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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kogu maailmas töötab tekstiili- ja rõivatööstuses 60 miljonit inimest ning 

kõnealune tööstusharu loob eelkõige arenguriikides palju töökohti; 

B. arvestades, et kõnealuses tööstusharus on rahvusvahelisel tasandil eriti tugevad seosed ja 

arvestades, et tarneahelad on seetõttu eriti keerulised ning seega saavutavad riiklikud 

isoleeritud algatused kiiresti oma piirid; 

C. arvestades, et tekstiilitootjad puutuvad arenguriikides korduvalt kokku rahvusvahelise jae- 

ja hulgimüügi agressiivsete ostutavadega, mida põhjustab ka tihe ülemaailmne 

konkurents; 

D. arvestades, et ettevõtjate mõjuvõim on eelkõige riiklike pädevusülesannete täitmisel 

piiratud, kuid veelgi enam peavad tootjariikide valitsused looma majanduslikud ja 

õiguslikud raamtingimused, et täita nii oma kontrollifunktsiooni; 

E. arvestades, et rahvusvahelistel lepingutel on oluline osa võitluses omavoli vastu töö- ja 

sotsiaalkaitse valdkonnas kolmandates riikides ning arvestades, et ettevõtjad on 

kohustatud lähtuma oma äritegevuses neist põhimõtetest; 

1. märgib, et rõivasektor pakub nii Euroopas kui ka sellest väljaspool töötajatele kõige 

ebakindlamaid ja sageli ebapiisavaid töötingimusi, eelkõige töö- ja tervisekaitse 

valdkonnas; palub juhtalgatusel seada kesksele kohale Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

(ILO) konventsioonide, ILO kolmepoolse deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja 

sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning inimväärse töö tagamise suuniste ratifitseerimine 

ja rakendamine osalevate riikide poolt; rõhutab, kui tähtis on keskenduda nendele 

isikutele, kes on ärakasutamise suhtes kõige haavatavamad, eelkõige lastele ja naistele; 

2. mõistab hukka kõik lapstööjõu kasutamise juhtumid, ja nõuab, et EL ja liikmesriigid teeks 

kõik selleks, et takistada täielikult lapstööjõu valmistatud rõivaesemete importi Euroopa 

siseturule; rõhutab sellega seoses, kui oluline on vastutustundlike tarnijate registrite 

pidamine; mõistab hukka ja juhib tähelepanu osade alltöövõtjate kuritarvituslikele 

tavadele, kes kohaldavad madalamaid ja ebaseaduslikke töönorme; peab sellega seoses 

väga oluliseks tagada lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu 

keelustamise ILO konventsiooni nr 182 ja töölevõetava isiku vanuse alammäära käsitleva 

ILO konventsiooni nr 138 ratifitseerimine ja rakendamine osalevates riikides; palub 

komisjonil õppida kogemustest, mis on saadud laste töö kasutamise lõpetamist käsitleva 

rahvusvahelise programmi ning sunniviisilise töö, nüüdisaegse orjuse, inimkaubanduse ja 

lapstööjõu likvideerimist käsitleva ülemaailmse liidu raames; 

3. märgib, et rõivatööstus loob väga erinevaid oskusi nõudvaid töökohti nii madala 

kvalifikatsiooniga töötajatele kui ka väga kõrget kvalifikatsiooni nõudvate ametikohtade 

jaoks; 

4. on seisukohal, et vabatahtlikud algatused ökoloogilise, eetilise ja säästva käsituse 
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vastuvõtmiseks avaldavad rõivasektorile positiivset mõju; märgib, et vabatahtlikud 

algatused ei saa üksinda tegeleda piisavalt selliste küsimustega nagu põhilised tööõigused, 

sealhulgas töötajate kaitse, ühinemisvabadus, kollektiivläbirääkimised, ning sellised 

teemad nagu lapstööjõud, töötervishoid ja -ohutus, äraelamist võimaldav töötasu, 

sotsiaalkindlustus ja tööaeg; rõhutab vajadust liikuda reguleerivate meetmete kehtestamise 

ja jõustamise poole asjaomastes riikides, et tagada tööõiguste järgimine kogu tarneahela 

ulatuses ja vajadust tugevdada töökorraldussüsteeme ja tööinspektsioone ning kehtestada 

kaebuste esitamise mehhanismid; rõhutab, kui tähtis on tagada siseriiklike õigusaktide ja 

eeskirjade kooskõla ILO peamiste konventsioonidega; 

