
PR\830303ET.doc PE448.821v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2009/2201(INI)

14.9.2010

RAPORTI PROJEKT
Ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes
(2009/2201(INI))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Harlem Désir



PE448.821v01-00 2/15 PR\830303ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ....................................................................................................................12



PR\830303ET.doc 3/15 PE448.821v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes
(2009/2201(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 12, 21, 28, 29, 30, ja 31;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3 ja 6;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 
191, 207 ja 218;

– võttes arvesse OECD suuniseid hargmaistel ettevõtetele, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta, selliste rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailmapank 
egiidi all kokku lepitud toimimisjuhendeid ning ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi 
egiidi all tehtud jõupingutusi ettevõtete tegevuse osas arenguriikides;

– võttes arvesse 2000. aasta septembris käivitatud ÜRO globaalse kokkuleppe algatust 
(Global Compact), ÜRO peasekretäri 10. augusti 2005. aasta aruannet „Üleilmsete 
partnerluste suunas – tõhusam koostöö ÜRO ja kõigi asjaomaste, eelkõige erasektori, 
partnerite vahel” (05 45706 (E) 020905), 9. oktoobri 2006. aasta teadaannet globaalne 
kokkuleppe ja ÜRO globaalse aruandluse algatuse kohta, vastutustundliku investeerimise 
põhimõtteid, mille ÜRO lõi 2006. aasta jaanuaris ja mida koordineeritakse algatuse UNEP 
Finance Initiative ja ÜRO globaalse kokkuleppe kaudu;

– võttes arvesse ÜRO 2003. aasta detsembris vastu võetud norme hargmaiste ettevõtete ja 
teiste äriühingute vastutuse standardite kohta inimõiguste küsimuses1;

– võttes arvesse 1997. aastal algatatud globaalse aruandluse algatust2 (Global Reporting 
Initiative) ja 5. oktoobril 2006. aastal avaldatud G3 säästva arengu aruandluse suuniseid;

– võttes arvesse 2002. aastal Johannesburgis toimunud ÜRO säästva arengu tippkohtumise 
tulemusi, eriti üleskutset algatuste tegemiseks ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas, 
ja nõukogu 3. detsembri 2002. aasta lõppjäreldusi tippkohtumise järelkaja kohta3;

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Ülemkomissari Ameti 15. veebruari 2005. aasta aruannet 
riikidevaheliste korporatsioonide ja teiste äriühingute inimõigustealaste kohustuste kohta 
(E/CN.4/2005/91, 2005);

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri inimõiguste, hargmaiste ettevõtete ja teiste äriühingute 
küsimustega tegeleva eriesindaja 7. aprilli 2008. aasta aruannet „Kõigi inim-, kodaniku-, 

                                               
1 U.N. Doc E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org.
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement.
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poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste, sh arenguõiguse kaitsmise 
edendamine” (A/HRC/8/5 2008); 

– võttes arvesse võrdlusaluseid ja sertifitseerimis- ja märgistamismehhanisme, mis näitavad 
ettevõtete käitumist säästva arengu, kliimamuutuste või vaesuse vähendamise valdkonnas, 
näiteks standardit SA 8000, mis puudutab laste töö keelustamist, ja AFNORi ja ISO 
standardeid säästva arengu kohta;

– võttes arvesse Kimberley protsessi töötlemata teemantite kaubanduse kontrollimise üle;

– 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 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 rahvusvahelisi keskkonnakonventsioone, nagu osoonikihti kahandavate 
ainete Montreali protokoll (1987), ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende 
kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon (1999), Cartagena bioohutuse protokoll 
(2000) ja Kyoto protokoll (1997); 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 14. märtsi 2003. aasta rohelist raamatut „Ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse raamistiku edendamine Euroopas”;

– võttes arvesse multilateraalse Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse foorumi 29. juuni 
2004. aasta soovitusi, sealhulgas seitsmendat soovitust, mis toetab meetmeid, millega luua 
asjakohane õiguslik raamistik;

– võttes arvesse 1968. aasta Brüsseli konventsiooni2, mida kinnitas nõukogu 22. detsembri 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil-
ja kaubandusasjades;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Ettevõtte sotsiaalse vastutuse raamistiku 
edendamine Euroopas” (KOM(2001)0366), mis võeti üle valgesse raamatusse „Komisjoni 
teatis ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta: äriühingute panus säästvasse arengusse” 
(KOM(2002)0347);

