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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine; arvestades, et ELi tegevus 

rahvusvahelisel areenil – sealhulgas kaubanduspoliitika – tugineb [nendele] põhimõtetele1, 

see peab olema kooskõlas arengupoliitika eesmärkidega ja eesmärgiga kaotada vaesus 

kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega, eesmärgiga täita kestliku 

arengu eesmärke, ning see peab olema läbipaistev; 

B. arvestades, et globaalse majanduse põhitunnuseks on saanud ülemaailmsed väärtusahelad; 

arvestades, et ülemaailmsete väärtusahelate puudulik reguleerimine on üks teguritest, mis 

kahjustavad töötajate õigusi, ning arvestades, et ülemaailmsete väärtusahelate keerukuse 

tõttu on vaja suuremat ja ennetavamat tegutsemist nii ELis kui ka sellest väljapool, et 

tagada nende asjakohane haldamine kaasava ja kestliku kasvu saavutamiseks; 

C. arvestades, et mitmete rahvusvaheliste konventsioonide, suuniste ja eeskirjade eesmärk on 

vältida inimõiguste rikkumisi, ning arvestades, et riikidel on kohustus neid rakendada ning 

luua asjakohased õiguslikud ja majanduslikud tingimused selleks, et ettevõtted saaksid 

tegutseda ülemaailmsetes väärtusahelates ja leida seal oma koha; 

D. arvestades, et vähene eetiline käitumine ettevõtluses on samuti tingitud sellest, et 

erapooletud avaliku sektori asutused on võimetud tegutsema kodanike üldistes huvides või 

neid lihtsalt ei ole; arvestades, et muu hulgas iseloomustavad eksportkauba tootmise 

eritsoone kui ülemaailmsete väärtusahelate osa sageli erandid tööõiguse ja maksude 

valdkonnas ning need põhjustavad tõsiseid probleeme, mis on seotud inimväärse töö ja 

ametiühingute tegevuse piirangutega; 

E. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid, kes on üheskoos maailma suurim turg ja suurim 

kaubandusabi andja, saavad seda positsiooni kasutada, muutmaks ülemaailmseid 

väärtusahelaid kestlikumaks ja kaasavamaks, ja peaksid seda tegema, ning edendama 

selliseid väärtusi nagu kestlik areng, inimõigused, õiglane ja eetiline kaubandus, eelkõige 

vaeseimate elanikerühmade jaoks; arvestades, et kaubanduslepingud peaksid tunnistama 

arengumaade õigust avalikes huvides reguleerida; 

F. arvestades, et GSP ja GSP + kaubandussoodustused annavad arenguriikidele parema 

juurdepääsu turule vastutasuks töö-, keskkonna- ja sotsiaalsete standardite järgimise eest; 

1. võtab teadmiseks, et väärtusahelate suurenev üleilmastumine ja keerukus suurendab 

sellise rolli tähtsust, mida äriühingud täidavad inimõiguste (sh lapse õiguste) kasutamises 

ja austamises ning keskkonna jätkusuutlikkuses; märgib ka seda, et äriühingute käitumine 

võib arengut ja inimeste heaolu tugevalt mõjutada, seda nii positiivses kui ka negatiivses 

mõttes; täheldab siiski murelikult, et olemasolevad äritegevuse ja inimõigustega seotud 

heastamist puudutavad standardid, põhimõtted ja mehhanismid on rahvusvahelises õiguses 

endiselt killustatud, ning et veel ei ole tehtud erilisi edusamme ÜRO äritegevuse ja 

inimõiguste juhtpõhimõtete elluviimisel, mis kiideti ÜROs üksmeelselt heaks ja mida 

                                                 
1 Euroopa Liidu leping. 
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toetavad täielikult ka ELi liikmesriigid, samuti ettevõtete vastutust käsitlevate siduvate 

eeskirjade suunas liikumisel; 

2. rõhutab, et väärtusahelate üleilmastumine võib aidata arenguriikidel maailmamajandusse 

integreeruda, vähendada vaesust ja luua töökohti, samal ajal suurendades 

tootmisvõimsust, muu hulgas levitades tehnoloogiat ja oskusi; täheldab siiski murelikult, 

et ülemaailmses tarneahelas kasutatavad tööhõive mittestandardsed vormid, mitteametlik 

töö ja alltöövõtu teatavad vormid on nõrgestanud kollektiivlepinguid; mõistab hukka laste 

töö ja sunniviisilise töö mõnes ülemaailmses tarneahelas, mis on läbiv madalamates 

ahelasegmentides, eelkõige nendes tarneahela osades, mis on seotud mitteametliku 

majandusega; tuletab samuti meelde, et üha rohkem naisi käib tööl, kuid nad on endiselt 

