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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

pereettevõtete kohta Euroopas
(2014/2210(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt 2003. aastal kindlaks määratud kriteeriumeid 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) määratlemiseks,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni tegevuskava „Ettevõtlus 2020” (COM (2012)0795),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni eksperdirühma 2009. aasta aruannet „Ülevaade 
pereettevõtetega seotud probleemidest – teadusuuringud, poliitikameetmed ja läbiviidud 
uuringud”,

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2013. aasta resolutsiooni VKEde rahastamisvõimaluste 
parandamise kohta1,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa 
taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks2,

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Kõigepealt mõtle väikestele. Euroopa 
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”” (COM(2008)0394),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning tööhõive- 
ja sotsiaalkomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A8-0223/2015),

A. arvestades, et omand on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 alusel kaitstud;

B. arvestades, et üldiselt on pereettevõtted aidanud oluliselt Euroopa majandust edendada 
ning nad on väga tähtsad majanduskasvu ja sotsiaalarengu, tööpuuduse ja eriti noorte 
tööpuuduse vähendamise ning inimkapitali investeerimise seisukohalt; arvestades, et 
pereettevõtete põlvkonnaülesus tugevdab majanduse stabiilsust; arvestades, et 
pereettevõtetel on tavaliselt väga suur osa piirkondade arengus seoses piirkonna 
tööhõive, teadmussiirde ja ülesehitusega; arvestades, et pereettevõtetele suunatud 
meetmed võivad soodustada ettevõtlust ja motiveerida Euroopa peresid oma 
pereettevõtteid asutama;

C. arvestades, et vastavalt ettevõtte Ernst and Young 2014. aasta pereettevõtete 
aastaraamatule on 85 % kõigist Euroopa ettevõtetest pereettevõtted, mille arvele langeb 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0036.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0032.
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60 % erasektori töökohtadest;

D. arvestades, et pereettevõtted on erineva suurusega, millest tulenevad nende 
mitmesugused raskused ja probleemid;

E. arvestades, et enamik pereettevõtteid on VKEd, kuid esineb nii väikseid, keskmise 
suurusega kui ka suuri, nii börsil noteeritud kui ka noteerimata ettevõtteid; arvestades, et 
pereettevõtete ja VKEde vahele tõmmatakse sageli võrdusmärk, arvestamata asjaolu, et 
pereettevõtete hulgas on ka väga suuri rahvusvahelisi korporatsioone; arvestades, et 
mõnedes ELi liikmesriikides langeb mõningate väheste pereettevõtete arvele suur osa 
kõigi ettevõtete kogukäibest ning nad aitavad seega oluliselt kaasa töökohtade 
säilitamisele ka kriiside ajal ning töökohtade ja majanduskasvu loomisele ja riigi 
majandusedule; arvestades, et paljud pereettevõtted, mis ei kuulu enam VKEde 
määratluse alla, aga samas ei ole kaugeltki suurkontsernid, ei saa enam kasutada teatud 
rahastamisvõimalusi ja mõningatest haldusnõuetest vabastamist; arvestades, et see 
tekitab paratamatult tarbetut bürokraatiat, mis on eriti keskmise suurusega 
pereettevõtetele suureks koormaks;

F. arvestades, et märkimisväärne osa pereettevõtetest tegutseb rohkem kui ühes riigis, mis 
tähendab, et pereettevõtte mudelil on piiriülene mõõde;

G. arvestades, et otsesed maksud ja pärimist reguleerivad õigusaktid kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse ning et mõningad liikmesriigid on võtnud meetmeid 
pereettevõtete toetamiseks ja nende murede leevendamiseks;

H. arvestades, et pereettevõtteid peetakse ausateks ja oma äritegevuses teatavaid 
põhimõtteid järgivateks ning et nad ilmutavad kõrget sotsiaalset vastutust oma töötajate 
ja keskkonna suhtes, mis loob ka soodsad tingimused töö ja eraelu tasakaalustamiseks; 
arvestades, et pereettevõtted tagavad enamasti oskuste ja oskusteabe edasiandmise 
järgmistele põlvkondadele ning mõnel puhul on neil tähtis osa sotsiaalsete sidemete 
toimimises;