5. märgib, et hind on kaubamärkide ning jaemüüjate ostutavades endiselt otsustav tegur, 

sageli töötajate heaolu ja töötasu arvelt; kutsub ELi üles tegema koostööd kõigi 

asjaomaste sidusrühmadega, et edendada edukat sotsiaalset partnerlust ja toetada 

sidusrühmi palkade kujundamise mehhanismide väljatöötamises ja rakendamises 

kooskõlas asjakohaste ILO konventsioonidega, eelkõige riikides, kus puuduvad 

asjakohased õigusaktid; rõhutab vajadust, et töötajatele oleks tagatud korrapäraselt piisava 

töötasu maksmine, mis võimaldab neil ja nende perekondadel täita oma põhivajadusi ilma, 

et nad peaksid korrapäraselt tegema ületunnitööd; rõhutab vajadust, et kollektiivlepingud 

aitaksid vältida negatiivset palgakulu konkurentsi, ja vajadust suurendada tarbijate 

teadlikkust üha madalama hinna nõudmise tagajärgedest; 

6. rõhutab, et tootmisega tegelevate riikide valitsused peavad suutma rakendada 

rahvusvahelisi standardeid ja asjaomaseid õigusakte, sest nad on vajalikud partnerid 

sotsiaaldialoogis ja parandamispüüdlustes, mida juhtalgatusega taotletakse; 

7. ergutab ELi juhtalgatust rõivasektoris, mille eesmärk on suurendada oskusi ja elukestvat 

õpet, sealhulgas ettevõtluskoolitust, mis aitab kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele 

arengule; ergutab kõiki algatusi, mille eesmärk on suurendada teadlikkust põhilistest 

tööõigustest ja õigusabimehhanismidest nende isikute puhul, kelle õigusi on rikutud, ning 

mis hõlmavad töötajate ja tööandjate koolitamist sotsiaalse dialoogi ja 

kollektiivläbirääkimiste küsimuses; rõhutab, et nimetatud algatus peaks aitama suurendada 

naiste mõjuvõimu, sest nad moodustavad enamiku rõivatööstuse tööjõust, kuid on sellele 

vaatamata valdavalt alaesindatud kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatel ja juhtivatel 

töökohtadel; on seetõttu seisukohal, et algatus peaks edendama aktiivselt 

mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas töötasu puhul, ning naiste 

rolli edendamist kolmandate riikide ühiskondades, millest saaksid kasu nii laiendatud 

perekond kui ka ühiskond; 

8. on seisukohal, et komisjon on juba astunud esimesi samme õiges suunas, pidades silmas 

tema kavandatud eesmärke juhtalgatuse jaoks, sealhulgas tarbijate teadlikkuse tõstmine 

ning arenguriikide toetamine rahvusvaheliste töö- ja keskkonnastandardite kinnitamisel ja 

rakendamisel; peab siiski kahetsusväärseks, et komisjoni praegused eesmärgid ja 

lähenemine, mis on esitatud 25. aprillil 2016 toimunud rõivasektori tarneahela 

vastutustundliku juhtimise kõrgetasemelise konverentsi aruandes, ei ole piisavalt 

sihipärased ega ambitsioonikad, et rõivasektori olukorda piisavalt parandada; juhib 

tähelepanu sellele, et rõivatööstuse tarneahelaid käsitleva komisjoni uuringu esialgsetes 

järeldustes nimetati peamiste puudustena soolist võrdõiguslikkust, töötajate õigusi, 

keskkonda ja tarneahela läbipaistvust; palub komisjonil kiiresti avaldada aruanne, mis oli 

tellitud praeguse poliitika puuduste väljaselgitamiseks, ja esitada konkreetsed ettepanekud 
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nende puuduste kõrvaldamiseks; 