– võttes arvesse komisjoni 30. mai 2001. aasta soovitust keskkonnaalaste aspektide 
tunnistamise, hindamise ja avaldamise kohta ettevõtete aastaaruannetes (teatavaks tehtud 
numbri K(2001)1495 all)3;

– võttes arvesse komisjoni 18. mai 2004. aasta teatist „Globaliseerumise sotsiaalne mõõde –
ELi poliitiline panus hüvede loomiseks kõigile” (KOM(2004)0383);

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
3 EÜT L 156, 13.06.2001, lk 33.
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– võttes arvesse komisjoni 22. märtsi 2006. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Majanduskasvu- ja tööhõivepartnerluse 
rakendamine, muutes Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks” 
(KOM(2006)0136); 

– võttes arvesse komisjoni 24. mai 2006. aasta teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks 
– Ühenduse panus inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” 
(KOM(2006)0249);

– võttes arvesse alates 1. jaanuarist 2006 kehtivat üldist soodustuste režiimi (GSP), millega 
võimaldatakse tollimaksuvaba juurdepääs või tollitariifide vähendamine suuremale 
hulgale kaupadele ja mis sisaldab ka uut soodustust eriliste kaubanduslike, finants- või 
arenguvajadustega silmitsi seisvatele haavatavatele riikidele;

– võttes arvesse 2009. aasta oktoobris sõlmitud ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu 
lõiget 6, mille kohaselt „lepinguosalised püüavad toetada ja edendada kauplemist 
säästvale arengule kaasa aitavate kaupadega, sealhulgas kaupadega, mille suhtes 
kohaldatakse selliseid kavasid nagu õiglane ja eetiline kaubandus, ning kaupadega, 
millega kaasneb äriühingute sotsiaalne vastutus ja aruandluskohustus”;

– võttes arvesse 2010. aasta märtsis allkirjastatud ELi ja Kolumbia ja Peruu 
vabakaubanduslepingu artikli 270 lõiget 3, mille kohaselt on lepinguosalised kohustatud 
edendama ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud häid tavasid ja milles tunnistatakse, et 
paindlikud, vabatahtlikkusel põhinevad ja stimuleerivad mehhanismid võivad aidata kaasa 
sidususe parandamisele kaubandustavade ja säästva arengu eesmärkide vahel;

– võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 2001. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse Euroopa raamistikku propageeriva rohelise raamatu järelkontrolli kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 10. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 2003. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kohta3;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta, milles soovitatakse liikmesriikidel innustada ettevõtteid 
arendama ettevõtete sotsiaalset vastutust4;

– võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi laste töö kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta määrust (EÜ) 
nr 761/2001 organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)1;

                                               
1 EÜT C 86, 10.4.2002, lk 3.
2 EÜT C 39, 18.2.2003, lk 3 ja 4.
3 EÜT C 39, 18.02.2003, lk 3.
4 ELT L 205, 6.8.2005, lk 21–27.
5 Nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldused laste töö kohta, 10937/1/10.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/51/EÜ teatud tüüpi 
äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise 
aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
korra kooskõlastamise kohta3;

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 1999. aasta resolutsiooni „Euroopa toimimisjuhendi 
suunas – ELi standardid arenguriikides tegutsevatele Euroopa ettevõtetele”,4 milles 
soovitatakse luua Euroopa toimimisjuhendi mudel, mida toetaks Euroopa järelevalve 
platvorm;

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse 
avatuse ja demokraatia kohta,5 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;

– võttes arvesse oma 4. juuli 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule, 
Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele pealkirjaga 
„Peamiste töönormide edendamine ja sotsiaalse juhtimise parandamine üleilmastumise 
kontekstis”6;

– võttes arvesse oma 13. mai 2003. aasta resolutsiooni „Ettevõtete sotsiaalne vastutus –
ettevõtluse panus jätkusuutlikusse arengusse”7;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2005. aasta resolutsiooni laste, eriti laste töö ärakasutamise 
kohta arengumaades8;

– võttes arvesse oma 15. novembri 2005. aasta resolutsiooni globaliseerumise sotsiaalse 
mõõtme kohta9; 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni õiglase kaubanduse ja arengu kohta10;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta: uus partnerlus11;