I. arvestades, et põllumajanduses on pereettevõtted kõige levinum ärimudel, mis aitab 
oluliselt vältida maapiirkondade tühjenemist, ning sageli pakuvad ainult nemad 
töövõimalusi Euroopa kõige mahajäänumates, eelkõige tööstuslikult vähem arenenud 
piirkondades; arvestades, et peretalud on edukuse etalonid, kuna reeglina rakendavad 
nad ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku ringmajanduse põhimõtet praktikas, ning 
sellistes oludes naised ettevõtete juhtidena edendavad lisaks ettevõtlikule mõtteviisile ka 
eriomaseid suhtlus- ja sotsiaalseid oskusi;

J. arvestades, et pereettevõtetega tegelev komisjoni eksperdirühm lõpetas oma töö juba 
enam kui viis aastat tagasi ning sellest ajast saadik ei ole ELi tasandil käivitatud ühtegi 
uut üleeuroopalist algatust; arvestades, et liikmesriikide ja ELi tasandil ei piisa endiselt 
teadusuuringuid ja andmeid, mis võimaldaksid pereettevõtete erivajadustest ja 
struktuuridest aru saada;

K. arvestades, et puudub õiguslikult siduv, konkreetne, lihtne ja ühtlustatud üleeuroopaline 
pereettevõtte määratlus;
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L. arvestades, et määratluse puudumise tõttu ei saa koguda ELi liikmesriikides 
võrreldavaid andmeid, mille abil juhtida tähelepanu pereettevõtete eriolukorrale, 
vajadustele ja majanduslikule suutlikkusele; arvestades, et usaldusväärsete ja 
võrreldavate andmete puudumine võib takistada poliitiliste otsuste tegemist ja see võib 
tähendada, et pereettevõtete vajadusi ei rahuldata;

M. arvestades, et pereettevõtetel on lisaks nende majanduslikule tähtsusele ka oluline 
sotsiaalne roll;

N. arvestades, et mitte kõigis ELi 28 liikmesriigis ei ole huvirühmade ühendusi või muid 
organisatsioone, kes tegeleksid konkreetselt pereettevõtete vajadustega;

O. arvestades, et ELi tasandi tegevust ettevõtluse ja idufirmade stimuleerimiseks tuleks 
intensiivistada ning pöörata rohkem tähelepanu pereettevõtete pikaajalist püsimajäämist 
hõlbustavatele ja stimuleerivatele meetmetele;

P. arvestades, et pereettevõtte ärimudel on ELi liikmesriikides ebaühtlaselt levinud; 
arvestades, et märkimisväärsel osal Euroopa pereettevõtetest on piiriülene mõõde ja nad 
tegutsevad mitmes liikmesriigis;

Q. arvestades, et naiste tunnitasu on ELis keskmiselt 16 % väiksem kui meeste oma ning 
kõrgematel ja juhtivatel kohtadel napib naisi, ning arvestades, et meeste ja naiste suhtes 
kohaldatakse erinevaid töötavasid ja töötasusüsteeme, mistõttu naistel on raskem olla 
majanduslikult sõltumatu, tööturul täiel määral osaleda ning tööd ja eraelu 
tasakaalustada;

R. arvestades, et naistel on sageli nähtamatu või variisiku roll ning neid ei tunnustata nende 
ametikohal ja palgas asjakohaselt, mis mõjutab tõsiselt sotsiaalkindlustusmakseid, 
pensione ja sotsiaaltoetusi, ja ka naiste oskusi ei tunnustata, nagu näitavad soolist palga- 
ja pensionilõhet iseloomustavad andmed1;

Majanduslik tähtsus

1. rõhutab, et pereettevõtted kalduvad näitama üles suurt sotsiaalset vastutust oma 
töötajate suhtes ning ressursse aktiivselt ja vastutustundlikult majandama, lähtuvad 
üldjuhul ettevõtte majandusliku tuleviku küsimuses püsiva mõjuga ja pikaajalistest 
kaalutlustest (toimivad vastutustundliku ettevõtjana) ning annavad seeläbi palju oma 
kogukondadele, aitavad oluliselt kaasa Euroopa konkurentsivõime suurendamisele ning 
loovad ja säilitavad kvaliteetseid töökohti;

