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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab ettevõtjate ja kodanikuühiskonna koostöö vastastikust kasulikkust, mis võib 
hõlbustada ühiste strateegiate leidmist ning teadmiste vahetust ja üksteise ootuste 
väljaselgitamist; toetab seega kindlalt komisjoni võetud kohustust luua ettevõtja sotsiaalse 
vastutusega tegelevaid sidusrühmade platvorme, et süvendada ettevõtjate ja ühiskonna 
koostööd olulisemate sotsiaal- ja keskkonnaküsimuste vallas; rõhutab, et ettevõtja 
sotsiaalne vastutus võib eeldada õigusaktidega sätestatud raamtingimusi, täienduseks võib 
võtta vabatahtlikke meetmeid, mis ei tohi aga mingil juhul asendada töötajate kaitset 
käsitlevaid kehtivaid eeskirju ja nendele vastavuse tõhusat järelevalvet ning võimalikke 
sanktsioone;

2. tunneb muret mõju pärast, mida majanduskriis võib olla avaldanud töökorraldusele; palub 
komisjonil edendada tihedas koostöös sotsiaalpartneritega sidusrühmade mitmepoolsete 
platvormide kaudu ja täiendava meetmena jätkusuutlike lahenduste leidmist, mis tagavad 
töötajate õiguste täieliku austamise võrdse kohtlemise osas, tööaja korralduse ja 
ebakindlate töökohade osas;

3. nõustub komisjoni teatises esitatud väitega, et kohaldatavate õigusaktide ja 
sotsiaalpartnerite vaheliste kollektiivlepingute järgimine on ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
vältimatu eeldus; on lisaks sellele seisukohal, et sotsiaalselt vastutustundlik käitumine 
hõlmab tingimata nõuetekohaseid ametiühingutevahelisi suhteid, eeskätt 
ametiühinguõiguste austamist, töötajate ja nende esindusorganisatsioonide pidevat 
teavitamist ning ühenduste kaasamist ettevõtet puudutavate otsuste tegemisse;

4. on seisukohal, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse hindamisel tuleb võtta arvesse ka tema 
tarneahela ettevõtete ja ka võimalike alltöövõtjate käitumist;

5. tuletab meelde strateegilist rolli, mida tänu tegevuskoha olude tundmisele võivad VKEd 
täita ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtte levikule kaasaaitamises; palub komisjonil 
töötada koos liikmesriikide asutuste ja sidusrühmade platvormidega välja VKEde 
valdkondliku koostöö vorme, mis võimaldavad VKEdel tulla ühiselt toime sotsiaalsete ja 
keskkonnaprobleemidega;

6. rõhutab, kui oluline on töötada ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas välja liidu 
poliitika vastavalt rahvusvahelistele standarditele, et hoida ära erinevaid tõlgendusi ning 
konkurentsieeliste ja ebasoodsate konkurentsiolude ohtu riigi või rahvusvahelisel tasandil;

7. kutsub ettevõtjaid ergutama oma töötajaid tegema rahvusvahelist vabatahtlikku tööd, et 
soodustada arengukoostöös avaliku ja erasektori sünergiat; palub komisjonil toetada 
loodava Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse kaudu ettevõtjate asjaomaseid 
algatusi;

8. kutsub komisjoni, eelkõige selle õigusküsimuste peadirektoraati üles esitama ettepanekuid 
ekstraterritoriaalse jurisdiktsiooni lihtsustamiseks ELi kohtutes inimõiguste rikkumiste 
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juhtumite korral Euroopa ettevõtete, nende filiaalide, alltöövõtjate või äripartnerite poolt;

9. tunnistab, et on oluline laiendada ettevõtja sotsiaalse vastutuse tavasid ja poliitikat suurtes 
ettevõtetes; kutsub komisjoni seetõttu üles rõhutama ettevõtja sotsiaalse vastutuse teema 
käsitlemise olulisust hariduses ja koolituses eelkõige ettevõtetes ja juhte välja õpetavates 
koolides.
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