
AD\1216665ET.docx PE655.716v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2020/2137(INI)

25.10.2020

ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Saaja: õiguskomisjon

äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta
(2020/2137(INI))

Arvamuse koostaja: Heidi Hautala



PE655.716v03-00 2/7 AD\1216665ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1216665ET.docx 3/7 PE655.716v03-00

ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kuigi inimõiguste kaitsmine oma riigis on riikide ja valitsuste ainupädevuses, 
hõlmab äriühingu kestlik üldjuhtimine ettevõtja vastutust inimõiguste austamise eest, 
nagu on määratletud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes; tuletab meelde, 
et ELi majandus seisab silmitsi suurima majanduskriisiga suurest depressioonist alates, 
mis tabab eriti tugevalt ettevõtteid üle kogu Euroopa; rõhutab, et praegu tuleks iga uue 
seadusandliku algatuse puhul pidada silmas selle mõju eelkõige mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) halduskoormusele ning selle mõju ELi 
ettevõtete tööhõivele ja nende osalemisele rahvusvahelistel turgudel; tuletab meelde 
üleminekuperioodide olulisust õiguskindluse ja hea õigusloome rajamisel;

2. nõuab kolme eraldiseisvat, kuid üksteist vastastikku tugevdavat seadusandlikku 
ettepanekut, milles käsitletakse direktorite ülesandeid ja äriühingu kestlikku 
üldjuhtimist, inimõigustega seotud ja keskkonnaalast äriühingute hoolsuskohustust ning 
muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi1 reformimist;

3. kordab, et ülemaailmsed tarneahelad on maailmamajanduse põhitunnuseks, kuid nende 
keerukas olemus ja ettevõtjate vastutuse puudumine võivad kaasa tuua suurema inim- ja 
tööõiguste rikkumise ning keskkonnakuritegude puhul karistamatuse ohu, ning et 
kaubanduspoliitika peab aitama kaasa äriühingute läbipaistvale juhtimisele kooskõlas 
muu kui finantsaruandlust käsitleva direktiiviga, kuna see mõjutab tarneahelaid, 
sealhulgas alltöövõtuahelaid, ning näitama vastavust keskkonna-, inimõiguste, 
sotsiaalsetele ja ohutusstandarditele kooskõlas Pariisi kokkuleppega ning edendama 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist;

4. rõhutab, et äriühingute kestlik üldjuhtimine on oluline sammas, mis võimaldab ELil 
saavutada majanduse, mis on nii vastupidav kui ka kestlik, edendada võrdseid 
võimalusi, et säilitada ja suurendada ELi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet 
ning kaitsta ELi töötajaid ja ettevõtjaid kolmandatest riikidest lähtuva ebaausa 
konkurentsi eest, ning võib seega olla kasulik ELi kaubandus- ja 
investeerimispoliitikale, kui see on piisavalt mõõdetav ja proportsionaalne;

5. märgib, et COVID-19 pandeemia on toonud esile ülemaailmsete tarneahelate 
haavatavuse ning on näidanud, et vabatahtlikest eeskirjadest üksi ei piisa, nagu on 
märgata näiteks rõivasektoris, kus tootmine kriisi ajal katkes, mis avaldas negatiivset 
mõju kogu tarneahelale; märgib, et paremini kindlaks määratud keskkonna-, sotsiaal- ja 
juhtimistavade ning riskimaandamismeetmetega ettevõtjad saavad kriisist paremini üle; 
tõdeb, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on väitnud2, et 
ettevõtjad, kes võtavad ennetavaid meetmeid COVID-19 kriisiga seotud ohtudega 
tegelemiseks viisil, mis leevendab kahjulikku mõju töötajatele ja tarneahelatele, loovad 