                                                                                                                                                  
1 ELT L 114, 24.4.2001, lk 1. praegune versioon: 2001R0761— FR— 01.01.2007.
2 EÜT L 178, 17.7.2003, lk 16.
3 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
4 EÜT C 104, 14.4.1999, lk 180.
5 EÜT C 112, 09.5.2002, lk 207.
6 ELT C 271 E, 12.11.03, lk 598.
7 ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 73.
8 ELT C 157 E, 06.7.2006, lk 84.
9 ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 65.
10 Vastuvõetud tekstid, 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
11 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 45.
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– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni „Inimväärse töö tagamine kõigi 
jaoks”,1 milles paluti lisada Euroopa Liidu kaubanduskokkulepetesse, eelkõige 
kahepoolsetesse kokkulepetesse sotsiaalsed standardid inimväärse töö tagamiseks;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamist 23. veebruaril 2010 „Ettevõtete 
sotsiaalne vastutus rahvusvahelises kaubanduses”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2010)(PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376),

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

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; 

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; 

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;

E. arvestades Euroopa Komisjoni poolt oma 2006. aasta teatises seatud eesmärki muuta 
Euroopa Liit ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks, teatises käsitleti ettevõtete 
sotsiaalset vastutust osana Euroopa sotsiaalsest mudelist ja vahendina, mille abil kaitsta 
solidaarsust, ühtekuuluvust ja võrdseid võimalusi tugevnenud ülemaailmses konkurentsis; 

F. arvestades, et vastavalt aluslepingutele peab kaubanduspoliitika olema kooskõlas ELi 
kõigi eesmärkidega, sealhulgas ELi sotsiaalsete, keskkonna- ja arenguabieesmärkidega;

G. arvestades, et Euroopa Liit seab juba praegu teatavate kaubandussoodustuste andmise 
tingimuseks oma partneritele selle, et nad ratifitseerivad Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põhilised konventsioonid, ja EL on võtnud endale 2006. aastast alates 
kohustuse edendada inimväärse töö austamist kogu oma välispoliitika kaudu, sealhulgas 
kaubanduspoliitika kaudu;

                                               
1 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
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H. arvestades, et edaspidi on ELi kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes säästvat arengut 
käsitlev peatükk, milles on sätestatud keskkonnaalased ja sotsiaalsed eesmärgid ning 
eeskirjadest kinnipidamine selles valdkonnas;

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;

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;

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;

L. arvestades, et nii ettevõtete sotsiaalne vastutus kui ka kaubanduslepingute sotsiaalsed ja 
keskkonnaalased klauslid täidavad samu eesmärke, milleks on inimeste ja keskkonna 
vajadusi arvestav majandus ning õiglasem, sotsiaalsem ja humaansem üleilmastumine, 
mis aitab tõhusalt kaasa säästvale arengule; 

M. arvestades, et siiani ei ole kaubanduseeskirjad ja ettevõtete sotsiaalne vastutus olnud 
omavahel kuigi palju seotud, aga sellest oleks palju kasu, kui suudetaks ühendada 
kaubanduseeskirjad ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse eesmärgid,

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; 

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; 

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;

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;
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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 põhikirja põhimõtete austamist”;

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;

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;

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse sisseviimine üldiste soodustuste süsteemidesse GSP ja 
GSP+ 

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;

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; 

Uued mõju-uuringud

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; 

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse klauslid ELi kõigis kaubanduslepingutes 
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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; 

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 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;

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; 

                                               
1 Näiteks programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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Ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamine mitmepoolses kaubanduspoliitikas 

14. palub komisjonil edendada ettevõtete sotsiaalse vastutuse arvessevõtmist mitmepoolses 
kaubanduspoliitikas rahvusvahelistel foorumitel, millel toetatakse ettevõtete sotsiaalset 
vastutust, eelkõige OECDs, ILOs ja ka WTOs pärast Dohat;

15. palub komisjonil toetada uute suhete arengut sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega 
tegelevate mitmepoolsete agentuuride ja WTO vahel, et kindlustada rahvusvahelisel 
tasandil suurem kooskõla kaubanduspoliitika ja säästva arengu eesmärkide vahel;

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;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, komisjonile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, liikmesriikide 
parlamentidele, WTO parlamentaarsele konverentsile ja rahvusvahelisele 
töökonverentsile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu üldiste eesmärkide teenistuses olev kaubanduspoliitika

Pärast kliima-, energia- ja toidukriisi on rahvusvaheline finantskriis toonud kõikjal kaasa 
sotsiaalkriisi, suurendanud vajadust tugevate eeskirjade järele selleks, et maailmamajanduse 
üle teostataks paremini järelevalvet ning see ei areneks ühiskonna arvelt. See vajadus 
puudutab ka üleilmastumise keskmes olevat rahvusvahelist kaubandust.

