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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et riigid on kohustatud inimõigusi kaitsma ja ettevõtlussektori ülesanne on 
neid õigusi austada; tunnustab seniseid jõupingutusi, mida teiste hulgas on teinud 
ülemaailmselt tegutsevad ettevõtted, ning tunnistab vabatahtlikult tehtavate 
hoolsuskohustuse alaste algatuste ning läbipaistvus- ja aruandlusnõuete üha 
suurenevat hulka; väljendab kahetsust, et sotsiaalse, keskkonnaalase ja 
inimõigustega seotud hoolsuskohustuse rakendamise tase tarneahelates on praegu 
madal; märgib, et inimõiguste ja keskkonnastandardite rikkumised on jätkuvalt laialt 
levinud ja selgeks tõendiks selle kohta, et hulk Euroopa ettevõtteid ei täida oma 
tarneahelas mitte mingisugust hoolsuskohustust, nagu nähtub Euroopa Komisjoni 
uuringus kogu tarneahela hoolsuskohustuse nõuete kohta („Study on due diligence 
requirements through the supply chain“); rõhutab, et ettevõtte hoolsuskohustust on 
üha enam arvesse võetud liikmesriikide õigusaktides ning märgib, et 
hoolsuskohustus võib suurendada konkurentsivõimet; tervitab sellega seoses 
Euroopa Komisjoni avalikku lubadust teha 2021. aastal seadusandlik algatus ning 
rõhutab, et ettevõtte hoolsuskohustus peaks olema ELi kaubanduspoliitika eelseisva 
läbivaatamise osa; 

2. on seega veendunud, et õigusaktid, milles käsitletakse siseturul tegutsevate ELi ja 
välismaiste ettevõtete ELi tasandi horisontaalset ja kogu tarneahelas kehtivat 
hoolsuskohustust, on vajalikud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku 
arengu eesmärkide saavutamiseks, hea valitsemistava edendamiseks ning üleilmsete 
tarneahelate jälgitavuse ja vastutavuse tõstmiseks, ELi rahvusvahelise 
konkurentsivõime tõstmiseks võrdsete võimaluste loomise kaudu ning kolmandate 
riikide selliste ebaõiglaste konkurentsieeliste vähendamiseks, mis tulenevad 
rahvusvahelises kaubanduses rakendatavatest madalamatest kaitsestandarditest ning 
sotsiaalsest ja keskkonnaalasest dumpingust; rõhutab vajadust võtta arvesse pigem 
kahju tekkimise ohtu kui ettevõtte suurust, pidades samal ajal silmas 
proportsionaalsuse põhimõtet; 

3. kutsub komisjoni üles viima läbi põhjaliku mõjuhinnangu tarneahela ulatuse kohta, 
millele tulevast hoolsuskohustuse määrust kohaldada, et tegelikult mõjutada 
inimõiguste ja keskkonna kaitset, esitades samas üksikasjaliku analüüsi ettevõtjate 
ning eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) halduskoormuse, 
ELi ettevõtjate loodud lisandväärtuse, nende pakutavate töökohtade ja 
rahvusvahelistel turgudel osalemise kohta; 

4. tuletab meelde, et ELi majandus seisab silmitsi suurima majanduskriisiga pärast 
1930. aastate suurt depressiooni, mis tabab eriti rängalt ettevõtteid kogu Euroopas; 
rõhutab, et eriti praegusel ajal ei tohiks teha majanduslikult piiravaid või kahjustavat 
laadi seadusandlikke algatusi, näiteks kehtestada suuremaid halduskohustusi või 
põhjustada õiguslikku ebakindlust;