üleesindatud madalat kvalifikatsiooni nõudvatel ja madala palgaga ametikohtadel, et neil 

puudub juurdepääs sotsiaalkaitsele, sealhulgas rasedus- ja sünnituspuhkusele, ning et nad 

on liiga sageli diskrimineerimise ja seksuaalse ahistamise ohvrid; 

3. juhib tähelepanu sellele, et usaldusväärne juurdepääs toorainetele on oluline ülemaailmse 

konkurentsivõime jaoks, ning rõhutab, et samal ajal on arenguriikide üks peamisi 

väljakutseid see, kuidas jõuda ülemaailmses väärtusahelas kõrgemale majandustegevuse 

mitmekesistamise abil, milleks on vaja võtta kasutusele õiglased ja arengut soodustavad 

üleilmsed kaubanduseeskirjad; 

4. väljendab muret asjaolu pärast, et mõned rahvusvahelised ettevõtted lõikavad kasu 

rahvusvahelise kaubanduse süsteemist ja olemasolevatest õiguslünkadest, et vältida 

vastutust nende tegevusest tulenevate keskkonnakuritegude ja inimõiguste rikkumiste 

eest; nõuab, et ELi kaubanduspoliitikas välditaks investorite eriprivileegide soodustamist 

ilma kohustusteta; rõhutab, kui oluline on rakendada, jõustada või üle võtta kehtivad 

õigusaktid piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

5. märgib, et ELi kaubanduspoliitika võib olla üks vahend võitluses riigi ja ettevõtete 

käitumise negatiivse mõju, korruptsiooni, maksustamise vältimise, sotsiaalse dumpingu ja 

laste tööjõu kasutamise vastu; kutsub komisjoni üles tagama, et kõik ELi rahastatud 

arenguprojektid, sealhulgas segarahastamise projektid, oleksid mitte üksnes täielikult 

kooskõlas rahvusvaheliselt kokku lepitud arengutõhususe põhimõtetega, vaid järgiksid ka 

täielikult vabatahtliku, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtet, nagu on sätestatud 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonis nr 169; 

6. rõhutab, et ettevõtjad peavad oma rahvusvahelise tegevuse käigus võtma arvesse vajadust 

järgida põhiväärtusi ja standardeid, eelkõige inimõigusi, ning toonitab, et kaasava ja 

kestliku majanduskasvu saavutamiseks tuleb kaasata erasektor ning hallata ülemaailmseid 

väärtusahelaid vastutustundlikult; 

7. kordab uuesti tungivat vajadust tegutseda pidevalt, tulemuslikult ja sidusalt kõigil 

tasanditel, sealhulgas riiklikul, piirkondlikul, Euroopa ja globaalsel tasandil, et tõhusalt 

käsitleda ettevõtete eksterritoriaalsest mõõtmest ja käitumisest tulenevaid õiguslikke 

probleeme ning nendega seotud selgusetust, kellele langeb vastutus inimõiguste rikkumise 

eest; 

8. võtab sellega seoses teadmiseks edusammud, mis on tehtud pärast Bangladeshi 

jätkusuutlikkuse kokkuleppe sõlmimist, ning palub komisjonil laiendada selliseid 

raamistikke teistesse sektoritesse ning tõhustada ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja 
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kohustusliku hoolsuskohustuse algatusi, mis laiendavad kehtivat ELi puidumäärust ja ELi 

uut nn konfliktimineraalide määrust teistele sektoritele, näiteks rõivasektorile; 

9. kordab uuesti oma ülekaaluka enamusega heaks kiidetud 25. oktoobri 2016. aasta 

resolutsioonis juriidilise isiku vastutuse kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul 

kolmandates riikides1 ELile ja liikmesriikidele esitatud palveid tagada, et suured 

äriühingud ning nende tarneahelasse kuuluvad, liikmesriikide jurisdiktsioonis tegutsevad 

alltöövõtjad ja ka kolmandad riigid teeksid kindlaks, hoiaksid ära, leevendaksid ja 

annaksid aru kahjulikust mõjust inimõigustele ja keskkonnale kogu nende tegevuse ja 

väärtusahelate raames niipea, kui see tekib, et võetaks meetmeid, kehtestades siduvad 

eeskirjad ja kõrvaldades olemasolevad õiguslikud takistused liikmesriikide kohtutesse 

antud asjade puhul, mis on seotud väidetavate inimõiguste rikkumiste toimepanemisega 

ettevõtete poolt, kellel on mis tahes side ELiga; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

komisjon ei ole viimastel kuudel meetmeid peaaegu üldse võtnud ning Euroopa 

Parlamendi resolutsioonile ei ole võetud mingeid järelmeetmeid; ergutab ILO ettevõtjaid 

ja teisi sidusrühmi tegema tööd samade eesmärkide nimel; 