2. rõhutab, et pereettevõtted on oma tekkeloo tõttu konkreetse asukohaga tugevalt seotud 
ja seepärast loovad ja säilitavad töökohti ka maapiirkondades ja vähem soodsates 
piirkondades, aidates nii pidurdada elanikkonna vananemist ja rahvastikukadu, mis 
kahjustab paljusid Euroopa Liidu piirkondi; kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama vajaliku kulutõhusa taristu, et kindlustada selliste ettevõtete, eelkõige 
idufirmade ja mikroettevõtete konkurentsivõime, uuenemine, kasv ja jätkusuutlikkus 
ning hõlbustada valdkonna- ja piiriülest koostööd, mis aitab neil kasvada ja 

1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_et.pdf
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rahvusvaheliseks muutuda;

3. tunnistab, et pereettevõtted loovad erasektoris kõige rohkem töökohti ning järelikult see, 
mis soodustab pereettevõtete sektori järjepidevust, elavdamist ja kasvu, on soodne ka 
Euroopa majanduse järjepidevuse, elavdamise ja kasvu seisukohalt;

4. sedastab, et eeskätt ülimalt spetsialiseerunud pereettevõtted, kes on tarnijateks ja 
novaatoriteks suurematele ettevõtetele, täidavad olulist rolli ning annavad oma 
pikaajalise ja põlvkondadeülese majandustegevusega varustatavatele ettevõtetele 
materiaalse kindluse ja soodustavad sellega oluliselt majanduskasvu;

5. tuletab komisjonile meelde, et valdav osa pereettevõtetest on VKEd1 ning seetõttu on 
äärmiselt oluline kohaldada põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”, et viia ELi 
õigusaktid paremini vastavusse nende ettevõtete tegeliku olukorra ja vajadustega ning 
võimaldada neil saada kasu rahastamisprogrammidest ja bürokraatia vähendamisest;

6. märgib, et pereettevõtetel võib olla oluline roll vähemuste ja alaesindatud 
elanikerühmade julgustamisel kohalikus majandustegevuses osalema;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et suurem pereliikmete vaheline usaldus muudab 
pereettevõtted väga paindlikeks ja suutelisteks kiiresti kohanema sotsiaal-majandusliku 
keskkonna muutustega; samal ajal võimaldab pikaajaline tegutsemine nišiturgudel 
pereettevõtetel silma paista uute võimaluste leidmisel ja innovatsiooni valdkonnas;

Rahastamine

8. täheldab, et pereettevõtetel on sageli oluliselt suurem omavahendite osakaal kui nendel 
ettevõtetel, mis ei kuulu pereettevõtete hulka, ning et see suur omavahendite osakaal 
soodustab ettevõtete ja kogu majanduse stabiilsust ning annab ühtlasi tegevusvabaduse 
ettevõttesse uute investeeringute tegemiseks, mistõttu seda ei tohiks piirata;

9. eeltoodut arvestades kutsub liikmesriike üles tagama, et riiklikud regulatsioonid pärandi 
ja kingituste, võlgade ja omakapitali ning äriühingute maksustamise kohta 
pereettevõtete jaoks nii olulist omakapitali kaudu rahastamist pigem toetaksid kui 
diskrimineeriksid; tuletab meelde, et otsesed maksud ja pärandamist käsitlevad 
õigusaktid kuuluvad liikmesriikide pädevusse; kutsub sellega seoses liikmesriike üles 
uurima laenu teel rahastamise sooduskohtlemist oma maksusüsteemides, hinnates selle 
mõju ettevõtete rahastamise struktuurile ja investeeringute tasemele, ning tagama 
omakapitali kaudu rahastamisele laenu teel rahastamisega võrdväärne kohtlemine, et 
mitte takistada pereettevõtetes omandiõiguse üleminekut ja pikaajalisi 
arenguväljavaateid; palub komisjonil ja liikmesriikidel ausa konkurentsi põhimõttest 
lähtudes uurida igasugust omakapitali kaudu rahastamise diskrimineerimist 
maksustamisel;

10. rõhutab, et ettevõtetele pikaajalise rahastamiskindluse tagamine on muutunud keskseks 