5. tuletab meelde, et hoolsuskohustuse eesmärk peaks olema inim- ja tööõiguste ning 
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keskkonnastandardite rikkumiste tuvastamine, ennetamine, vähendamine ja 
heastamine, parandades põhiliste tööõiguste ja keskkonnastandardite, kaasa arvatud 
Pariisi kliimakohustuste austamist kogu tarneahelas ning muutes seeläbi 
tarneahelaid töökindlamaks ja vältides rahvusvahelise kaubanduse häireid; on 
veendunud, et hoolsuskohustus suurendab väljaspool Euroopa Liitu asuvatest 
riikidest kaupu hankivate ettevõtjate tarnetavade kindlust ja läbipaistvust ning aitab 
kaitsta tarbijate huve, tagades toodete kvaliteedi ja usaldusväärsuse, ning peaks 
tooma kaasa vastutustundlikumad ostutavad ja ettevõtjate pikaajalised tarnijasuhted; 
rõhutab, et ÜRO juhtpõhimõtetes ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 
(OECD) suunistes rahvusvahelistele ettevõtjatele tuuakse esile, kui vajalik on 
juurdepääs õigusemõistmisele ja kannatanutele kahju heastamine; rõhutab, et 
tulevastesse ELi õigusaktidesse tuleks lisada ka töökindlad jõustamismehhanismid 
ja kannatanute ligipääs kaebuste esitamise mehhanismile liidus; on veendunud, et 
inimõigustega seotud hoolsuskohustuse aluseks peaks olema põhimõte mitte 
tekitada kahju, see peaks täiendama olemasolevaid eneseregulatsiooni ja 
vabatahtlikke algatusi ning seda tuleks käsitleda pideva täiustamise dünaamilise 
protsessina; usub, et ELi tulevased õigusaktid peaksid toetama ettevõtjaid oma 
ettevõtte vastutusvaldkondade haldamisel ja vastutuse võtmisel ning olema täielikult 
kooskõlas kõigi olemasolevate valdkondlike hoolsus- ja aruandluskohustustega, 
nagu muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiiv, ja asjaomaste liikmesriikide 
õigusaktidega; kutsub komisjoni üles hindama, kas kehtivaid õigusakte saaks 
ajakohastada või asendada; rõhutab, et rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas 
peavad hoolsuskohustus ja vastutustundlik hankimine saama igas suuruses 
ettevõtjate jaoks ärikäitumise normiks; tunnistab, et piiriüleste majandustoimingute 
ning tarneahela positsioonide suurus ja keerukus on erinevad ning seda tuleb 
tulevastes hoolsuskohustuse nõuetes kajastada; 

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et valdkondlikest algatustest, nagu puidumäärus, 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse määrus 
(FLEGT) ja piinamisvastane määrus ning eelkõige konfliktipiirkonnast pärit 
mineraale käsitlev määrus, on saanud sihipärast ja siduvat hoolsuskohustust 
tarneahelates käsitlevate õigusaktide etalonid, mis kehtestavad Euroopa ettevõtjatele 
kohustused nende juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, sõltumatute välisauditite ja 
teabe avalikustamise vallas; 

7. tuletab meelde, et komisjon on teinud ettepaneku luua osana uuest ringmajanduse 
tegevuskavast laiaulatuslik strateegia rõivasektori jaoks, et ühtse hoolsuskohustust ja 
sotsiaalset vastutust käsitlevate standardite kogu kaasamine võiks olla järjekordne 
näide konkreetsele sektorile mõeldud üksikasjalikumast lähenemisviisist; kutsub 
komisjoni üles võtma vastu rohkem valdkonnapõhiseid ELi hoolsuskohustust 
käsitlevaid õigusakte, näiteks metsi ja ökosüsteeme ohustavate kaupade ning 
rõivasektori jaoks;

8. kiidab heaks rahvusvahelisel tasandil seni tehtud töö; on veendunud, et tulevane 
hoolsuskohustuse määrus peaks tuginema ÜRO juhtpõhimõtetele, OECD suunistele 
rahvusvahelistele ettevõtetele ja neile lisatud OECD hoolsuskohustuse suunistele 
vastutustundliku ettevõtluse kohta, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonides kehtestatud standarditele ja mitmepoolsetele 
keskkonnalepingutele (nagu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ja bioloogilise 
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mitmekesisuse konventsioon) ning muudele rahvusvahelistele standarditele, mis 
hõlbustavad tulevikus rahvusvahelist ühtlustamist ning mis tuleks välja töötada 
tihedas koostöös ettevõtlussektori ja kõigi asjaomaste sidusrühmadega; märgib, et 
Euroopa välisteenistuse laiendatud aruandeid võiks kasutada ettevõtjate 
enesehindamise iga-aastase ühtse alusena; võtab teadmiseks käimasolevad 
läbirääkimised, mille eesmärk on luua rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste 
äriettevõtete jaoks õiguslikult siduv inimõigusi käsitlev ÜRO vahend, ning kutsub 
nõukogu üles volitama komisjoni läbirääkimistes aktiivselt osalema; 

