 
keskkonnaalastest ja maksustandarditest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete mittejärgimine on 
sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks 
vorme, mis kahjustab eelkõige Euroopas
tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid, kes on 
kohustatud pidama kinni kõige 
rangematest sotsiaalsetest, 
keskkonnaalastest ja maksustandarditest;

I. arvestades, et õigusaktide mittejärgimine 
kolmandas riigis, kus mis tahes suurusega 
ELi ettevõte tegutseb, on kehtivate 
õigusaktide alusel rikkumine või 
kriminaalkuritegu ja kahjustab eelkõige 
kõnealuses kolmandas riigis tegutsevaid 
ettevõtteid ja töötajaid, ning et kui 
mittejärgimine on püsiv ja jääb 
karistuseta, võib see kaasa tuua vähem 
rangete sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja 
maksustandardite leviku, avaldades 
negatiivset mõju isegi ELi töötajatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete mittejärgimine on 
sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks 
vorme, mis kahjustab eelkõige Euroopas 
tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid, kes on 
kohustatud pidama kinni kõige rangematest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
maksustandarditest;

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete mittejärgimine on 
sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks 
vorme, mis kahjustab eelkõige Euroopas 
tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid, kes on 
kohustatud pidama kinni kõige rangematest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
maksustandarditest; arvestades, et 
sanktsioonide kohaldamine ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtete jätkuvate
rikkumiste korral kujutaks endast tõhusat 
meedet;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtete mittejärgimine on 
sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks 
vorme, mis kahjustab eelkõige Euroopas 
tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid, kes on 
kohustatud pidama kinni kõige rangematest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
maksustandarditest;

I. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse õiguslikult siduvate põhimõtete 
mittejärgimine on sotsiaalse ja 
keskkonnadumpingu üks vorme, mis 
kahjustab eelkõige Euroopas tegutsevaid 
ettevõtteid ja töötajaid, kes on kohustatud 
pidama kinni kõige rangematest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
maksustandarditest;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa hargmaiseid ettevõtteid, kes 
paigutavad ümber oma tootmisüksused 
riikidesse, kus on madalad palgad ja 
väiksemad keskkonnanõuded, võiks 
pidada vastutavaks, sealhulgas ka 
Euroopa jurisdiktsioonide ees, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude eest, 
mille nende filiaalid ja tootmisahelad 
nendes riikides põhjustavad;

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa hargmaiseid ettevõtteid, kes 
paigutavad ümber oma tootmisüksused 
riikidesse, kus on madalad palgad ja 
väiksemad keskkonnanõuded, võiks 
pidada vastutavaks, sealhulgas ka 
Euroopa jurisdiktsioonide ees, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude eest, 
mille nende filiaalid ja tootmisahelad 
nendes riikides põhjustavad;

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa ettevõtteid, sealhulgas 
hargmaiseid ettevõtteid, kes tegutsevad 
kolmandates riikides, võiks pidada 
vastutavaks kohalike jurisdiktsioonide ees 
samasugusel viisil nagu samasuguses äri-
ja õiguskeskkonnas tegutsevat kohalikku 
või välismaa ettevõtet, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude eest, 
mille nemad või nende filiaalid ja 
tootmisahelad nendes riikides põhjustavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa hargmaiseid ettevõtteid, kes 
paigutavad ümber oma tootmisüksused 
riikidesse, kus on madalad palgad ja 
väiksemad keskkonnanõuded, võiks pidada 
vastutavaks, sealhulgas ka Euroopa 
jurisdiktsioonide ees, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude eest, 
mille nende filiaalid ja tootmisahelad 
nendes riikides põhjustavad;

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa hargmaiseid ettevõtteid, kes 
paigutavad ümber oma tootmisüksused 
riikidesse, kus on madalad palgad ja 
väiksemad keskkonnanõuded, võiks pidada 
vastutavaks, sealhulgas ka Euroopa 
jurisdiktsioonide ees, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude või 
muu, kohalike kogukondade arvates 
negatiivse välismõju eest, mille nende 
filiaalid ja tootmisahelad nendes riikides 
põhjustavad;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa hargmaiseid ettevõtteid, kes 
paigutavad ümber oma tootmisüksused 
riikidesse, kus on madalad palgad ja 
väiksemad keskkonnanõuded, võiks pidada 
vastutavaks, sealhulgas ka Euroopa 
jurisdiktsioonide ees, võimalike 
keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude eest, 
mille nende filiaalid ja tootmisahelad 
nendes riikides põhjustavad;

J. arvestades, et oleks loomulik, kui 
Euroopa ettevõtteid, kes paigutavad ümber 
oma tootmisüksused riikidesse, kus on 
madalad palgad ja väiksemad 
keskkonnanõuded, võiks pidada 
vastutavaks võimalike keskkonna- ja 
sotsiaalsete kahjude eest, mille nende 
filiaalid ja tootmisahelad nendes riikides 
põhjustavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J a. arvestades nende sidemete suurt 
mitmekesisust, mis võivad olla 
emaettevõtte ja filiaalide vahel või 
ettevõtte ja tarnijate vahel, ning vajadust 
täpsustada mõjusfääri ja 
hoolsuskohustust rahvusvahelisel 
tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J b. arvestades, et ettevõtted ei ole otseselt 
sunnitud pidama kinni rahvusvahelisest 
õigusest ja et rahvusvahelised 
konventsioonid, eelkõige inimõiguste, 
tööõiguse ja keskkonnakaitse valdkonnas, 
kohustavad allakirjutanud riike, kuid ei 
kohusta otseselt ettevõtteid, kelle 
registrijärgne asukoht on nendes riikides; 
kõnealused riigid peavad aga tagama, et 
ettevõtted, kelle registrijärgne asukoht on 
nende territooriumil, täidavad oma 
õiguslikke kohustusi ja hoolsuskohustust, 
ning rakendama sobivaid ja piisavaid 
sanktsioone, kui ettevõtted seda ei tee;

Or. fr
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Muudatusettepanek 36
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J c. arvestades põhiõigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ning õiglasele ja 
sõltumatule kohtulikule arutamisele, mis 
on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklis 7 ja inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artiklis 8;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J d. arvestades õigusalase koostöö 
põhimõtet, mis on kajastatud Brüsseli 
konventsioonis ja määruses nr 44/2001, ja 
kutsudes komisjoni üles arendama edasi 
rohelist raamatut, milles tehakse 
ettepanekuid eksterritoriaalsuse 
valdkonnas, eelkõige seoses määruse 
reguleerimisala laiendamisega 
kolmandate riikide kostjaid hõlmavatele 
vaidlusküsimustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõikes 3 
on juba nimetatud ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, kuigi piiratud kujul;

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõikes 3 
on juba nimetatud ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, kuigi piiratud kujul; arvestades, 
et isegi kui ettevõtted rikuvad pidevalt 
inimõigusi, töönorme või 
keskkonnanõudeid, siis praktikas ei 
avalda see teistsugustele 
eesmärgipüstitustele vaatamata 
kõnealuste kaubanduslepingute 
jätkamisele mingit mõju;

Or. de

Muudatusettepanek 39
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõikes 3 
on juba nimetatud ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, kuigi piiratud kujul;