1 Komisjoni eksperdirühma lõppraport „ÜLEVAADE PEREETTEVÕTETELE OLULISTEST 
KÜSIMUSTEST”
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konkurentsiteguriks; toonitab sellega seoses rahvusvaheliselt stabiilsete 
finantsturustruktuuride tähtsust; palub komisjonil tagada, et ta finantsturgude 
reguleerimisel ei tekitaks ettevõtetele tarbetut koormust;

11. palub komisjonil kaaluda kõigist VKEdele ja/või ettevõtjatele mõeldud olemasolevatest 
abivahenditest, eelkõige COSME programmist kasusaajate ringi laiendamist keskmise 
suurusega pereettevõtetele;

12. toonitab, et finantskriisi ja ebasoodsa majandustsükli tõttu on pereettevõtete paljud 
tegevusvaldkonnad alarahastatud ning et on oluline, et pereettevõtetel oleks avatud ja 
lihtne juurdepääs alternatiivsetele rahastamisallikatele;

13. märgib sellega seoses, kui tähtis on soodustada alternatiivseid pereettevõtetele laenu 
andmise vorme, nt krediidiühistuid;

Probleemid

14. märgib, et 35 % ettevõtetest, kes ei investeeri välisturgudele, ei tee seda sellepärast, et 
nad ei tunne välisturgusid ega oma rahvusvaheliseks muutumise kogemusi; kutsub 
seepärast komisjoni ja liikmesriike üles jagama eelkõige väiksematele pereettevõtetele 
VKEde rahvusvahelistumise portaali ja Euroopa klastrite koostööplatvormi (ECCP) 
kaudu teavet äritegevuse rahvusvaheliseks muutmise võimaluste kohta ning tagama 
neile paremad võimalused kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks, muu hulgas 
võimalused jõuda rahvusvahelisele tasandile interneti kaudu; ühtlasi kutsub liikmesriike 
üles pakkuma ettevõtetele, kes kavandavad rahvusvahelisi investeeringuid, 
tugiteenuseid näiteks teabe jagamise või ka ekspordikrediidi garantiide näol, 
kõrvaldama kaubandustõkked ning edendama ettevõtlust ja pereettevõtluskultuuri 
käsitlevat erikoolitust;

15. märgib, et pereettevõtete ulatuslikum rahvusvaheliseks muutumine pakub rohkem 
võimalusi majanduskasvuks ja arvukamate töökohtade loomiseks; kutsub seetõttu 
komisjoni ja liikmesriike üles andma väikestele pereettevõtetele abi, mis võimaldaks 
neil digitaaltaristut paremini ära kasutada;

16. nendib, et maksu-, õigus- ja halduskeskkonna, milles pereettevõtted (ja omanike juhitud 
ettevõtted) tegutsevad, kujundab äriühingu- ja eraõiguse koosmõju;

17. märgib, et 87 % pereettevõtjatest on veendunud, et üks edu põhitegureid on kontrolli 
säilitamine ettevõtte üle1; märgib, et komisjoni tegevuskava „Ettevõtlus 2020”2 kohaselt 
on pereettevõtete suurim võimalik probleem ettevõtte omandiõiguse ja juhtimise 
üleminek ühelt põlvkonnalt teisele;

18. märgib, et väikeste ja keskmise suurusega pereettevõtete pidev probleem on vajadus 
teha uuendusi ning värvata õigeid oskusi ja võimekusi; kutsub seepärast komisjoni ja 
liikmesriike üles looma väiksematele pereettevõtetele stiimuleid laienemisega seotud 
riskide võtmiseks, töötajate koolitamiseks ja väljastpoolt teadmiste hankimiseks;

1 Euroopa pereettevõtete baromeeter, juuni 2014.
2 COM(2012)0795.
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19. kutsub liikmesriike üles lihtsustama oma haldustoiminguid ja maksusüsteeme, võttes 
eelkõige arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja pereettevõtete 
konkreetseid probleeme;

20. nõuab tungivalt komisjonilt ja liikmesriikidelt meetmeid digitaalse ettevõtluse ja 
digitaalsete oskuste arendamiseks, et pereettevõtted saaksid digitaaltehnoloogiatest 
võimalikult palju kasu;