9. rõhutab, et rohkem kui 95 % Euroopa ettevõtjatest on VKEd, keda kestvast COVID-
19 pandeemiast tingitud majanduskriis ebaproportsionaalselt tugevalt mõjutab; 
rõhutab, et tulevaste hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktide raames VKEdele 
tekitatavate suutlikkuse piirangute, halduskulude ja koormuse analüüsimisel ja 
hindamisel on vaja kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet, kajastades samas 
asjaolu, et hoolsuskohustus on riskipõhine; märgib, et sektorite sertifitseeritud kavad 
pakuvad VKEdele võimalusi vastutuse tõhusaks koondamiseks ja jagamiseks; 
märgib, et Euroopa Komisjonil tuleb sertifitseeritud kavu hinnata, tunnustada ja 
nende järele valvata; rõhutab, et sotsiaalseid auditeid tuleb paremini reguleerida; 
rõhutab, kui oluline on koostada mõjuhinnang, et töötada välja reeglid, mis 
suurendavad konkurentsivõimet, on toimivad ja kohaldatavad kõigile siseturul 
osalejatele, sealhulgas VKEdele; kutsub komisjoni üles vältima juba olemasolevate 
aruandluskohustuste dubleerimist ja rõhutab, et oluline on omada 
aruandluskriteeriume, mis on ühised kõigile siseturul tegutsevatele ettevõtjatele; 
nõuab, et Euroopa ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, antaks konkreetset tehnilist abi, 
et nad suudaksid täita hoolsuskohustuse nõudeid; 

10. rõhutab, et vastastikkuse vaimus toimuv koostöö kaubanduspartneritega on oluline 
selle tagamiseks, et hoolsuskohustus toob kaasa muutusi; rõhutab selliste kaasnevate 
meetmete ja projektide olulisust, mille eesmärk on hõlbustada ELi 
vabakaubanduslepingute rakendamist, ning nõuab kindlat seost nende meetmete ja 
horisontaalsete hoolsuskohustuse õigusaktide vahel; nõuab seetõttu, et 
vastutustundliku ettevõtluse edendamiseks ja toetamiseks partnerriikides tuleb 
kasutada selliseid rahastamisvahendeid nagu kaubandusabi, pakkudes muu hulgas 
tehnilist tuge hoolsuskohustuse alasel väljaõppel, jälgitavuse mehhanisme ja 
ekspordil põhinevate reformide sisseviimist partnerriikides; toonitab siinjuures 
vajadust edendada head valitsemistava; 

11. märgib, et vabakaubanduslepingud edendavad kõikehõlmavate ja jõustatavate 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide kaudu tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustust; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid selle kohta, kuidas 
tugevdada kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide jõustamist ja kasutada kõiki 
olemasolevaid ja uusi vahendeid, nagu tulevane jõustamismäärus, 
vabakaubanduslepingud, majanduspartnerluslepingud ja üldiste tariifsete 
soodustuste kava selleks, et tagada hoolsuskohustusega laialdaselt arvestamine ja 
selle jõustamine; rõhutab äsja ametisse määratud kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku üliolulist rolli hoolsuskohustuse rakendamise jälgimisel; nõuab 
tarneahelate jälgitavuse suurendamist, võttes aluseks ELi tolliseadustiku 
päritolureeglid; märgib, et komisjoni seadusandlik ettepanek hoolsuskohustuse 
kohta hõlmab kaubandust kõigi kaubanduspartneritega, mitte ainult nendega, 
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kellega EL on sõlminud vabakaubanduslepingu; rõhutab, et need 
kaubandusmeetmed peaksid hõlmama tugevaid jõustamismehhanisme, nagu 
eelisjuurdepääsu lõpetamine tingimuste täitmata jätmise korral; 