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõikes 3 
on nimetatud ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, on jäetud määratlemata 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse tähtsus 
Euroopa eesmärkide jaoks, milleks on 
keskkonna ning sotsiaalsete ja
inimõiguste kaitse;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõikes 3 
on juba nimetatud ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, kuigi piiratud kujul;

K. arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea 
vahelise vabakaubanduslepingu peatükis 
13 ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise 
mitmepoolse kaubanduslepingu artikli 270 
lõikes 3 on juba nimetatud ettevõtete 
sotsiaalset vastutust;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K a. arvestades, et eelkõige 
kaevandussektoris ja ulatuslikes tarniva 
tööstuse valdkondades on senised 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kokkulepped osutunud ebapiisavaks;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et nii ettevõtete sotsiaalne 
vastutus kui ka kaubanduslepingute 
sotsiaalsed ja keskkonnaalased klauslid 
täidavad samu eesmärke, milleks on 

L. arvestades, et kaubanduslepingute 
sotsiaalsed ja keskkonnaalased klauslid 
koos äriettevõtete võetud kohustustega 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas 
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inimeste ja keskkonna vajadusi arvestav 
majandus ning õiglasem, sotsiaalsem ja 
humaansem üleilmastumine, mis aitab 
tõhusalt kaasa säästvale arengule;

täidavad samu eesmärke, milleks on 
inimeste ja keskkonna vajadusi arvestav 
majandus ning õiglasem, sotsiaalsem ja 
humaansem üleilmastumine, mis aitab 
tõhusalt kaasa säästvale arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades kehtivaid ühenduse 
õigusakte, milles käsitletakse mikro-, 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, 
ja eelkõige 6. mai 2003. aasta soovitust 
2003/361/EÜ ning 2008. aasta juunis 
vastu võetud Euroopa 
väikeettevõtlusalgatust „Small Business 
Act”;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kokkulepped ei tohi teenida 
tõhusate õigusaktide takistamise 
eesmärki; arvestades, et ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse kokkulepped, mis 
osutuvad mittetõhusaks või 
mitterakendatavaks, peavad kaasa tooma 
seadusandjate reguleerivad meetmed,
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks, et pärast kliima-, 
energia- ja toidukriisi on rahvusvaheline 
finantskriis toonud kõikjal kaasa 
sotsiaalkriisi, mis on suurendanud 
vajadust uute ja tugevate eeskirjade 
järele, et maailmamajanduse üle oleks 
parem järelevalvet teostada ning 
kindlustada, et see ei arene inimeste ja 
ühiskonna vajaduste arvelt; on arvamusel, 
et see vajadus puudutab ka 
üleilmastumise keskmes olevat 
rahvusvahelist kaubandust;

1. võtab teadmiseks, et väljakutsed, 
millega me täna silmitsi seisame ja mida 
süvendas hiljutine finantskriis, on toonud 
kõikjal kaasa arutelud uue reguleeriva 
lähenemisviisi ja juhtimisküsimuste 
teemal maailmamajanduses, sealhulgas 
rahvusvahelises kaubanduses; on 
arvamusel, et uued eeskirjad peaksid 
kaasa aitama jätkusuutlikuma poliitika 
arendamisele, mis arvestab sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste probleemidega;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks, et pärast kliima-, 
energia- ja toidukriisi on rahvusvaheline 
finantskriis toonud kõikjal kaasa 
sotsiaalkriisi, mis on suurendanud vajadust 
uute ja tugevate eeskirjade järele, et 
maailmamajanduse üle oleks parem 
järelevalvet teostada ning kindlustada, et 
see ei arene inimeste ja ühiskonna 
vajaduste arvelt; on arvamusel, et see 
vajadus puudutab ka üleilmastumise 
keskmes olevat rahvusvahelist 

1. võtab teadmiseks, et pärast kliima-, 
energia- ja toidukriisi on rahvusvaheline 
finantskriis toonud kõikjal kaasa 
sotsiaalkriisi, mis on suurendanud vajadust 
uute, tõhusamate ja paremini jõustatud 
eeskirjade järele, et riiklikel või vajaduse 
korral riigiülestel seadusandjatel oleks 
parem majanduse üle järelevalvet 
teostada; on seisukohal, et 
väljumisstrateegiad, mida käesoleval ajal 
kogu maailmas rakendatakse, ei tohi 
areneda inimeste ja ühiskonna vajaduste 
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kaubandust; arvelt; on arvamusel, et sellele eesmärgile
saab kaasa aidata avatud ja õiglase 
rahvusvahelise kaubanduse, mis on üks
üleilmastumise mootor, tõhustamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks, et pärast kliima-, 
energia- ja toidukriisi on rahvusvaheline 
finantskriis toonud kõikjal kaasa 
sotsiaalkriisi, mis on suurendanud vajadust 
uute ja tugevate eeskirjade järele, et 
maailmamajanduse üle oleks parem 
järelevalvet teostada ning kindlustada, et 
see ei arene inimeste ja ühiskonna 
vajaduste arvelt; on arvamusel, et see 
vajadus puudutab ka üleilmastumise 
keskmes olevat rahvusvahelist kaubandust;

1. võtab teadmiseks, et rahvusvaheline 
finantskriis on toonud kohati kaasa 
sotsiaalkriisi, mis on suurendanud vajadust 
uute ja tugevate eeskirjade järele, et 
maailmamajanduse üle oleks parem 
järelevalvet teostada ning kindlustada, et 
see ei arene inimeste ja ühiskonna 
vajaduste arvelt; on arvamusel, et see 
vajadus puudutab ka üleilmastumise 
keskmes olevat rahvusvahelist kaubandust;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumisega on kaasnenud ka 
tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel, 
millega on vahel kaasnenud tõsised inim-

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumine on suurendanud 
konkurentsisurvet riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi ettevõtete vahel, millega on 
vahel kaasnenud õigustamatud inim- ja 
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ja sotsiaalõiguste rikkumised ja keskkonna 
kahjustamine; 

sotsiaalõiguste rikkumised ja keskkonna 
kahjustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumisega on kaasnenud ka 
tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel, 
millega on vahel kaasnenud tõsised inim-
ja sotsiaalõiguste rikkumised ja keskkonna 
kahjustamine; 

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumisega on kaasnenud ka 
tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel, 
mis on käivitanud reforme avatuse, 
juhtimise ja jõukuse suurendamiseks, 
kuid millega on vahel kaasnenud ka 
tõsised inim- ja sotsiaalõiguste rikkumised 
ja keskkonna kahjustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumisega on kaasnenud ka 
tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel, 
millega on vahel kaasnenud tõsised inim-
ja sotsiaalõiguste rikkumised ja keskkonna 
kahjustamine; 

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et 
üleilmastumisega on kaasnenud ka 
tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamisel ja 
konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel, 
mis on vahel sundinud valitsusi taluma
tõsiseid inim- ja sotsiaalõiguste rikkumisi
ja keskkonna kahjustamist kaubanduse ja 
investeeringute ligimeelitamise eesmärgil;
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Or. en