21. kutsub seepärast liikmesriike üles parandama pereettevõtete omandiõiguse ülemineku 
õigusraamistiku ning looma selle tarvis eraldi rahastamisvahendid, mille abil vältida 
likviidsusprobleeme, et tagada pereettevõtete püsimajäämine ja ära hoida nende 
sundmüüki; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama pereettevõtetele suunatud 
erikoolitust ettevõtete üleandmise, juhtimisstruktuuride ning omandi- ja 
innovatsioonistrateegiate vallas eelkõige riikides, kus pereettevõtlus ei ole ajaloolistel 
põhjustel eriti levinud, kuna selline koolitus soodustaks nende pikaajalist edukust, eriti 
ettevõtete üleandmise mõttes;

22. toonitab selle vajalikkust, et pereettevõtetel oleks otsene side koolitustegevustega, mis 
tagaks neile katkematu teabe hea ärijuhtimise uusimatest tavadest; sellega seoses 
rõhutab, et pereettevõtted annavad suure panuse kutseharidusreformide õnnestumisse ja 
praktikakohtade arvu suurendamisse; märgib, et hästi toimiv kutseharidussüsteem võiks 
pikemas plaanis leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja noorte tööpuudust; juhib 
tähelepanu sellele, et komisjon ja liikmesriigid peaksid edendama parimate tavade 
vahetamist selle kohta, kuidas kutseharidussüsteemi kaudu luua pereettevõtetele 
võimalikult hea keskkond praktikavõimalustesse investeerimiseks;

23. märgib vajadust tegeleda ka pereettevõtete muude probleemidega, näiteks raskustega 
oskustööjõu leidmisel ja hoidmisel, ning seda, kui tähtis on tugevdada ettevõtlusharidust 
ja spetsiaalselt pereettevõtetele suunatud juhtimiskoolitust;

24. juhib tähelepanu ELi rahastatavate koolituskavade tähtsusele väikeettevõtjate jaoks, 
kuna need aitavad pereettevõtete omanikel kohandada oma ettevõtteid kiiresti muutuva 
keskkonnaga, millele avaldab mõju üha ulatuslikum globaalne majandusintegratsioon, 
uute tehnoloogiate esilekerkimine ning madala CO2-heitega ja keskkonnasäästlikuma 
majanduse tähtsustamine;

25. märgib, et ettevõtluse edendamine koolides ja muudes haridusasutustes on 
ettevõtlikuma mõttelaadi arendamise jaoks otsustava tähtsusega; lisaks märgib, et 
pakutav õpe peaks hõlmama selliseid pereettevõtlusega seotud probleeme nagu 
omandiküsimused, ettevõtte üleandmine ja perekonna juhtimisaspektid, samuti üldisema 
iseloomuga teavet, näiteks innovatsiooni kui äritegevuse uuendamise vahendi tähtsuse 
kohta;

26. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid arvesse pereliikmete poolt ja ka 
pereettevõtetes tehtavat ametlikku ja mitteametlikku juhu- ja n-ö nähtamatut tööd, ning 
soovitab liikmesriikidel luua selleks selge õigusraamistiku;

27. rõhutab, et pereettevõtete panust innovatsiooni saaks suurendada sellega, kui edendada 
nende osalemist avaliku ja erasektori partnerlustes ja klastrites ning tugevdada nende 
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koostööd teadusasutustega;

Tulevikuperspektiivid

28. kutsub komisjoni üles parema õigusloome kontekstis analüüsima pereettevõtteid 
mõjutavaid kehtivaid õigusakte, et välja selgitada probleemid ja ettevõtete kasvu 
takistavad tegurid;