10. toetab kõiki ülemaailmseid korruptsioonivastaseid algatusi, sealhulgas mäetööstuse 

läbipaistvuse algatust (EITI), Kimberley protsessi, Ida-Aafrika järvede piirkonna 

rahvusvahelist konverentsi (ICGLR), ÜRO algatuses Global Compact sätestatud 

põhimõtteid, OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ning konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevaid OECD 

hoolsuskohustuse suuniseid; tuletab meelde tootjariikide kohustust eelkõige rakendada ja 

jõustada asjakohaseid õigusakte, ning seda ka õigusriigi põhimõtte kehtestamise ja 

korruptsioonivastase võitluse valdkonnas; 

11. tuletab meelde kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja selle lähenemisviise säästvale 

tootmisele, säästvale tarbimisele ja inimväärsele tööle ning palub komisjonil avaldada 

oma aruandes läbipaistval viisil viited kõigile asjaomastele kestliku arengu eesmärkidele; 

kordab oma üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele kasutada kaubandust, et edendada 

kestlikku arengut ja head valitsemistava kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõtetega; rõhutab, et arengumaadega sõlmitud ELi kaubandus- ja 

investeerimislepingud peaksid olema kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega; kinnitab, et 

arengumaadel on õigus investeeringuid selliselt reguleerida, et tagada kõigile, ka 

välisinvestoritele ülesanded ja kohustused inimõiguste kaitse, töö- ja keskkonnanormide 

järgimise valdkonnas; 

12. palub komisjonil lisada jätkuvalt ILO peamiste standardite, töötervishoiu ja tööohutuse 

kontrollimise standardite ratifitseerimist ning kogunemis- ja ühinemisvabaduse küsimusi 

üleilmse tarneahelaga (sh rõivasektoriga) seotud riikidega peetavatesse aruteludesse 

sooduskaubanduse jätkumise teemal, ning tugevdama üldiste tariifsete soodustuste kavas 

inimõigusi ning töö- ja keskkonnakonventsioone ning tagama, et ühepoolsete 

kaubandussoodustustega (nt GSP või GSP+) seotud inimõiguste tingimusi viidaks 

tulemuslikult ellu ja jälgitaks; 

13. palub, et komisjon annaks oma järelevalve- ja hindamistegevuses rohkem kaalu ILO 

aruannetele ja selle järelevalveorganite järeldustele, ning teeks tihedamat koostööd ILO ja 

ÜRO kohalike asutustega abisaavates riikides, et võtta täielikult arvesse nende seisukohti 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405. 
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ja kogemusi; kutsub komisjoni üles kehtestama eelseisva GSP/GSP + reformi käigus 

tariifseid soodustusi tõendatult kestlikult toodetud kaupadele; kordab oma nõudmist nn 

väärkohtlemisvaba kaubamärgi loomiseks; 

14. innustab komisjoni ja liikmesriike lisama siduvaid meetmeid arengumaadega 

sõlmitavatesse vabakaubanduslepingutesse, et toetada nende sotsiaalseid ja 

keskkonnastandardeid ning inimõigusi ja töötajate õigusi, sealhulgas ILO inimväärse töö 

tegevuskava; rõhutab vajadust parandada sotsiaalse ja keskkonnaalase tingimuslikkuse 

tõhusust kahepoolsete ja piirkondlike kokkulepete puhul sotsiaalpartnerite ja 

kodanikuühiskonna suurema kaasamise ja nendega konsulteerimise abil läbirääkimiste 

ajal, tööõiguse sätete rakendamisel ning kaubanduse kestlikkuse põhjalike eel- ja 

järelhindamiste süstemaatilisel kasutamisel, sh inimõiguste puhul; 

15. kiidab heaks tava, mille kohaselt vastutus inimõigustest kinnipidamise eest lisatakse 

ettevõtete ning nende ettevõtetest ja eraisikutest klientide ja tarnijate vahelistesse 

siduvatesse lepingunõuetesse; märgib, et enamasti on selliseid nõudeid võimalik kohtulike 

vahenditega jõustada; 

16. tunneb heameelt erasektori tehtud paljutõotavate algatuste üle, nagu käitumisjuhendid, 

märgistamine, enesehindamine ja sotsiaalsed auditid, ning tunnustab ÜRO algatust Global 

Compact, ILO kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika 

kohta ja OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtjatele vahenditena, mis võivad aidata 

suurendada vastutustundlikkust ettevõtete äritegevuses; kutsub nii ELi kui ka muid 

ettevõtteid üles kohaldama inimõigusi järgivaid hoolsuskohustusi ning lõimima selle 

tulemusi oma sisepoliitikasse ja -menetlustesse koos vahendite ja volituste asjakohase 

jaotuse ning nõuetekohase rakendamisega; rõhutab, et see nõuab piisavate vahendite 

eraldamist; rõhutab, et kolmandates riikides inimõiguste rikkumiste vältimiseks võetud 

meetmetega seotud läbipaistvus ja teabevahetus on üliolulised, et võimaldada 

nõuetekohast demokraatlikku järelevalvet ning et võimaldada tarbijatel teha faktidel 

põhinevaid valikuid; 