Muudatusettepanek 51
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtted, mis on tunnustatud 
rahvusvahelisel tasandil, nii OECDs, ILOs 
ja ÜROs, käsitlevad vastutustundlikku 
käitumist, mida oodatakse ettevõtetelt 
eelkõige tööhõive, sotsiaalsete suhete, 
inimõiguste, keskkonna, tarbijahuvide ja 
nende suhtes läbipaistvuse, korruptsiooni 
vastase võitluse ja maksustamise 
valdkonnas;

3. tuletab meelde, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtted, mis on tunnustatud 
rahvusvahelisel tasandil, nii OECDs, ILOs 
ja ÜROs, käsitlevad vastutustundlikku 
käitumist, mida oodatakse ettevõtetelt, ja 
eeldab kõigepealt kehtivate õigusaktide 
järgimist, eelkõige tööhõive, sotsiaalsete 
suhete, inimõiguste, keskkonna,
tarbijahuvide ja nende suhtes läbipaistvuse, 
korruptsiooni vastase võitluse ja 
maksustamise valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. tunnistab ainuüksi vabatahtlikkusel 
põhineva ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
piiratust ja nõuab seetõttu, et komisjon 
sätestaks uues 2020. aasta 
kaubandusstrateegias selgesõnaliselt 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja esitaks 
selged ettepanekud, kuidas see 
valdkondlikes poliitikates läbipaistval ja 
vastutustundlikul viisil ellu viia;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse edendamine on üks ELi 
toetatavaid eesmärke ja Euroopa Komisjon 
on arvamusel, et EL peaks kindlustama, et 
tema välispoliitika ja kolmandatesse 
riikidesse investeerivate ELi ettevõtete 
käitumine aitavad tõhusalt kaasa nende 
riikide säästavale ja sotsiaalsele arengule;

4. tuletab meelde, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse edendamine on üks ELi 
toetatavaid eesmärke ja Euroopa Komisjon 
on arvamusel, et EL peaks kindlustama, et 
tema välispoliitika aitab tõhusalt kaasa 
nende riikide säästvale ja sotsiaalsele 
arengule ning et ükskõik millises kohas 
investeerivate ja tegutsevate Euroopa 
ettevõtete tegevus on kooskõlas Euroopa 
väärtuste ja rahvusvaheliselt kokkulepitud 
normidega;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et kaubanduspoliitika on
ELi üldeesmärkide saavutamise vahend ja 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 207 teostatakse ELi 
kaubanduspoliitikat „kooskõlas liidu 
välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega” 
ja vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
3 peab EL „toetama maailma säästvat 
arengut, rahvaste solidaarsust ja 
vastastikust austust, vaba ja ausat 
kaubandust, vaesuse kaotamist ning 
inimõiguste, eriti lapse õiguste kaitset, 
samuti rahvusvahelise õiguse ranget 
järgimist ja arendamist, sealhulgas ÜRO 

5. tuletab meelde, et kaubanduspoliitika 
eesmärgid peavad olema täielikult 
kooskõlas ELi üldeesmärkidega ja 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 207 teostatakse ELi 
kaubanduspoliitikat „kooskõlas liidu 
välistegevuse põhimõtete ja eesmärkidega” 
ja vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
3 peab EL muu hulgas „toetama maailma 
säästvat arengut, rahvaste solidaarsust ja 
vastastikust austust, vaba ja ausat 
kaubandust, vaesuse kaotamist ning 
inimõiguste, eriti lapse õiguste kaitset, 
samuti rahvusvahelise õiguse ranget 
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põhikirja põhimõtete austamist”; järgimist ja arendamist, sealhulgas ÜRO 
põhikirja põhimõtete austamist”;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. usub, et Euroopa Komisjon peaks 
uurima võimalusi emaettevõtte ja mis 
tahes temast sõltuva ettevõtte, olgu see siis 
filiaal, tarnija või alltöövõtja, suhete ühtse 
määratluse kehtestamiseks, selleks et 
vähendada igaühe juriidilist vastutust;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Joe Higgins

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalne 
vastutus ei ole tõhus vahend töötajate, 
kohalike ja põliselanike kogukondade 
õiguste ning keskkonna kaitsmiseks, ja 
nõuab töötajate õiguste ja 
keskkonnakaitse tagamiseks rangeid 
õigusakte ja tõhusat ametiühingute 
organisatsiooni, mitte tuginemist 
ettevõtete mittesiduvatele kohustustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. on veendunud, et võttes arvesse suurte 
ettevõtete, nende filiaalide ja 
tootmisahelate põhirolli rahvusvahelises 
kaubanduses, peab ettevõtete sotsiaalsest
ja keskkonnaalasest vastutusest saama
ELi kaubanduslepingute üks osa;

6. on veendunud, et võttes arvesse suurte 
ettevõtete, nende filiaalide ja 
tootmisahelate suurt rolli rahvusvahelises 
kaubanduses, võib ettevõtete sotsiaalne 
vastutus ELi kaubanduslepingutele 
lisandväärtust anda;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. usub, et ettevõtete sotsiaalne vastutus 
tugevdab kaubanduslepinguid ettevõtete 
käitumise osas ja samal ajal 
kaubanduslepingud toetavad ettevõtete 
sotsiaalset vastutust, eelkõige järelevalve 
raames nende põhimõtete rakendamise üle, 
millest need lähtuvad;

7. usub, et ettevõtete sotsiaalne vastutus 
peaks täiendama kaubanduslepinguid 
ettevõtete käitumise osas ja samal ajal 
kaubanduslepingud toetavad ettevõtete 
sotsiaalset vastutust, eelkõige järelevalve 
raames nende põhimõtete rakendamise üle, 
millest need lähtuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse valdkonna põhimõtteid ja 
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kohustusi võetaks arvesse ja et need 
oleksid komisjoni kavandatava teatise 
„Euroopa uus kaubanduspoliitika 
Euroopa 2020. aasta strateegia raames“, 
2011. aastal esitatava ettevõtete sotsiaalset 
vastutust käsitleva komisjoni teatise ja 
kaubanduspoliitika elluviimise osa;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõuab, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
põhimõtted viidaks sisse GSP ja GSP+ 
määrusesse selle järgmise muutmise 
käigus; palub komisjonil kindlustada, et 
rahvusvahelised ettevõtted (sõltumata 
sellest, kas nende registrijärgne asukoht 
on Euroopa Liidus), mille filiaalid või 
tootmisahelad asuvad GSP ja eelkõige 
GSP+ süsteemis osalevas riigis, peavad 
kinni oma seadusjärgsetest, riiklikest ja 
rahvusvahelistest kohustustest inimõiguste, 
sotsiaalsete standardite ja keskkonnanõuete 
osas; soovib, et tagataks, et EL ja 
allakirjutanud riigid ja üldise soodustuste 
süsteemi raames soodustusi saavad riigid 
jälgiksid, et ettevõtted täidavad oma 
kohustusi; nõuab, et see oleks üldiste 
soodustuste süsteemi raames siduv;