29. kutsub komisjoni üles tellima regulaarseid ja piisavalt rahastatud uuringuid, milles 
analüüsitakse seda, kui tähtis on ettevõtte edukuse ja püsimajäämise jaoks selle 
omandiline kuuluvus, tuuakse välja pereettevõtetele spetsiifilised probleemid ning 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja liikmesriikidele koostöös Eurostatiga välja töötatud 
statistiliselt rakendatav üleeuroopaline pereettevõtte määratlus, mille juures võetakse 
arvesse liikmesriikide erisusi; lisaks palub komisjonil koguda nn väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete andmete rakkerühma abiga sellisel hulgal andmeid, sealhulgas 
kõigi liikmesriikide pereettevõtete kohta, et need võimaldaksid võrrelda pereettevõtete 
olukorda ja võrrelda neid muude ettevõtetega, edendada teavet ning oskusteabe ja heade 
tavade vahetamist kogu ELi ulatuses, näiteks luues selleks komisjoni juurde 
pereettevõtluse kontaktpunkti ja kasutades võimalikult hästi ära selliste programmide 
nagu „Erasmus noortele ettevõtjatele” võimalusi, ning võimaldada rohkem 
sihtotstarbelist abi;

30. palub komisjonil koostada mõjuhinnangu selle kohta, mil määral oleks võimalik 
laiendada 2003. aastast pärinevat üleeuroopalist VKEde määratlust, nii et see hõlmaks 
puhtkvantitatiivsete kriteeriumide kõrval ka kvalitatiivseid kriteeriumeid, sealhulgas: 
ettevõtte omandivormi (omandiline kuuluvus, kontroll ja juhtimine on omavahel 
seotud); asjaolu, et perekond peab katma kõik pereettevõtte riskid ja täitma kõik selle 
kohustused; ettevõtte sotsiaalset vastutust; ning üldisemalt äriühingu juhtimise isikulist 
aspekti, ka seoses töötajate osalemisega äritegevuse juhtimises; ning seda, millist mõju 
see võiks pereettevõtetele avaldada näiteks seoses riigiabi ja selliste ettevõtete 
abikõlblikkusega;

31. kutsub komisjoni üles seniks õigusaktide mõjuhinnangute ühe osana (seoses näiteks 
omandit, juhtimisstruktuuri või eraelu puutumatust käsitlevate poliitikameetmetega) 
koostama VKE-testile tugineva pereettevõtte testi, hindama selle teostatavust, ning kui 
tulemus osutub positiivseks, siis selle võimalikult kiiresti kasutusele võtma, et saaks 
juba ette hinnata teatavate õigusaktide mõju pereettevõtetele ja sellega vältida nende 
jaoks asjatut bürokraatiat ja koormavaid tõkkeid, ning kõige selle juures tuleks veel eriti 
arvesse võtta äriühinguõiguse ja eraõiguse koosmõju;

32. märgib, et erinevused näiteks maksualastes õigusaktides, toetuskavades või Euroopa 
õigusaktide rakendamises naaberriikides võivad põhjustada piirialadel probleeme 
ettevõtete, näiteks pereettevõtete jaoks; kutsub seetõttu liikmesriike üles kavandatud 
riiklikke õigusakte ja Euroopa õigusaktide rakendamise kavandatud meetodit läbi 
vaatama, et teha kindlaks nende mõju piirialadel tegutsevatele ettevõtetele, näiteks 
pereettevõtetele;

33. kutsub komisjoni üles moodustama, koos vastava pädevuse määratlemisega, 
institutsioonisisest alalist töörühma, kes tegeleb eraldi pereettevõtete vajaduste ja 
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eripäradega, annab korrapäraselt aru Euroopa Parlamendile ja liikmesriikidele, edendab 
parimate tavade vahetamist liikmesriikide pereettevõtete organisatsioonide vahel, 
levitab suuniseid ja standardtekste ning pakub lahendusi pereettevõtete spetsiifilistele 
probleemidele; palub ka komisjonil luua ettevõtjate jaoks ühtse kontaktpunkti, mis 
ühendaks Euroopa tasandil pereettevõtteid ja nende huvirühmi ning abistaks neid 
konkreetsetes küsimustes, eriti seoses üleeuroopaliste õigusaktidega ja juurdepääsuga 
ELi rahastamisele;