9. palub komisjonil esitada kiiremas korras ELi juhtalgatuse rõivasektori tarneahela 

vastutustundliku juhtimise kohta, mida lubati Euroopa arenguaasta 2015 raames ja milles 

tuleks võtta arvesse praeguseid riiklikke algatusi, näiteks selliseid, mida on tehtud 

Saksamaal ja Madalmaades; usub, et ELil on võime ja kohustus olla tarneahelaga seotud 

vastutustundlikkuse ülemaailmne toetaja, et reageerida traagilistele sündmustele, nagu 

Bangladeshis toimunud Rana Plaza hoone kokkuvarisemine, ja ELi kodanike 

enneolematule huvile; 

10. usub, et juhtalgatusest tulenevad mis tahes meetmed peaksid aitama edendada paljude 

sidusrühmadega algatusi, nagu ILO ja Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni parema töö 

programm, mis ühendab kolmepoolse käsitlusviisi nõuete täitmisega tehase poolt ning 

töötajate ja juhtkonna vahelise dialoogi loomisega riiklikul tasandil, või Bangladeshis 

loodud õiguslikult siduv programm Accord, mis hõlmab ametiühinguid ning milles 

nähakse ette lisaks tehaste inspekteerimisele ka õiguskaitse; 

11. palub komisjonil koostada aruanne, mis annaks ülevaate praegustest algatustest ja nende 

panusest rõivatööstuse töötajate tingimuste parandamisse; 

12. juhib tähelepanu sellele, et töötajate organisatsioonid ja tööandjate liidud on vajalikeks 

partneriteks sotsiaalse dialoogi ja kollektiivläbirääkimiste puhul ning neid tuleks 

edendada; rõhutab, et sõltumatud ja esinduslikud töötajate organisatsioonid peavad olema 

võimelised tegutsema iseseisvalt ja vabalt, et edendada ja kaitsta töötajate õigusi, eriti 

töötervishoidu ja -ohutust; rõhutab sellega seoses, kui oluline on nende organisatsioonide 

juurdepääs vabrikutele, et harida töötajaid nende õiguste ja ohutuse küsimuses; juhib 

tähelepanu, et kõigi rõivasektori algatustest tulenevate meetmetega tuleks soodustada 

töötajate põhiõigusi ja edendada ILO konventsioonide, eelkõige konventsioonide nr 87 ja 

nr 98 ratifitseerimist ja rakendamist, ning et töötajate esindajad tuleb kaasata ettevõtja 

tasandil loodud hoolsuskohustuse täitmise protsessi; 

13. usub, et kohaldatavate õigusaktide ja kollektiivlepingute täitmine on ettevõtja sotsiaalse 

vastutuse vältimatu tingimus; on lisaks sellele seisukohal, et sotsiaalselt vastutustundlik 

käitumine peab ilmtingimata hõlmama asjakohaseid suhteid ametiühingutega, eeskätt 

ametiühinguõiguste austamist, ning töötajate ja nende esindusorganisatsioonide pidevat 

teavitamist; 

14. rõhutab ka, et õigusriiklike struktuuride suutlikkuse suurendamist tuleb tootjariikides 

tugevdada ning et seda tuleks Euroopa arengu- ja välispoliitika raames järjekindlalt 

edendada ja nõuda; 

15. usub, et tagada tuleks kõikide töötajate töötervishoiu ja -ohutuse kaitse rahvusvaheliste 

standardite, riiklike õigusaktide rakendamise ja kollektiivläbirääkimiste kaudu kõigil 

tasanditel (tehase, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel), ja kasutades selleks tehase 

tasandi töötervishoiu ja -ohutuse alaseid poliitikameetmeid, näiteks tegevuskavasid, mis 

on koostatud töötajate osalusel kirjalikus vormis ning mille rakendamises ja järelevalves 

töötajad samuti osalevad; 