17. on sügavalt mures inimõiguste rikkumiste ja ohtude pärast keskkonnasäästlikkusele, mille 

põhjuseks on mõne ettevõtte juhtkonna otsused, samuti ettevõtete pärast, kes lõikavad 

kasu inimõiguste rikkumistest, näiteks maa hõivamisest või elanikkonna 

ümberasustamisest, mida panevad samuti toime kolmandad isikud; 

18. tuletab meelde, et ettevõtted peaksid looma operatiivtasandil kaebuste esitamise 

mehhanismid töötajatele, keda ettevõtte tegevus mõjutab, sh ekspordikauba tootmise 

eritsoonides, ning kordab oma üleskutset kõrvaldada kõik takistused, millega seisavad 

silmitsi inimõiguste rikkumiste ohvrid juurdepääsul õigusemõistmisele; kordab oma 

üleskutset ELile ja liikmesriikidele võtta sellega seoses asjakohaseid meetmeid, et 

kõrvaldada õiguslikke, menetluslikke ja institutsionaalseid takistusi, millega puutuvad 

kokku ohvrid juurdepääsul tõhusatele õiguskaitsevahenditele; 

19. väljendab suurt heameelt selle üle, et on koostatud siduv ÜRO leping äritegevuse ja 

inimõiguste kohta, et teha selgelt kindlaks kohustuslik ja jõustatav regulatiivne raamistik, 

mis reguleerib seda, kuidas valitsused ja ettevõtjad peavad kaitsma ja toetama inimõigusi 

ning täitma oma kohustusi seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega kogu tarneahela 

ulatuses, sõltumata sellest, millises riigis toimub tootmine ja milline on ettevõtte 

asutamisriik; 
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20. kordab oma nõudmist, et liikmesriigid ja EL ise seda protsessi edendaksid ja selles 

ennetavalt osaleksid; palub komisjonil koostada seadusandliku ettepaneku tarneahelate 

siduvate hoolsuskohustuste kohta, mis oleks kooskõlas OECD suunistega hargmaistele 

ettevõtjatele ja OECD mitmesuguste valdkondlike suunistega, ja kehtestada laialdased 

märgistamismeetmed, et oleks tagatud parem tarbijate teavitamine ELi turul müüdavate 

toodete sisu ja päritolu kohta kogu nende tarneahela ulatuses; 

21. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kohustama oma ettevõtteid, kes kasutavad toorainet 

või kaupu, mis võivad pärineda konfliktipiirkondadest, avalikustama nende päritolu ja 

kasutusviisi ning tagama nende jälgitavuse läbipaistval viisil; tunneb sellega seoses 

heameelt hiljuti vastu võetud uue konfliktimineraale käsitleva määruse üle ning nõuab 

tungivalt, et komisjon esitaks õigusaktide ettepanekud, et laiendada kõnealust siduvat 

hoolsuskohustuse tava muudele sektoritele, näiteks rõivasektorile; 

22. juhib tähelepanu asjaolule, et selles valdkonnas on lisaks mineraalide ja metallide 

impordile-ekspordile käitamisõiguste ja tollimaksude läbipaistev kord äärmiselt oluline 

konflikti- või kõrge riskiga piirkondade arengu jaoks; rõhutab seetõttu, et on vaja koostada 

ülevaade olemasolevatest ettevõtete sotsiaalse vastutuse meetmetest, mida rakendavad 

Euroopa ettevõtted, ning tõhustada teabe ja parimate tavade koordineerimist ja vahetamist, 

et teha tulemuslikumalt kindlaks head tavad ja aidata kaasa ühise tegevusraamistiku 

loomisele Euroopa tasandil; palub komisjonil tugevdada ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja 

hoolsuskohustustega seotud algatusi kogu tarneahelas; 

23. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kiiresti meetmeid seoses üksikasjalike ettepanekutega, 

mis on esitatud parlamendi 25. oktoobril 2016. aastal vastu võetud resolutsioonis 

juriidilise isiku vastutuse kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates 

riikides1. 

  

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0405. 



 

PE600.904v02-00 8/9 AD\1125027ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 30.5.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent 

Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, 

Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana 

Zovko 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, 

Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Judith Sargentini 

 
  



 

AD\1125027ET.docx 9/9 PE600.904v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

23 + 

ALDE  Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen 

ECR  Eleni Theocharous 

EFDD Ignazio Corrao 

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

PPE  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul 

Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,  

S&D  Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Vincent Peillon, Elly Schlein 

Verts/ALE  Maria Heubuch, Judith Sargentini 

 

0 – 

  

 

0 0 

  

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 