34. juhib tähelepanu naiste ettevõtjarollile pereettevõtetes; palub, et komisjon koostaks 
uuringu naiste tegutsemisest Euroopa pereettevõtetes ning hindaks, milliseid võimalusi 
need ettevõtted pakuvad naiste mõjuvõimu suurendamiseks, võrdsete võimaluste 
tagamiseks ning töö- ja eraelu tasakaalustamiseks; rõhutab vajadust kaitsta 
pereettevõtetes naiste meestega võrdset õigust ettevõtte omanikuks saada, edendades 
soolise võrdõiguslikkuse kultuuri, milles väärtustatakse naiste ettevõtlustegevust 
pereettevõtetes, sealhulgas ettevõtte juhina; rõhutab ka, et pereettevõtted peaksid 
järgima töötajate sotsiaalkindlustust, pensionimakseid ja tööohutusnõudeid käsitlevaid 
õigusnorme;

35. tuletab liikmesriikidele ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele meelde, kui 
tähtis on pakkuda piisaval määral kvaliteetseid ja vastuvõetava hinnaga 
hoolekandeteenuseid lastele, eakatele ja teistele ülalpeetavatele, maksusoodustusi 
ettevõtetele ja muid hüvitisi, mis aitaks naistel ja meestel, kes tegutsevad kas 
palgatöötajate, üksiküritajate või pereettevõtte juhtidena, tasakaalustada perekondlikke 
ja töökohustusi;

36. rõhutab, et on vaja eraldi ja korralikult tasustatud ema-, isa- ja vanemapuhkust, mis 
vastaksid töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja erasektori tööandjate vajadustele;

37. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada Euroopa naisettevõtluse saadikute 
võrgustikku ja Euroopa juhendajate võrgustikku naisettevõtjate toetuseks, et suurendada 
nende võrgustike tuntust;

38. märgib, et maaomandi tõttu on peretalud äärmiselt tugevalt seotud oma asukohaga; 
kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles kandma eelkõige hoolt selle eest, et 
niisuguste peretalude püsimajäämist ei ohustataks ülemäärase bürokraatiaga; juhib 
tähelepanu naiste tähtsusele peretaludes ning kutsub liikmesriike üles edendama 
konkreetselt naispõllumajandustootjatele suunatud ettevõtluskoolitust, et naiste otsene 
osalemine põllumajanduslikes pereettevõtetes oleks veelgi tõhusam;

39. palub, et komisjon püüaks tugevdada kogu ELis ettevõtlikkust, pidades silmas 
pereettevõtete tähtsust ELi majanduses, ning looks tipptasemel ettevõtlust soodustava 
keskkonna;

40. palub komisjonil kiiresti koostada teatis, milles analüüsitakse pereettevõtete rolli 
eesmärgiga suurendada 2020. aastaks Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu, ning koostada tegevuskava, milles loetletakse meetmed, millega saaks 
ELis soodustada pereettevõtete majanduskeskkonda ja nende arengut, tõsta teadlikkust 
pereettevõtetele omastest lahendamist vajavatest probleemidest ning parandada nende 
konkurentsi-, rahvusvahelistumise ja töökohtade loomise võimet;
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41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Töökohtade loomine, majanduskasvu ja investeeringute suurendamine on tähtis prioriteet 
Euroopa Komisjoni poliitilistes suunistes, mida komisjoni president Juncker oma ametiaja 
alguses 2014. aasta suvel tutvustas. Ja see on igati põhjendatud, sest finants- ja majanduskriisi 
tõttu on kogu ELis ikka veel ligi 25 miljonit töötut ning alla 25-aastaste noorte seas on töötuid 
üle 5 miljoni. Sisemajanduse koguprodukti langus oli kriisi ajal mõnedes ELi liikmesriikides 
mõõdetav kahekohalise numbriga1.

Juba võib märgata esimesi – kuigi tagasihoidlikke – edusamme tänu ELi rangemale 
majandus- ja eelarvepoliitilisele juhtimisele ning Euroopa majandus on tasapisi taas tõusuteel. 
Euroopa Komisjon prognoosis sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuks 2015. aastal 1,3 % 
(eelmisel aastal oli prognoos 1,1 %) ja 2016. aastal 1,9 % (eelmisel aastal oli vastav prognoos 
1,7 %). Kuid Euroopa suudab veelgi enamat, meie potentsiaal ei ole kaugeltki ammendatud. 
Oluline on luua meie ettevõtete jaoks positiivne investeerimiskliima ning üleüldiselt 
soodustada ettevõtlikkust kogu ELis. 