12. on veendunud, et hoolsuskohustuse täitmine peaks olema siseturule pääsemise 
tingimus, ning et ettevõtjatelt tuleks nõuda hoolsuskohustuse täitmisel tõendite 
leidmist ja esitamist selle kohta, et nende siseturule toodud tooted on vastavuses 
tulevases hoolsuskohustuse alases õigusaktis kehtestatud keskkonnaalaste ja 
inimõigustega seonduvate kriteeriumidega; nõuab täiendavaid meetmeid, nagu 
sunniviisilise töö, lapstööjõu kasutamise või muude raskete inimõiguste 
rikkumistega seonduvate toodete impordi keelamine; rõhutab, et on oluline lisada 
ELi kaubanduslepingute kaubanduse ja kestliku arengu peatükkidesse eesmärk 
võidelda sunniviisilise töötamise ja lapstööjõu kasutamise vastu; 

13. nõuab, et väljaspool ELi tegutsevate Euroopa ettevõtjate poolt tulevase 
hoolsuskohustuse määruse kohaldamise järele valvamisel kasutataks 
kaubandusmeetmeid ja ELi delegatsioone, sealhulgas korraldades sisukaid 
konsultatsioone õiguste omajate, kohalike kogukondade, kaubanduskodade, 
kodanikuühiskonna osalejate ja ametiühingutega; kutsub komisjoni üles tegema 
koostööd liikmesriikide kaubanduskodadega, pakkudes veebipõhiseid vahendeid ja 
teavet, et toetada tulevaste hoolsuskohustuse alaste õigusaktide rakendamist; 

14. rõhutab, et äriringkonnad ja kodanikuühiskonna osalejad, sealhulgas ametiühingud, 
sotsiaalpartnerid, inimõiguste alased ja keskkonnaorganisatsioonid, 
naisorganisatsioonid ja põlisrahvad peaksid osalema hoolsuskohustuse põhimõtete 
alases sisukas konsulteerimises ja riskide ennetamises ning järelevalves, ning 
kannatanutele tuleks anda õigus esitada kaebus, kui tarneahelas on aset leidnud 
rikkumine, ja võimaldada neile ligipääs kaebuste esitamise mehhanismile; rõhutab, 
et OECD rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud suuniste alane riiklik kontaktpunkt 
võiks toimida ka kontaktpunktina tulevaste õigusaktide teemal, ning märgib, et 
OECD ja sisenõuanderühmad, kes jälgivad vabakaubanduslepingute rakendamist, 
on hea näide kolmanda sektori kaasamisest; 

15. rõhutab, et kõikehõlmavad läbipaistvuse nõuded on hoolsuskohustuse alaste 
õigusaktide hädavajalik element; märgib, et tõhustatud teave ja läbipaistvus 
võimaldavad tarnijatele ja tootjatele paremat kontrolli oma tarneahelate üle ja 
arusaama neist ning parandavad avalikkuse usaldust tootmise suhtes; rõhutab sellega 
seoses, et tulevases hoolsuskohustuse määruses tuleks keskenduda digilahendustele, 
et vähendada bürokraatiast tulenevat koormust, ning kutsub komisjoni üles uurima 
uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis toetavad ülemaailmsetes tarneahelates jälgitavuse 
sisseviimist ja selle parandamist; tuletab meelde, et kestlik plokiahela tehnoloogia 
võib selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata;

16. tuletab meelde, et naised moodustavad töötajate enamiku sellistes sektorites nagu 
rõiva- ja tekstiilitootmine, telekommunikatsioon, turism, hooldusmajandus ja 
põllumajandus, kus nad töötavad üldjuhul meestest madalama palga või madalama 
prestiižiga ametlikes ja mitteametlikes tööhõivevormides; nõuab seetõttu eeskirjade 
kehtestamist, milles nõutakse ettevõtjatelt, et nad rakendaksid hoolsuskohustuse 
suhtes sootundlikku lähenemisviisi ning kaaluksid põhjalikult, kas ja kuidas võib 
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nende tegevus naisi ebaproportsionaalselt mõjutada.
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