8. nõuab, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
põhimõtted viidaks sisse GSP+ määrusesse 
selle järgmise muutmise käigus; palub 
komisjonil kindlustada, et ettevõtted 
peavad kinni oma seadusjärgsetest, 
riiklikest ja rahvusvahelistest kohustustest 
inimõiguste, sotsiaalsete standardite ja 
keskkonnanõuete osas; soovib, et tagataks, 
et EL ja allakirjutanud riigid ja üldise 
soodustuste süsteemi raames soodustusi 
saavad riigid jälgiksid, et ettevõtted 
täidavad oma kohustusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 61
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. palub komisjonil meelde tuletada, et 
ettevõtete sotsiaalne vastutus oli algselt 
vastutustundlike ettevõtete vabatahtlik 
tegevus eesmärgiga tagada, et nende mõju 
liikmesriikidele ja nende 
tegutsemiskohaks olevatele riikidele oleks 
kasutoov, ja tunnistada, et eelnevat silmas 
pidades on vabatahtlikkuse põhimõtte 
säilitamine ja organisatsioonidele 
võimaluse andmine oma äranägemise 
kohaselt toimida parim meetod kõige 
viljakamate tulemuste saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. usub, et uuendatud üldiste soodustuste 
süsteem GSP+ peaks ka keelama 
„võõrustajariigi lepingud”, mis on selgesti 
vastuolus ettevõtete sotsiaalse vastutusega 
ja mille mõned hargmaised ettevõtted 
salaja sõlmivad süsteemi GSP+ raames 
soodustusi saavate võõrustajariikidega, et 
vältida kõnealuste riikide õigusnorme;

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 63
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. võtab teadmiseks, et õigusnormid, 
eeskirjad ja bürokraatlik menetlus võivad 
avaldada kahjulikku mõju eriti VKEdele,
kui nad püüavad piiratud ressurssidega 
kasvada ja/või uutele turgudele siseneda, 
ning kutsub komisjoni seetõttu üles 
tagama, et käesolevast raportist tulenevad 
tegevused ei muudaks bürokraatlikku 
koormust eriti VKEde jaoks raskemaks 
ega avaldaks kahjulikku mõju nende 
ettevõtlusalgatustele;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. palub komisjonil töötada välja uus 
mõju-uuringu mudel, et kindlustada, et 
enne kaubalepingu sõlmimist ja pärast 
seda ELiga lepingulistes suhetes olevad 
riigid täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite ja keskkonnakaitse osas; 
palub ühtlasi viia läbi mõju-uuringu 
kaubanduslepingute mõju kohta 
partnerriikidele ja nende haavatele 
sektoritele sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas, kõnealused 
uuringud tuleb teha enne lepingu 
sõlmimist ja täitma hakkamist;

10. palub komisjonil vajaduse korral 
täiustada jätkusuutlikkuse mõju-uuringu 
mudelit, et kajastada nõuetekohaselt 
kaubandusläbirääkimiste majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju; palub 
komisjonil teostada ELi partnerriikidega 
sõlmitud kaubanduslepingute
järelhindamine, viies läbi eelnevaid mõju-
uuringuid, mille puhul võetakse eelkõige 
arvesse haavatavaid sektoreid;

Or. en



PE450.649v01-00 34/57 AM\833858ET.doc

ET

Muudatusettepanek 65
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. palub komisjonil töötada välja uus 
mõju-uuringu mudel, et kindlustada, et 
enne kaubalepingu sõlmimist ja pärast seda 
ELiga lepingulistes suhetes olevad riigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite ja keskkonnakaitse osas; palub 
ühtlasi viia läbi mõju-uuringu 
kaubanduslepingute mõju kohta 
partnerriikidele ja nende haavatele 
sektoritele sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas, kõnealused 
uuringud tuleb teha enne lepingu sõlmimist 
ja täitma hakkamist;

10. palub komisjonil töötada välja uus 
mõju-uuringu mudel, et kindlustada, et 
enne kaubalepingu sõlmimist ja pärast seda 
ELiga lepingulistes suhetes olevad riigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite ja keskkonnakaitse osas; palub 
ühtlasi viia läbi mõju-uuringu 
kaubanduslepingute mõju kohta 
partnerriikidele ja nende haavatele 
sektoritele sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas, kõnealused 
uuringud tuleb teha enne lepingu sõlmimist 
ja pärast täitma hakkamist;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. palub komisjonil töötada välja uus 
mõju-uuringu mudel, et kindlustada, et 
enne kaubalepingu sõlmimist ja pärast seda 
ELiga lepingulistes suhetes olevad riigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite ja keskkonnakaitse osas; palub 
ühtlasi viia läbi mõju-uuringu 
kaubanduslepingute mõju kohta 
partnerriikidele ja nende haavatele 
sektoritele sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas, kõnealused 
uuringud tuleb teha enne lepingu sõlmimist 

10.palub komisjonil töötada välja uus 
mõju-uuringu mudel, et kindlustada, et 
enne kaubalepingu sõlmimist ja pärast seda 
ELiga lepingulistes suhetes olevad riigid 
täidaksid tõhusalt oma kohustusi 
inimõiguste, põhiliste sotsiaalsete 
standardite ja keskkonnakaitse, sealhulgas 
kliimamuutuste leevendamise eesmärkide
osas; palub ühtlasi viia läbi mõju-uuringu 
kaubanduslepingute mõju kohta 
partnerriikidele ja nende haavatele 
sektoritele sotsiaal- ja 
keskkonnavaldkonnas, kõnealused 
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ja täitma hakkamist; uuringud tuleb teha enne lepingu sõlmimist 
ja täitma hakkamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 67
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist tuleb parlamendile esitada 
kogu teave selle kohta, kuidas lepingute 
jätkusuutlikkuse mõju-uuringute 
tulemused on kaasatud lepingute 
sõlmimisele eelnevatesse 
läbirääkimistesse ja milliseid lepingute 
peatükke on muudetud, et hoida ära 
jätkusuutlikkuse mõju-uuringutes 
kindlaks tehtud negatiivsed mõjud;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Marielle De Sarnez

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. palub komisjonil töötada välja mõju-
uuringud, selleks et kooskõlas algatusega 
„Small Business Act“ hinnata 
kaubanduslepingute mõju Euroopa 
VKEdele (VKE-test), eriti ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse osas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 69
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. võtab teadmiseks, et riigiüleste 
asutuste poolne õigusnormide 
kehtestamine võib halvendada valitava 
demokraatia toimimist, ja palub 
komisjonil tagada, et kõikide 
rahvusvaheliste lepingute tingimused, 
mida komisjon soovib rakendada, ei 
halvendaks ühegi lepingupoole 
demokraatlikku enesemääramisõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. teeb üldise ettepaneku, et kõik
tulevased kaubanduslepingud, mille üle EL 
peab läbirääkimisi, sealhulgas 
investeerimislepingud ja 
riigihankelepingud, sisaldaksid säästva 
arengu peatükki, milles on ka klausel
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta;