Kodanike jaoks kogu maailmas on rahvusvahelise kaubanduse edendamine põhjendatud vaid 
juhul, kui see aitab kaasa majanduse arengule, tööhõivele ja elatustaseme tõusule. Ainult sel 
juhul on kaubanduse liberaliseerimine positiivne ja vastuvõetav. Teisest küljest tekitab see 
tugevat vastuseisu, kuna see toimub töökohtade kadumise arvelt ja ohustab elutingimusi, 
sotsiaalõigusi ja keskkonda.
Kaubanduspoliitika osas ei tohiks seega arvestada ainult mõnede ettevõtjate vahetuid huve. 
Euroopal on vaja kaubanduspoliitikat, mis on kooskõlas liidu kõigi eesmärkidega, eelkõige 
välispoliitika osas, mille puhul see aitab edendada üleilmastumise reguleerimise põhimõtet. 
Kõigepealt peaks EL hoolitsema selle eest, et tema kaubanduspoliitika ei kahjustaks, vaid 
aitaks kaitsta tema sotsiaalmudelit ja keskkonnapoliitikat. 

Sellega seoses tuleb rõhutada, et Euroopa Liit seab juba praegu teatavate 
kaubandussoodustuste andmise tingimuseks oma partneritele selle, et nad ratifitseerivad 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhilised konventsioonid ja mitmed ÜRO 
inimõigustealased lepingud (kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt; 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, sunniviisilise töö 
kaotamise konventsioon jms). Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse alates 2006. aastast 
edendada kogu oma välispoliitikas, sealhulgas ka kaubanduspoliitikas, väärikat tööd, mis on 
ILO ja ÜRO üks eesmärke. Edaspidi sisaldavad kahepoolsed vabakaubanduslepingud ka 
säästva arengu peatükki, milles on sätestatud keskkonnaalased ja sotsiaalsed eesmärgid. Üha 
sagedamini on ELi allkirjastatud kaubanduslepingud osa laiaulatuslikumatest partnerlus- või 
assotsiatsioonilepingutest, mis hõlmavad poliitilist koostööd ja kohustusi säästva arengu ja 
inimõiguste valdkonnas. Seega on selge, et põhimõtete tasandil ei seisa kaubandus lahus ELi 
ülejäänud sise- või välispoliitikast.
Sellise lähenemise üks põhjus on mitte ainult Euroopale omane arusaamine, et kaubanduse 
liberaliseerimisel on mitmesugused majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, mida tuleb hallata 
ja vahel kompenseerida, sest sellega kaasnevad alati võitjad ja kaotajad. Rahvusvahelise 
kaubanduse arengust on kõigil osalistel kasu vaid siis, kui teatavad tingimused on täidetud, 
sest saadav kasu ei jaotu kunagi riigis võrdselt ühiskonna ja majanduse eri sektorite vahel. 
Sellest tekib vajadus kaubavahetuse laiendamise, viiside ja rütmi piiritlemise järele ja seda 
vajadust suurendab veelgi üleilmastumise kiirenemine. 

Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimisega kaasneb ka tugevam konkurents riikide vahel 
välisinvestorite ligimeelitamise osas ja konkurentsi suurenemine ettevõtete vahel. Sageli 
kaasnevad sellega rikkumised töötingimuste, demokraatlike vabaduste ja keskkonnamõju 
osas. Näiteid selle kohta on palju.

Seega peaks nii Euroopa kui ka rahvusvaheline üldsus ühtsuse mõttes tingimata lisama oma 
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kaubanduseeskirjadesse ka reaalsed tagatised säästava arengu ja sotsiaalõiguste osas. 
Kõnealune kohustus on kooskõlas ÜRO ja ELi eesmärkidega ning vastab Euroopa kodanike 
suurtele ootustele. See puudutab ka teatavat ettevõtete sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse 
kontseptsiooni. 