1 ELT L 330, 15.11.2014, lk 1.
2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response



PE655.716v03-00 4/7 AD\1216665ET.docx

ET

tõenäoliselt pikaajalisemat väärtust ja vastupanuvõimet ning parandavad lühiajalises 
perspektiivis oma elujõulisust ning keskpikas ja pikas perspektiivis oma taastumise 
väljavaateid;

6. märgib murega, et hiljutised uuringud3 ELi muu kui finantsaruandluse direktiivi 
rakendamise kohta on näidanud, et rohkem kui kolm neljandikku äriühingutest ei esita 
teavet oma tarneahelate kohta isegi suure riskiga sektorites, välja arvatud rõivasektoris, 
kus märkimisväärne arv äriühinguid esitab kas üldise või üksikasjaliku tarnijate loetelu; 
märgib, et börsil noteeritud äriühingutel, börsil noteerimata riigiettevõtjatel ja ELis 
registreeritud osaühingutel võivad seoses äriühingu kestliku üldjuhtimisega olla 
siseriikliku õiguse alusel erinevad kohustused; tuletab meelde, kui oluline on 
võrdsustada tingimused väljaspool ELi registreeritud äriühingutega, kes ei järgi alati 
äriühingu kestliku üldjuhtimise põhimõtteid, mis avaldab negatiivset mõju ELi 
ettevõtetele ja nende töötajatele; rõhutab, et äriühingute kestlikku üldjuhtimist tuleks 
kohaldada kõigi ühtsel turul tegutsevate ELi ja kolmandate riikide äriühingute suhtes; 
kutsub komisjoni üles kasutama muu kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi 
läbivaatamist võimalusena tõhustada aruandlusnõudeid ja aruandluse jõustatavust ning 
tagada keskkonna-, sotsiaal- ja inimõiguste normide järgimine;

7. tõdeb, et komisjoni hiljutine uuring juhtide kohustuste ja äriühingu kestliku üldjuhtimise 
kohta, mis toimus aastatel 1992–2018, kinnitab, et enamik ELi äriühinguid eelistab 
pikaajalisele lähenemisviisile ja kestlikkusele lühiajalisust, ning; rõhutab, et selliste 
äriühingute lühiajalise perspektiivi mõju ELi ärikaubandustavadele kolmandates riikides 
ei ole kestlik; rõhutab, et juhtide ülesanded peaksid hõlmama kohustust integreerida 
pikaajalise kestlikkuse aspektid oma äristrateegiasse koos kestlikkuse eesmärkidega, 
mis ületavad praeguse aktsionäride vara väärtuse ülimuslikkuse, ning avalikustada 
asjakohane teave, võttes samas arvesse konkurentsipoliitikat ja õigustatud huve, et 
kaitsta ettevõttesisest oskusteavet; rõhutab, et selliste strateegiate väljatöötamine peaks 
põhinema rahvusvahelistel sotsiaalsetel, keskkonna- ja inimõiguste normidel ning 
hõlmama vajaduse korral konsulteerimist kohalike kogukondadega; märgib, et 
sisenõuanderühmade tasakaalustatud koosseisu ja nende kaasava struktureeritud 
dialoogi pidamisest saadud kogemusi võiks kasutada ELi äriühingute struktuuride 
eeskujuna, mis võtab kodanikuühiskonda arvesse; märgib, et direktorite nõukogu 
koosseisu kohandamine, näiteks sellise liikme ametisse nimetamise kaudu, kellel on 
pädevus äriühingu kestlikus üldjuhtimises, võib nende kohustuste täitmist suurendada; 
on arvamusel, et selliste meetmete kohaldatavuse ulatuse küsimus tuleks kindlaks 
määrata võimaliku kahju ohu alusel; märgib, et kõik jõupingutused peaksid olema 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega;

8. kutsub komisjoni üles vaatama läbi äriühingu kestliku üldjuhtimise kohustuste mõju 
kaubandust rahastavatele finantsasutustele;