16. on veendunud, et mis tahes ELi algatuste puhul rõivasektoris tuleb tunnistada, et EL on 

sobiv tasand, millelt toetada ja edasi arendada ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
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juhtpõhimõtteid ning OECD rahvusvahelistele ettevõtjatele mõeldud suuniseid, mille 

kohaselt ettevõtjad vastutavad oma tarneahela eest; märgib ka, et ettevõtjad peaksid välja 

töötama menetlused, mis võimaldavad neil tuvastada ja leevendada oma äritavade mõju 

inimõigustele ja töötingimustele; teeb ettepaneku kohandada standardeid väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate eripäraga; 

17. tunnistab, et jõupingutustel, mida tehakse juhtkonna ja töötajate koolitamiseks 

töötervishoiu ja -ohutuse, tööõiguse ja soolise võrdõiguslikkuse osas, on oluline roll 

töötajate õiguste parandamisel, ning kutsub juhtalgatust üles töötama välja sihtotstarbelist 

platvormi, et jagada töötajate ja juhtkonna koolitamise parimaid tavasid, keskendudes 

eeskätt keskastme juhtidele; 

18. julgustab ELi toetama arenguriike rahvusvaheliste standardite ja konventsioonide 

vastuvõtmisel ja rakendamisel; julgustab komisjoni käsitlema jätkuvalt ILO peamiste 

standardite ratifitseerimise, töötervishoiu ja tööohutuse kontrollimise ning 

ühinemisvabaduse küsimusi rõivasektori üleilmse tarneahelaga seotud riikidega peetavates 

aruteludes sooduskaubanduse jätkumise teemal, ning tugevdama inimõigusi ning töö- ja 

keskkonnakonventsioone üldiste tariifsete soodustuste kava alusel; on seisukohal, et EL 

peaks lisama sätted oma kaubanduslepingutesse töötajate elu parandamiseks ning rõhutab, 

et klausel, millega edendatakse ILO konventsioonide ratifitseerimist ja rakendamist ning 

inimväärse töö tagamise suuniseid, tuleb lisada kahe- ja mitmepoolsetesse 

kaubanduslepingutesse; 

19. rõhutab sõltumatute tööinspektsioonide olulisust varajases hoiatamises ja ennetamises 

ning töötervishoiu ja tööohutuse siseriiklike normide ja õigusaktide jõustamises, kuid 

märgib, et sellised tegurid nagu auditite tulemuste ettearvatavus võivad nende 

tulemuslikkust vähendada ning et auditid kajastavad ainult hetkeseisu auditi toimumise 

perioodil; usub, et ILO konventsiooni nr 81 ratifitseerimine ja rakendamine on 

kuritarvituste avastamiseks keskse tähtsusega; soovitab täiendavaid uuringuid auditite ja 

inspekteerimise parandamiseks, nagu näiteks auditite normide ja meetodite lähendamine 

ning iga kord erinevate tööinspektorite saatmine, mis võib viia rangemate standardite 

kehtestamiseni, eriti korruptsiooniprobleemidega riikides; rõhutab, kui oluline on värvata 

piisaval arvul ja koolitada jätkuvalt uusi ja olemasolevaid tööinspektoreid rahvusvaheliste 

konventsioonide ja standardite, kohalike tööalaste õigusaktide ja asjakohaste 

inspekteerimismeetodite teemal; palub ELil toetada eelkõige oma arenguvahendite raames 

nii rahaliselt kui ka tehniliselt tööinspektsioonide arendamist arenguriikides kooskõlas 

asjaomaste ILO standarditega; 