Ettevõtetest täidavad hargmaised ettevõtted maailmakaubanduses kõige olulisemat rolli. 
Hargmaised ettevõtted on saanud kasu turu avamisest, et viia osa oma tootmisest ja 
tootmisahelast üle riiki, kus on väiksed tootmiskulud ja vähem reguleerivaid meetmeid. 
Ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas ettevõtetelt oodatav käitumine puudutab seega ka 
nende filiaale ja alltöövõtjaid, mis asuvad nendes riikides ja kust nad korraldavad suurema osa 
kaubavahetusest Euroopa suunas. 

Kolm väljakutset ühe eesmärgi saavutamiseks
Ettevõtete sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse edendamisel on rahvusvahelise 
kaubavahetuse raames Euroopa jaoks kolm tähtsat väljakutset. 

Moraalne väljakutse: sageli tuleb muuta just ELi ettevõtete käitumist selliselt, et nad 
muutuksid vastutustundeliseks sotsiaalsete ja keskkonnaalaste põhimõtete osas, eelkõige 
tegutsedes kolmandates või arenguriikides. 
Majanduslik ja sotsiaalne väljakutse: ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtete 
mittejärgimine on sotsiaalse ja keskkonnadumpingu üks vorme, mis kahjustab Euroopas 
asuvat tootmist ja töötajaid, kes on kohustatud pidama kinni kõige rangematest sotsiaalsetest 
ja keskkonnaalastest standarditest. 
Poliitiline väljakutse: poliitika ühtsus üleilmastumise taustal ja ELi peab täitma kodanike 
soovitud rolli kaitsjana reguleerimata maailmas. 

Rahvusvahelise kaubanduse eeskirjade ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse ühendamine
Siiani ei puutunud kaubandus ja ettevõtete sotsiaalne vastutus omavahel peaaegu üldse kokku. 
Selle põhjust on lihtne mõista: rahvusvaheline kaubandus põhineb riikidevahelistel lepingutel, 
milles on määratud kindlaks riikidele siduvad õigusnormid; ettevõtete sotsiaalne vastutus 
põhineb aga mittesiduvatel eeskirjadel, millest ettevõtted lähtuvad vabatahtlikkuse alusel.
Kaubanduseeskirjade ja sotsiaalse vastutuse osas ettevõtete võetud kohustuste ühendamine 
oleks võimas vahend, millega edendada samal ajal nii ettevõtete käitumist kui ka ELiga 
kaubanduslepingu allkirjastanud riikide poolt sotsiaalsetest ja keskkonnalastest standarditest 
kinnipidamist. 

Ettevõtete sotsiaalne vastutus kui idee, mis üha levib...
Ettevõtete sotsiaalsel vastutusel on juba pikk ajalugu alates OECD 1976. aasta suunistest, 
mida toetas ametiühinguliikumine, sellele järgnes ILO kolmepoolne deklaratsioon 
rahvusvaheliste ettevõtete põhimõtete kohta ja viimaks Kofi Annani 2000. aasta ÜRO 
ülemaailmne kokkulepe ehk Global Compact. Suunistes esitati soovitused, mille valitsused 
annavad rahvusvahelistele ettevõtetele ja mis käsitlevad eelkõige tööhõivet, suhteid 
sotsiaalpartneritega, inimõigusi, keskkonda, korruptsioonivastast võitlust, tarbijate huve, 
konkurentsi ja maksudest kõrvalehoidmist.
Hiljem on tehtud mitu algatust selleks, et luua käitumisjuhendi järgimise kontrollimehhanism 
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ja sertifitseerimismärgised, mis kinnitavad ettevõtete kinnipidamist ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse alastest kohustustest.
Euroopa Liit on kõnealust teemat käsitlenud oma 2001. aastal avaldatud rohelises raamatus ja 
hiljem valges raamatus ja loonud ettevõtete sotsiaalse vastutuse alase mitmetasandilise 
foorumi, et edendada Euroopa raamistikku ja strateegiat ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
edendamiseks. Suured Euroopa ettevõtted on võtnud endale kohustusi 1995. aastal loodud 
võrgustiku CSR Europe raames, millele järgnes Jacques Delorsi algatus. 
Praegu ja vastavalt sellekohasele 2006. aasta teatisele on komisjon arvamusel, et ettevõtete 
sotsiaalne vastutus on Euroopa sotsiaalse mudeli üks aspekt, mis aitab kaitsta solidaarsust, 
ühtekuuluvust ja võrdseid võimalusi tugevas ülemaailmses konkurentsis. Seatud eesmärk on 
muuta Euroopa Liit ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks ja kindlustada, et tema 
välispoliitika ja kolmandatesse riikidesse investeerivate ELi ettevõtete käitumine aitavad 
tõhusalt kaasa säästavale arengule. 
Euroopa Parlament omalt poolt on võtnud vastu mitu raportit ja ettepanekut, millega toetada 
ettevõtete sotsiaalset vastutust, eelkõige 1999., 2003. aasta resolutsioonid ja ennekõike 2007. 
aasta märtsi Howitti raport, ja millega tugevdada sotsiaalsed ja keskkonnaalaseid standardeid 
kaubanduslepingutes, eelkõige Désiri 2001. aasta oktoobri ning Désiri ja Panayatopoulose 
2007. aasta mai raportid. 