11. teeb üldise ettepaneku, et tulevased 
kaubanduslepingud, mille üle EL peab 
läbirääkimisi, sisaldaksid vajadusel säästva 
arengu peatükki, mis tugineb ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtetele, nagu on 
määratletud OECD 2010. aastal 
ajakohastatud suunistes hargmaistele 
ettevõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. teeb ettepaneku, et kõnealune 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse klausel 
peaks sisaldama:

a. kahe osapoole vastastikust 
kohustust edendada lepingu ja 
kaubavahetuse raames ettevõtete 
sotsiaalset vastutust; 

b. stiimuleid, millega innustada 
ettevõtteid ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse osas kohustusi võtma ja 
mille üle on peetud läbirääkimisi 
kõigi ettevõtte sidusrühmadega, 
sealhulgas äriühingute, 
tarbijaühenduste ja asjassepuutuvate 
kohalike kogukondadega;

c. koostöös kodanikuühiskonnaga 
kontaktpunktide loomist, nagu on 
kasutusel OECDs, selleks et edendada 
teabe andmist ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta, suurendada 
läbipaistvust ja võtta vastu võimalikke 
kaebusi ja tunnistusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtte 
mittejärgimise juhtude kohta;

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust avaldada igal aastal 
aruanne ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse valdkonna kohta 
avalikkusele kättesaadavaks tehtavas 
dokumendis;

e. hoolsuskohustust ettevõtetele ja 
ettevõtete rühmadele, st kohustust 
võtta ennetavaid meetmeid selleks, et 
tuvastada ja ennetada mis tahes 
inimõiguste ja keskkonnaõiguste 
rikkumisi, korruptsiooni või 
maksudest kõrvalehoidmist, 
sealhulgas ka nende filiaalides ja 

välja jäetud

                                               
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/) 
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tootmisahelates, st nende 
mõjusfääris;

f. uurimismehhanismi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse raames võetud 
kohustustest kinnipidamise tõsiste 
rikkumiste korral seoses 
kaubanduslepinguga; uurimisi 
peavad saama teha mõlema 
lepinguosalise pädevad asutused, aga 
ka sõltumatud eksperdid ILO 
programmide raames tehtavate 
uurimiste eeskujul1; tõsiste 
rikkumiste korral võivad osapooled 
rikkuja peale kaevata ja nõuda 
asjakohaseid kaubandussanktsioone;

g. õigusalase koostöö mehhanismi 
Euroopa Liidu ja partnerriikide 
vahel, et kindlustada, et ettevõtted 
peavad tõhusalt kinni ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse alastest 
õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma 
endale kohustuse soodustada 
piiriülest õigusalast koostööd, 
hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 
mõjualas olevate äriühingute 
tegevuse ohvritele ja toetada 
seepärast menetluste arengut ja 
pädevaid õigusasutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marielle De Sarnez

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. teeb ettepaneku, et kõnealune ettevõtete 12. teeb ettepaneku, et kõnealune ettevõtete 
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sotsiaalse vastutuse klausel peaks 
sisaldama:

a. kahe osapoole vastastikust 
kohustust edendada lepingu ja 
kaubavahetuse raames ettevõtete 
sotsiaalset vastutust;

b. stiimuleid, millega innustada 
ettevõtteid ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse osas kohustusi võtma ja 
mille üle on peetud läbirääkimisi kõigi 
ettevõtte sidusrühmadega, sealhulgas 
äriühingute, tarbijaühenduste ja 
asjassepuutuvate kohalike 
kogukondadega;

c. koostöös kodanikuühiskonnaga
kontaktpunktide loomist, nagu on 
kasutusel OECDs, selleks et edendada 
teabe andmist ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta, suurendada 
läbipaistvust ja võtta vastu võimalikke 
kaebusi ja tunnistusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtte 
mittejärgimise juhtude kohta;

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust avaldada igal aastal aruanne 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
valdkonna kohta avalikkusele 
kättesaadavaks tehtavas dokumendis;

e. hoolsuskohustust ettevõtetele ja 
ettevõtete rühmadele, st kohustust 
võtta ennetavaid meetmeid selleks, et 
tuvastada ja ennetada mis tahes 
inimõiguste ja keskkonnaõiguste 

sotsiaalse vastutuse klausel peaks 
sisaldama:

a. kahe osapoole vastastikust 
kohustust edendada lepingu ja 
kaubavahetuse raames ettevõtete 
sotsiaalset vastutust;

b. stiimuleid, millega innustada 
ettevõtteid ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse osas kohustusi võtma ja mille 
üle on peetud läbirääkimisi kõigi 
ettevõtte sidusrühmadega, sealhulgas 
äriühingute, tarbijaühenduste ja 
asjassepuutuvate kohalike 
kogukondadega;

c. koostöös kodanikuühiskonnaga 
kontaktpunktide loomist, nagu on 
kasutusel OECDs, selleks et edendada 
teabe andmist ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta, suurendada 
läbipaistvust ja võtta vastu võimalikke 
kaebusi ja tunnistusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtte 
mittejärgimise juhtude kohta;

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, 
kes ei kuulu 6. mai 2003. aasta
soovituse 2003/361/EÜ 
reguleerimisalasse, st kohustust 
avaldada igal aastal aruanne ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse valdkonna kohta 
avalikkusele kättesaadavaks tehtavas 
dokumendis, järgides põhimõtet 
„kõigepealt mõtle väikestele“, selleks 
et kõnealune klausel ei suurendaks 
2003. aasta mai soovituses 
2003/361/EÜ määratletud VKEde 
halduskoormust;
e. hoolsuskohustust ettevõtetele ja 
ettevõtete rühmadele, st kohustust 
kasutada stiimuleid selleks, et 
tuvastada ja ennetada mis tahes 
inimõiguste ja keskkonnaõiguste 

                                               
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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rikkumisi, korruptsiooni või 
maksudest kõrvalehoidmist, sealhulgas 
ka nende filiaalides ja tootmisahelates, 
st nende mõjusfääris;

f. uurimismehhanismi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse raames võetud 
kohustustest kinnipidamise tõsiste 
rikkumiste korral seoses 
kaubanduslepinguga; uurimisi peavad 
saama teha mõlema lepinguosalise 
pädevad asutused, aga ka sõltumatud 
eksperdid ILO programmide raames 
tehtavate uurimiste eeskujul1; tõsiste 
rikkumiste korral võivad osapooled 
rikkuja peale kaevata ja nõuda 
asjakohaseid kaubandussanktsioone;

g. õigusalase koostöö mehhanismi 
Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel, 
et kindlustada, et ettevõtted peavad 
tõhusalt kinni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse alastest õigusaktidest ja 
asjakohastest rahvusvahelistest 
konventsioonidest; mõlemad 
osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest 
õigusalast koostööd, hõlbustada 
õiguskaitse kättesaadavust ettevõtete 
või nende mõjualas olevate 
äriühingute tegevuse ohvritele ja 
toetada seepärast menetluste arengut ja 
pädevaid õigusasutusi;

rikkumisi, korruptsiooni või maksudest 
kõrvalehoidumist, sealhulgas ka nende 
filiaalides ja tootmisahelates, st nende 
mõjusfääris;

f. uurimismehhanismi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse raames võetud 
kohustustest kinnipidamise tõsiste 
rikkumiste korral seoses 
kaubanduslepinguga; uurimisi peavad 
saama teha mõlema lepinguosalise 
pädevad asutused ILO programmide 
raames tehtavate uurimiste eeskujul1; 
tõsiste rikkumiste korral võivad 
osapooled nõuda asjakohaseid 
kaubandussanktsioone;

g. õigusalase koostöö mehhanismi 
Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel, 
et kindlustada, et ettevõtted peavad 
tõhusalt kinni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse alastest õigusaktidest ja 
asjakohastest rahvusvahelistest 
konventsioonidest; mõlemad osapooled 
peavad võtma endale kohustuse 
soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 
mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast 
menetluste arengut ja pädevaid 
õigusasutusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt a