20. juhib tähelepanu sellele, et alates sotsiaalsete auditite sagenemisest rõiva- ja jalatsisektori 

tarneahelas rohkem kui kakskümmend aastat tagasi on sotsiaalsete auditite standardite ja 

meetodite arv oluliselt suurenenud ning mõned neist erinevad üksteisest väga vähe, ning 

kuna kaubamärkide omanikud ja jaemüüjad kohaldavad veidi erinevaid standardeid, 

kasutavad tootjad oma väärtuslikke vahendeid selleks, et tulla toime auditite pideva 

vooga; seetõttu soovitab kiirendada ja toetada tööstusharu praeguseid püüdlusi auditite 

standardite ja meetodite lähendamisel, konsulteerides sidusrühmadega; 

21. usub, et vastutus peaks laienema kogu tarneahelale, sealhulgas alltöövõtjatele, ja 

tunnustab selle nimel tehtavaid jõupingutusi; on seisukohal, et EL on kõige sobivam ühise 

õigusraamistiku väljatöötamise jaoks, millega kehtestatakse ELi rõivasektori ettevõtjatele, 
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kes on viinud tootmise allhangete kaudu kolmandatesse riikidesse, inimõigustega seotud 

õiguslikult siduv hoolsuskohustus, ning siduvaid meetmeid, millega tagatakse jälgitavus ja 

läbipaistvus ning kohustatakse ettevõtjaid, kes soovivad Euroopa turul tegutseda, esitama 

teavet kogu nende toodete tarneahela kohta; soovitab, et reguleerimine, mis töötatakse 

välja kohalike ja ülemaailmsete liitude kaasamise abil, peaks toimuma lisaks riikliku, 

Euroopa ja rahvusvahelise tasandi vabatahtlikele algatustele ja nende toetamiseks; 

22. tuletab meelde, et tarneahela jälgitavus ja läbipaistvus on püsiva muutuse saavutamise 

seisukohast keskse tähtsusega; on veendunud, et puudulik kolmandate riikide tootjate 

rõivasektori teabele juurdepääs on inim- ning sotsiaal- ja töötajate õiguste rikkumise vastu 

võitlemisel üleilmses tarneahelas tihti kõige suurem takistus ning et tuleb luua 

aruandlussüsteem, mis annab sellist teavet, mis ühendab väärtusahelas omavahel kõik ühe 

konkreetse tootega seotud osalised alates tootmiskohast kuni jaemüüjateni; nõuab, et EL 

toetaks ühtse raamistiku väljatöötamist sotsiaalseid, keskkonna- ja tööjõu näitajaid 

käsitlevate andmete kogumiseks;  

23. usub, et tarbijate teavitamine täidab nõuetekohaste töötingimuste tagamises otsustavat osa, 

nagu näitas Rana Plaza hoone kokkuvarisemine; nõuab, et tarbijatele antaks 

usaldusväärset ja selget teavet säästvuse kohta rõivasektoris ning toodete päritolu ja 

töötajate õiguste järgimise määra kohta; soovitab, et ELI tegevuse põhjal kogutud teave 

tuleks teha üldsusele kättesaadavaks, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda 

avaliku veebipõhise andmebaasi loomist, mis hõlmaks kogu asjakohast teavet kõigi 

tarneahelas osalejate kohta; 

24. juhib tähelepanu vajadusele võtta rõivasektoris kasutusele ettevõtja sotsiaalse vastutuse 

mõiste, sealhulgas sellised uued valdkonnad nagu kvaliteetne töö, töökorraldus, võrdsed 

võimalused ja võrdne tasu, sotsiaalne kaasamine, diskrimineerimisvastased meetmed ning 

elukestva õppe ja koolituse arendamine; palub komisjonil esitada ettepaneku ettevõtja 

sotsiaalse vastutusega seotud nõuete ühtlustamiseks, sealhulgas kohustuslik raamistik 

sotsiaalvaldkonna aruandlusele ning ettevõtjatele ja juhtidele kuritarvitamise või 

väärtegude tagajärgede eest vastutuse võtmiseks, millega sätestatakse ka raamistik 

ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevate Euroopa tasandi kokkulepete jaoks; nõuab, et 

ettevõtja sotsiaalse vastutusega tuleks edendada projekte, millega toetatakse üleminekut 

jätkusuutlikule majandusele; palub, et komisjon ja liikmesriigid looksid stiimulid, mis 

ergutaksid ELi ettevõtjaid võtma kohustusi ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja 

hoolsuskohustuse valdkonnas; juhib tähelepanu, et selline hoolsuskohustus hõlmab 

ennetavate meetmete võtmist, et tuvastada ja ennetada igasugust inim-, töö- ja 

keskkonnaõiguste rikkumist kogu tarneahelas; 

25. nõuab Euroopa tarbijate teadlikkuse suurendamist tekstiiltoodete tootmise valdkonnas; 

soovitab töötada sel eesmärgil välja kogu ELi hõlmavad õiglase rõivaeseme märgised, mis 

oleksid kättesaadavad nii rahvusvaheliste ettevõtjate kui ka VKEde jaoks ning mis 

osutaksid sellele, et õiglaseid töötingimusi on järgitud, ja aitaksid tarbijatel teha 

teadlikumaid ostuotsuseid;  

26. rõhutab, et rõivatööstuse töötingimusi on ka mõnes ELi liikmesriigis tunnistatud korduvalt 

ebakindlaks seoses selliste küsimustega nagu töötervishoid ja tööohutus, töötasu, 

sotsiaalkindlustus ja tööaeg; nõuab seepärast tõhusate ja sihipäraste ELi-siseste algatuste 

väljatöötamist, mis aitavad parandada olukorda rõivasektoris ja suurendada tööhõivet 
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liikmesriikides; 

27. on arvamusel, et rahvusvaheliste sotsiaalsete standardite täitmata jätmine rõivasektoris 

kujutab endast teatavat sotsiaalset ja keskkonnaalast dumpingut, mis kahjustab nii 

ettevõtjaid kui ka töötajaid; juhib tähelepanu asjaolule, et rangete keskkonnaalaste sätete 

puudulik järgimine Euroopa äriühingute poolt kolmandates riikides tuleb asetada 

võrdväärsele tasemele töötajate õiguste järgimisega, kuna puuduliku järgimisega 

ohustatakse töötajate tervist ning hävitatakse maa- ja kalastuspiirkondi, mistõttu ei ole 

kohalikul elanikkonnal võimalust areneda; 

28. avaldab komisjonile tänu fondile Zero Vision Fund kaasaaitamise eest ja julgustab 

jätkama investeerimist töötajate ohutuse parandamisse; juhib tähelepanu sellele, et fondi ja 

enamiku praeguste algatustega ei käsitleta piisavalt selliseid küsimusi nagu õiglane 

töötasu, organiseerumisõigus ja diskrimineerimine töökohal; 

29. nõuab riiklikke ja Euroopa algatusi, millega julgustada tarbijaid ostma kohalikke tooteid; 

30. usub, et rõivasektori üleilmse tarneahela vastutustundlik juhtimine võiv aidata kiirendada 

majanduskasvu, luua inimväärseid töökohti, vähendada vaesust, tugevdada inim- ja 

töötajate õigusi ja minna mitteametlikult majanduselt üle ametlikule majandusele; toob 

esile konkreetse olukorra seoses eksportkauba tootmise eritsoonidega, mille puhul tehakse 

mõnes riigis kohalike tööõigusaktide järgimisest erandeid, on keelatud ametiühingu 

tegevus ega ole ette nähtud töötajate õiguskaitset, mis on vastuolus ILO standarditega; 

nõuab eksportkauba tootmise eritsoonides läbipaistvuse suurendamist järelevalve ja 

aruandluse kaudu; 

31. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriikide rõivatööstus põhineks uuendustel ja kõrgema 

lisandväärtusega toodetel; palub, et komisjon annaks rahalist abi ja lihtsustaks 

rõivatööstuse VKEde jaoks rahastamise saamist ELi programmide raames ning toetaks 

materjaliuuringuid; 

32. toetab liikmesriikide VKEsid, kes aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa 

kultuuripärandi säilitamisele ja edendamisele rõivatööstuses. 
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