9. rõhutab, et nõue avalikustada teave selle kohta, kuidas keskkonnaalased, sotsiaalsed ja 
töötajatega seotud küsimused, inimõiguste austamine, altkäemaks ja korruptsioon 

3 Äriühingute läbipaistvuse uuringute liidu 2019. aasta aruanne: 1000 äriühingu jätkusuutlikkuse aruannete 
analüüs ELi muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi kohaselt (An analysis of the sustainability reports of 
1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive), lk 6, kättesaadav aadressil 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf


AD\1216665ET.docx 5/7 PE655.716v03-00

ET

mõjutavad äriühingut ning kuidas äriühing mõjutab ühiskonda ja keskkonda (nn 
kahekordse olulisuse standard), peaks hõlmama kogu asjakohase teabe jagamist 
tarneahela kohta; märgib, et seda teavet jagatakse vastavalt eeskirjadele, mis on 
sätestatud muud kui finantsaruandlust käsitlevas direktiivis; rõhutab, et kõik uued ELi 
nõuded peavad olema kooskõlas mitmesuguste rahvusvaheliste aruandlusstandarditega, 
nagu globaalne aruandlusalgatus, säästvuse aruandlusstandardite nõukogu ja 
rahvusvaheline integreeritud aruandluse nõukogu, et tagada Euroopa äriühingutele 
võrdsed tingimused; märgib, kui oluline on anda põhjalikke suuniseid ja juhiseid selle 
kohta, millist teavet väärtusahelate kohta tuleb jagada;

10. rõhutab uue taksonoomiamääruse tähtsust ja selle tähendust tarneahelate jaoks; rõhutab, 
et maksustamise vältimise vastu võitlemine on äriühingu kestliku üldjuhtimise oluline 
osa;

11. tunnustab komisjoni ettepanekut koostada äriühingute kestlikku üldjuhtimist ja 
hoolsuskohustust käsitlevad õigusaktid, tuginedes OECD suunistele rahvusvahelistele 
ettevõtetele ja sellele lisatud OECD hoolsuskohustuse juhistele vastutustundliku 
ettevõtluse kohta, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonides sätestatud 
standarditele ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele; kutsub komisjoni 
üles uurima ELi tasandi tarneahelate sertifitseerimissüsteemi võimalikkust oma 
hoolsuskohustust käsitlevat seadusandlikku ettepanekut täiendava algatusena; kutsub 
komisjoni üles hindama, milliseid kehtivaid õigusakte saaks ajakohastada või 
ühtlustada;

12. rõhutab, et äriühingute kestlikku üldjuhtimist ei tohiks käsitada kitsalt kui vaid 
hoolsuskohustuse alast õigusakti, sest ka kaubanduspoliitikal on oluline roll meetmete 
arukal kombineerimisel, mis soodustavad ettevõtjate austust inimõiguste vastu ja 
leevendavad keskkonnakahju; rõhutab, kui oluline on sidusus ELi ettevõtjate äriühingu 
üldjuhtimise struktuuride ja ELi jõupingutuste vahel selleks, et pidada kolmandate 
riikidega vastutustundliku äritegevuse küsimuses dialoogi vabakaubanduslepingute 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide kaudu; rõhutab, et käimasolevas 
kaubanduspoliitika läbivaatamises tuleks arvesse võtta nii äriühingu kestlikku 
üldjuhtimist kui ka äriühingu hoolsuskohustust.



PE655.716v03-00 6/7 AD\1216665ET.docx

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 27.10.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

34
3
6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, 
Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd 
Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel 
Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma 
Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje 
Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle



AD\1216665ET.docx 7/7 PE655.716v03-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

34 +

ECR Emmanouil Fragkos 

ID Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, 
Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

3 -

ID Herve Juvin, Maximilian Krah

PPE Jörgen Warborn

6 0

ECR Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Jean-Lin Lacapelle

PPE Enikő Győri

Kasutatud tähised:
+ : poolt
- : vastu
0 : erapooletu