                                                                                                                                                  
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a. kahe osapoole vastastikust kohustust 
edendada lepingu ja kaubavahetuse raames 
ettevõtete sotsiaalset vastutust; 

a. kahe osapoole vastastikust kohustust 
edendada lepingu ja kaubavahetuse raames 
rahvusvaheliselt kokkulepitud ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a. kahe osapoole vastastikust kohustust 
edendada lepingu ja kaubavahetuse raames 
ettevõtete sotsiaalset vastutust;

a. kahe osapoole vastastikust kohustust 
edendada ja kontrollida lepingu ja 
kaubavahetuse raames ettevõtete sotsiaalset 
vastutust;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt b

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

b. stiimuleid, millega innustada ettevõtteid 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas 
kohustusi võtma ja mille üle on peetud 
läbirääkimisi kõigi ettevõtte 
sidusrühmadega, sealhulgas äriühingute, 
tarbijaühenduste ja asjassepuutuvate 
kohalike kogukondadega;

b. stiimuleid, millega innustada ettevõtteid 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas 
kohustusi võtma ja mille üle on peetud 
läbirääkimisi kõigi ettevõtte 
sidusrühmadega, sealhulgas äriühingute, 
tarbijaühenduste, asjassepuutuvate 
kohalike kogukondade ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 76
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c. koostöös kodanikuühiskonnaga
kontaktpunktide loomist, nagu on kasutusel 
OECDs, selleks et edendada teabe andmist 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta, 
suurendada läbipaistvust ja võtta vastu 
võimalikke kaebusi ja tunnistusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtte 
mittejärgimise juhtude kohta;

c. kontaktpunktide loomist, nagu on 
kasutusel OECDs, selleks et edendada 
teabe andmist ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta, suurendada läbipaistvust 
koostöös kodanikuühiskonnaga;
kontaktpunktid võtavad vastu võimalikke 
kaebusi ja tunnistusi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtte mittejärgimise juhtude 
kohta, et kaitsta tarbijat ja teisi 
tootmisahela ettevõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c. koostöös kodanikuühiskonnaga 
kontaktpunktide loomist, nagu on kasutusel 
OECDs, selleks et edendada teabe andmist 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta, 
suurendada läbipaistvust ja võtta vastu 
võimalikke kaebusi ja tunnistusi ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtte 
mittejärgimise juhtude kohta;

c. koostöös kodanikuühiskonnaga 
kontaktpunktide loomist, nagu on kasutusel 
OECDs, selleks et edendada teabe andmist 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta, 
suurendada läbipaistvust ja võtta vastu 
võimalikke kaebusi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse põhimõtte mittejärgimise juhtude 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust avaldada igal aastal aruanne 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonna 
kohta avalikkusele kättesaadavaks 
tehtavas dokumendis;

d. stiimulid ettevõtete sotsiaalse vastutuse
alase tegevuse läbipaistvuse, nähtavuse ja 
usutavuse soodustamiseks, muutes 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse alase teabe 
sihipäraselt kättesaadavaks kõikidele 
sidusrühmadele, sealhulgas tarbijatele, 
investoritele ja laiale avalikkusele, eeskätt 
korrapärase aruannete koostamise kaudu 
ettevõtete poolt riiklike ja rahvusvaheliste 
normidega kooskõlas võetud kohustuste 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust avaldada igal aastal aruanne 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonna 
kohta avalikkusele kättesaadavaks tehtavas 
dokumendis;

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele, ettevõtete rühmadele ja 
emaettevõtete mõjusfääris olevatele 
ettevõtetele, st kohustust avaldada igal 
aastal üleilmsetel, ühistel ja eelnevalt 
määratletud tulemusnäitajatel põhinev
aruanne ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
valdkonna kohta avalikkusele 
kättesaadavaks tehtavas dokumendis; 
kõnealuseid andmeid peab hiljem olema 
sõltumatul üksusel võimalik kontrollida;

Or. fr
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Muudatusettepanek 80
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust avaldada igal aastal aruanne 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonna 
kohta avalikkusele kättesaadavaks 
tehtavas dokumendis; 

d. läbipaistvuse ja aruandluse nõuet 
suurematele ettevõtetele ja ettevõtete 
rühmadele;

Or. de

Muudatusettepanek 81
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt e

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e. hoolsuskohustust ettevõtetele ja 
ettevõtete rühmadele, st kohustust võtta 
ennetavaid meetmeid selleks, et tuvastada 
ja ennetada mis tahes inimõiguste ja 
keskkonnaõiguste rikkumisi, korruptsiooni 
või maksudest kõrvalehoidmist, sealhulgas 
ka nende filiaalides ja tootmisahelates, st 
nende mõjusfääris;

e. hoolsusvajadust ettevõtetele, st 
kohustust võtta ennetavaid meetmeid 
selleks, et tuvastada ja ennetada mis tahes 
inimõiguste ja keskkonnaõiguste rikkumisi, 
korruptsiooni või maksudest 
kõrvalehoidumist, sealhulgas ka nende 
filiaalides ja tootmisahelates; 

Or. en

Muudatusettepanek 82
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt e
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e. hoolsuskohustust ettevõtetele ja 
ettevõtete rühmadele, st kohustust võtta 
ennetavaid meetmeid selleks, et tuvastada 
ja ennetada mis tahes inimõiguste ja 
keskkonnaõiguste rikkumisi, korruptsiooni 
või maksudest kõrvalehoidmist, sealhulgas 
ka nende filiaalides ja tootmisahelates, st 
nende mõjusfääris;

e. hoolsuskohustust suurematele 
ettevõtetele ja ettevõtete rühmadele, st 
kohustust võtta ennetavaid meetmeid 
selleks, et tuvastada ja ennetada mis tahes 
inimõiguste ja keskkonnaõiguste rikkumisi, 
korruptsiooni või maksudest 
kõrvalehoidumist, sealhulgas ka nende 
filiaalides ja tootmisahelates, st nende 
mõjusfääris;

Or. de

Muudatusettepanek 83
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f. uurimismehhanismi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse raames võetud kohustustest 
kinnipidamise tõsiste rikkumiste korral 
seoses kaubanduslepinguga; uurimisi 
peavad saama teha mõlema 
lepinguosalise pädevad asutused, aga ka 
sõltumatud eksperdid ILO programmide 
raames tehtavate uurimiste eeskujul1; 
tõsiste rikkumiste korral võivad osapooled 
rikkuja peale kaevata ja nõuda 
asjakohaseid kaubandussanktsioone;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt f