... ja millel peab olema keskne koht ELi kaubanduslepingutes
Ettevõtete sotsiaalsel vastutusel ja sotsiaalsetel ja keskkonnaalastel klauslitel on 
kaubanduslepingutes sama eesmärk: õiglasem, sotsiaalsem, humaansem üleilmastumine, mis 
aitab kaasa säästvale arengule. Praegu on aga kaks paralleelset lähenemist1.
Kui need kaks lähenemist liita, siis nad ei kahjusta, vaid toetavad teiseteist. Kaubandusalaseid 
sotsiaalklausleid toetab ettevõtete käitumist puudutav ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
põhimõte. Ettevõtete sotsiaalset vastutust toetavad kaubanduslepingud, eelkõige 
järelevalveraamistik, mille need loovad nende juhtpõhimõtete rakendamiseks.
Raportis ei käsitleta uuesti kõiki ettepanekuid, mis Euroopa Parlament või rahvusvahelised 
organisatsioonid on teinud ettevõtete sotsiaalse vastutuse ning sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
standardidete edendamiseks kaubanduslepingutes.
Raportis keskendutakse ettepanekutele, kuidas edendada konkreetselt ettevõtete sotsiaalset 
vastutust ELi kaubanduspoliitika raames. Resolutsiooni ettepanekus esitatud ettepanekud on 
järgmised. Ettepanekud puudutavad eelkõige:
– ettevõtete sotsiaalse vastutuse süsteemi muutmist;
– mõju-uuringut seoses ELi kaubanduslepingute läbirääkimistega ja nende järelevalvega;
– ettevõtete sotsiaalse vastutuse klausleid ELi vabakaubanduslepingutes ning muudes 

kaubandus- ja investeerimislepingutes;
– parlamentaarset järelevalvekomiteed, kes käsitleb eelkõige sotsiaalset ja 

keskkonnamõõdet, sealhulgas ka ettevõtete sotsiaalset vastutust, iga 
vabakaubanduslepingu puhul;

– nõuet ELi ja partnerriikide rahvusvahelistele ettevõtetele ja avaldada igal aastal aruanne 
nende ja nende filiaalide tegevuse ja tootmisahela sotsiaalse ja keskkonnamõju kohta;

– ELi ja tema partnerriikide vahelise õigusalase koostöö mehhanismi, mis hõlmab ka 
võimalust algatada kohtuasi rahvusvaheliste ettevõtete vastu nii Euroopas kui ka 

                                               
1 Kuigi Koreaga sõlmitud vabakaubanduslepingus mainitakse ka ettevõtete sotsiaalset vastutust, on see väga 
piiratud ega ole otseselt seotud kaubandusalaste kohustuste täitmisega.
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partnerriikides rikkumiste pärast, mis ettevõtted või nende filiaalid on toime pannud 
keskkonna või põhiõiguste valdkonnas; 

– riigihankemenetlusi;
– suhteid ettevõtete sotsiaalset vastutust edendavate mitmepoolsete foorumite ja WTO 

vahel;
– uut Euroopa Komisjoni algatust.