                                               
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f. uurimismehhanismi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse raames võetud kohustustest 
kinnipidamise tõsiste rikkumiste korral 
seoses kaubanduslepinguga; uurimisi 
peavad saama teha mõlema lepinguosalise 
pädevad asutused, aga ka sõltumatud 
eksperdid ILO programmide raames 
tehtavate uurimiste eeskujul1; tõsiste 
rikkumiste korral võivad osapooled rikkuja 
peale kaevata ja nõuda asjakohaseid 
kaubandussanktsioone;

f. uurimismehhanismi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse raames võetud kohustustest 
kinnipidamise tõsiste rikkumiste korral 
seoses kaubanduslepinguga; uurimisi 
peavad koostöös kodanikuühiskonna 
esindajatega saama teha mõlema 
lepinguosalise pädevad asutused, aga ka 
sõltumatud eksperdid ILO programmide 
raames tehtavate uurimiste eeskujul2; 
tõsiste rikkumiste korral võivad osapooled 
rikkuja peale kaevata ja nõuda 
asjakohaseid kaubandussanktsioone;

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Daniel Caspary

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f. uurimismehhanismi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse raames võetud kohustustest 
kinnipidamise tõsiste rikkumiste korral 
seoses kaubanduslepinguga; uurimisi 
peavad saama teha mõlema lepinguosalise 
pädevad asutused, aga ka sõltumatud 
eksperdid ILO programmide raames 
tehtavate uurimiste eeskujul3; tõsiste 
rikkumiste korral võivad osapooled rikkuja 
peale kaevata ja nõuda asjakohaseid 
kaubandussanktsioone;

f. uurimismehhanismi ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse raames võetud kohustustest 
kinnipidamise tõsiste rikkumiste korral 
seoses kaubanduslepinguga; uurimisi 
võivad teha mõlema lepinguosalise 
pädevad asutused ILO programmide 
raames tehtavate uurimiste eeskujul4; 
tõsiste rikkumiste korral võivad osapooled 
rikkuja peale kaevata ja nõuda 
asjakohaseid reageeringuid;

Or. de

                                               
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
2 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/).
3 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/)
4 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/)
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Muudatusettepanek 86
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g. õigusalase koostöö mehhanismi 
Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
alastest õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 
mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast menetluste 
arengut ja pädevaid õigusasutusi; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 87
Christofer Fjellner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g. õigusalase koostöö mehhanismi 
Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
alastest õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 
mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast menetluste 
arengut ja pädevaid õigusasutusi; 

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 88
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g. õigusalase koostöö mehhanismi Euroopa 
Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse alastest 
õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 
mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast menetluste 
arengut ja pädevaid õigusasutusi; 

g. õigusalase koostöö mehhanismi Euroopa 
Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse alastest 
õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende
mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast menetluste 
arengut ja pädevaid õigusasutusi ning 
karistada ettevõtteid rikkumiste eest;

Or. de

Muudatusettepanek 89
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g. õigusalase koostöö mehhanismi Euroopa 
Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse alastest 
õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust ettevõtete või nende 

g. õigusalase koostöö mehhanismi Euroopa 
Liidu ja partnerriikide vahel, et 
kindlustada, et ettevõtted peavad tõhusalt 
kinni ettevõtete sotsiaalse vastutuse alastest 
õigusaktidest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest konventsioonidest; 
mõlemad osapooled peavad võtma endale 
kohustuse soodustada piiriülest õigusalast 
koostööd, hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust tootmisahela lõikes 
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mõjualas olevate äriühingute tegevuse 
ohvritele ja toetada seepärast menetluste 
arengut ja pädevaid õigusasutusi;

ettevõtete või nende mõjualas olevate 
äriühingute tegevuse ohvritele ja toetada 
seepärast menetluste arengut ja pädevaid 
õigusasutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g a. vaidlusi lahendavate isikute või 
organisatsioonide kohustust võtta 
otsustamisel arvesse keskkonnakaitset ja 
põhiõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi 
konventsioone juhul, kui kasutatakse 
vahekohtumenetlust või muid vaidluste 
lahendamise meetodeid. Tingimusel et 
vaidluse sidusrühmad esitavad 
vahekohtule selgitavat teavet andvat 
asjakohast materjali, peaks vahekohtutel 
olema kohustus nad ära kuulata eelkõige 
amicus curiae vahendusel ja võtta 
kõnealust materjali arvesse otsuse 
tegemisel või selgitada materjali 
tagasilükkamise põhjusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g a. ettevõtete kohustust viia enne 
kohalikku kogukonda mõjutava projekti 
algust läbi vabad, avatud ja teabel 
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põhinevad konsultatsioonid kohalike ja 
sõltumatute sidusrühmadega; 

Or. en

Muudatusettepanek 92
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – punkt g a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g a. eraldi tähelepanu laste töölevõtmise 
ja laste töö kasutamise mõjule;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. on seisukohal, et ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse klauslile võib lisada teisi sätteid; 
on arvamusel, et 

a. ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames 
võetud kohustustest kinnipidamise 
tõendatud rikkumiste korral peavad 
pädevad asutused saama läbi viia uurimisi 
ja kohustuste tõsise rikkumise korral 
võivad osapooled rikkuja peale kaevata; 

b. mõlemad osapooled peavad võtma 
endale kohustuse soodustada piiriülest 
õigusalast koostööd, hõlbustada 
õiguskaitse kättesaadavust ettevõtete 
tegevuse ohvritele ja toetada sellel 
eesmärgil asjakohaste kohtumenetluste 
arengut ja kohtuväliseid 
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heastamismehhanisme;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. võtab teadmiseks, et ÜRO Ruggie 
aruandes, mida toetasid ELi 
eesistujariigid Rootsi ja Hispaania, 
määratleti ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kolm peamist valdkonda: kaitse, 
ennetamine ja heastamine; kaitset ja 
ennetamist käsitlevad küll ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse praegused eeskirjad, 
kuid komisjonil palutakse muuta 
heastamise element kaubanduslepingutes 
vastutustundlikumaks ja tugevamaks, 
sealhulgas võimaldada ohvritele hüvitisi;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. palub komisjonil olemasolevad 
kaubanduslepingud läbi vaadata ja lisada 
läbivaatamise ajal standardite 
mittealandamise klauslid kõikide 
lepingute investeeringuid käsitlevatesse 
peatükkidesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 c. teeb ettepaneku, et ELi kahepoolsete 
lepingute osana eraldatakse õiguse 
tugevdamise programmist vahendid, et 
koolitada kohtunikke ja kohtuid, kes 
tegelevad äriõiguse raames inimõiguste 
küsimustega ja rahvusvahelistele 
tööõiguse ja keskkonnaalastele 
konventsioonidele vastavusega;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Keith Taylor

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 d. palub komisjonil kaasata ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse küsimus, samuti ELis 
paiknevate ettevõtete ja nende filiaalide 
tegevus asjaomastes riikides kõikidesse 
seni alustatud inimõiguste alastesse 
dialoogidesse; nõuab, et komisjon 
avalikustaks õigeaegselt kõikide 
kõnealuste dialoogide tegevuskavad, 
osavõtjad ja protokollid;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Jan Zahradil

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. teeb ettepaneku luua parlamentaarne 
järelevalvekomitee igale 
vabakaubanduslepingule
majanduspartnerluslepingute eeskujul, et 
parlamendiliikmed ja partnerriikide 
parlamentide liikmed saaksid vahetada 
teavet ja pidada dialoogi; lisab, et 
vabakaubanduslepingute 
järelevalvekomitee võiks teostada 
ennekõike järelevalvet säästvat arengut ja 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse klauslit 
käsitleva peatüki rakendamise üle, 
koostada soovitusi vabakaubanduslepingu 
ühiskomiteele, eelkõige seoses mõju-
uuringutega ja inimõigustest, 
sotsiaalsetest õigustest ja 
keskkonnakonventsioonidest 
mittekinnipidamise juhtude korral; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Małgorzata Handzlik

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. teeb ettepaneku luua parlamentaarne 
järelevalvekomitee igale 
vabakaubanduslepingule
majanduspartnerluslepingute eeskujul, et 
parlamendiliikmed ja partnerriikide 
parlamentide liikmed saaksid vahetada 
teavet ja pidada dialoogi; lisab, et 
vabakaubanduslepingute 
järelevalvekomitee võiks teostada 

13. teeb ettepaneku luua parlamentaarne 
järelevalve allkomitee
vabakaubanduslepingutele, et 
parlamendiliikmed ja partnerriikide 
parlamentide liikmed saaksid vahetada 
teavet ja pidada dialoogi; lisab, et 
vabakaubanduslepingute 
järelevalvekomitee võiks teostada 
põhjalikku kontrolli säästvat arengut ja 
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ennekõike järelevalvet säästvat arengut ja 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse klauslit 
käsitleva peatüki rakendamise üle, 
koostada soovitusi vabakaubanduslepingu 
ühiskomiteele, eelkõige seoses mõju-
uuringutega ja inimõigustest, sotsiaalsetest 
õigustest ja keskkonnakonventsioonidest 
mittekinnipidamise juhtude korral; 

ettevõtete sotsiaalse vastutuse klauslit 
käsitleva peatüki rakendamise üle, 
koostada soovitusi vabakaubanduslepingu 
ühiskomiteele, eelkõige seoses mõju-
uuringutega ja inimõigustest, sotsiaalsetest 
õigustest ja keskkonnakonventsioonidest 
tõendatud mittekinnipidamise juhtude 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 100
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. tuletab meelde, et kui ettevõtete 
sotsiaalset vastutust käsitleva õigusnormi 
lisamine kohustusliku elemendina 
Euroopa Liidu 
vabakaubanduslepingutesse avaldab 
sellist mõju, et ettevõtted ja äritegevus 
viiakse kõrgete standarditega 
liikmesriikidest või liikmesriikide 
kaubanduspartnerite juurest lõdvema 
režiimiga riikidesse, avaldab see 
hukutavat mõju tööhõivele, 
maksutuludele, kliimaküsimustele ja 
jõukusele, ning kutsub seetõttu komisjoni 
üles tagama, et ei loodaks väärastunud 
stiimuleid ega antaks alust 
ettekavatsematutele tagajärgedele;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Catherine Bearder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. teeb ettepaneku asutada ÜRO 
globaalse kokkuleppe algatusele 
allakirjutanute jaoks regulaarne 
võrdlusfoorum, et nad saaksid esitada 
oma ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
programmid avalikkusele kontrollimiseks 
ja anda tarbijatele võrdlusvahendi ning 
luua kõrgete standardite ja vastastikuste 
eksperdihinnangute andmise tava; selline 
läbipaistvus julgustaks ettevõtteid 
saavutama vabatahtlikult ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse kõrgemad standardid 
ning seisma silmitsi meedia ja avaliku 
kontrolli kuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. teeb ettepaneku kontrollida 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtete 
vastu suunatud rikkumiste määratluse 
tunduva laiendamise võimalust 
konkurentsist tulenevatele või teistele 
kaubanduslepinguga seotud põhjustele ja 
lisada need kaubanduslepinguga 
kaasnevate kaitseklauslite kehtivusalasse 
ja võimaldada reageerimist; 

Or. de
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Muudatusettepanek 103
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. palub komisjonil esitada kõnealustel 
foorumitel üleskutse töötada välja 
rahvusvaheline konventsioon, millega 
määratletaks nn võõrustajariikide1 ja 
päritoluriikide2 vastutus ning mis oleks 
osa hargmaiste ettevõtete poolsete 
inimõiguste rikkumiste vastu võitlemisest, 
ja rakendada eksterritoriaalsuse
põhimõtet;

Or. fr

Muudatusettepanek 104
William (The Earl of) Dartmouth

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. toetab taas kord WTOs kaubanduse ja 
väärika töö komitee loomist kaubanduse ja 
arengu komitee eeskujul, kes arutaks 
sotsiaalsete standardite ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse küsimusi seoses 
rahvusvahelise kaubandusega; teeb uuesti 
ettepaneku muuta vaidluste lahendamise 
menetlust, et võimaldada juhtumite korral, 
mis puudutavad keskkonna- või 
sotsiaalvaldkonna rahvusvaheliste 
konventsioonidega seotud küsimusi, 
vaekogudel ja apellatsioonikogul paluda 
pädevatel rahvusvahelistel 
organisatsioonidel koostada arvamus, mis 

16. toetab taas kord WTOs kaubanduse ja 
väärika töö komitee loomist kaubanduse ja 
arengu komitee eeskujul, kes arutaks 
sotsiaalsete standardite ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse küsimusi seoses 
rahvusvahelise kaubandusega ja eriti 
seoses laste tööga; teeb uuesti ettepaneku 
muuta vaidluste lahendamise menetlust, et 
võimaldada juhtumite korral, mis 
puudutavad keskkonna- või 
sotsiaalvaldkonna rahvusvaheliste 
konventsioonidega seotud küsimusi, 
vaekogudel ja apellatsioonikogul paluda 
pädevatel rahvusvahelistel 
organisatsioonidel koostada arvamus, mis 

                                               
1 Riigid, kus tegutsevad kõik emaettevõttest sõltuvad ettevõtted.
2 Riigid, kus asuvad emaettevõtted.
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ka avalikustatakse; ka avalikustatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Harlem Désir

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. toetab taas kord WTOs kaubanduse ja 
väärika töö komitee loomist kaubanduse ja 
arengu komitee eeskujul, kes arutaks 
sotsiaalsete standardite ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse küsimusi seoses 
rahvusvahelise kaubandusega; teeb uuesti 
ettepaneku muuta vaidluste lahendamise 
menetlust, et võimaldada juhtumite korral, 
mis puudutavad keskkonna- või 
sotsiaalvaldkonna rahvusvaheliste 
konventsioonidega seotud küsimusi, 
vaekogudel ja apellatsioonikogul paluda 
pädevatel rahvusvahelistel 
organisatsioonidel koostada arvamus, mis 
ka avalikustatakse;

16. toetab taas kord WTOs kaubanduse ja 
väärika töö komitee loomist kaubanduse ja 
keskkonna komitee eeskujul, kes arutaks 
sotsiaalsete standardite ja ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse küsimusi seoses 
rahvusvahelise kaubandusega; teeb uuesti 
ettepaneku muuta vaidluste lahendamise 
menetlust, et võimaldada juhtumite korral, 
mis puudutavad keskkonna- või 
sotsiaalvaldkonna rahvusvaheliste 
konventsioonidega seotud küsimusi, 
vaekogudel ja apellatsioonikogul paluda 
pädevatel rahvusvahelistel 
organisatsioonidel koostada arvamus, mis 
ka avalikustatakse;

Or. fr