Eeskätt meie pereettevõtted võivad finants- ja majanduskriisist ülesaamisel ja majanduse 
elavdamisel otsustavat rolli täita. Rohkem kui 60 % kõigist ettevõtetest ELis on 
pereettevõtted, kus asub ligi 40–50 % erasektori töökohtadest. Sellise tulemuseni jõudis 
Euroopa Komisjoni eksperdirühm oma lõpparuandes juba 2009. aastal. 

Pereettevõtted mõtlevad pikemas perspektiivis kui need ettevõtted, keda ei juhi omanikud, 
nad tahavad kindlustada selle, et ettevõte on majanduslikult edukas ka tulevaste põlvkondade 
käes. Hästi toimivaid pereettevõtteid, mis on üle läinud kolmanda, neljanda või viienda 
põlvkonna kätte, on paljudes ELi liikmesriikides. Selline edulugu peab loomulikult jätkuma. 
Oma tekkeloo tõttu on paljud pereettevõtted äärmiselt paiksed. Seeläbi aitavad nad otsustavalt 
kaasa Euroopa konkurentsivõime tõstmisele ja loovad töökohti. 

Ja kuigi pereettevõtted on meie majanduse jaoks niivõrd tähtsad, osutatakse neile poliitikas 
üsna vähe tähelepanu. Euroopa Komisjon määras juba 2003. aastal Euroopa tasandil kindlaks 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) määratluse. Euroopa Komisjoni 
eksperdirühm püüdis 2009. aastal selle näite põhjal kindlaks määrata pereettevõtete 
määratluse. Kuid see määratlus ei ole õiguslikult siduv ja seda ei kohaldata liikmesriikides. 
Tagajärjeks on olukord, kus paljud pereettevõtted, mis enam ei kuulu VKEde määratluse alla, 
aga samas ei ole kaugeltki suurkontsernid, ei saa enam kasutada teatuid toetusvõimalusi ega 
ole vabastatud teatud nõuetest. See toob paratamatult kaasa tarbetu bürokraatia, mis eriti 
pereettevõtete jaoks on suureks koormuseks. 

Lisaks sellele püüavad paljud pereettevõtted kramplikult jääda Euroopa Komisjoni poolt 
kindlaksmääratud VKEde kriteeriumide raamidesse. Seetõttu ei võeta juurde uusi töötajaid, 
kasumi ja käibe suurenemist takistatakse ja seega ka automaatselt edasist kasvu. 

Pereettevõtte määratluse puudumisega kaasneb ka see probleem, et on raske võrrelda 
pereettevõtete olukorda kõikide ELi liikmesriikide lõikes. Komisjoni eksperdirühm selgitas 

1 Eesti, Läti, Leedu, allikas: Euroopa Komisjon. 
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talle antud ülesande raames 2009. aastal välja, et ELis on rohkem kui 90 erinevat 
pereettevõtte määratlust. Seetõttu on võimatu võrrelda nende iseärasusi, raskusi jms. 

Kuid varem või hiljem seisavad kõik pereettevõtted silmitsi ühesuguse probleemiga: kes 
võtab üle ettevõtte juhtimise. Igal aastal antakse ELis üle umbes 450 000 ettevõtet, milles on 
tööl ühtekokku ligi 2 miljonit inimest. Ettevõtete üleandmisega seotud erinevate raskuste tõttu 
suletakse igal aastal hinnanguliselt kuni 150 000 ettevõtet ja kaotsi läheb umbes 600 000 
töökohta1. Poliitilisel tasandil on vaja siin luua õiged raamtingimused, et takistada töökohtade 
sellist kadu. Eelkõige riiklikud regulatsioonid pärandi, kinke ja äriühingute maksustamise 
kohta raskendavad ettevõtte üleandmist peresiseselt. Paljud pereettevõtjad otsustavad 
lahendusena sihtasutuse kasuks või „ostavad” väljastpoolt sisse tegevjuhte. Kuid sellega koos 
tuleb kontroll ettevõtte üle suuremas osas perekonna käest ära anda. Ent sellise kontrolli 
säilitamine on ettevõtjate silmis üks edu põhiteguritest. 

Rohkem kui kuus aastat pärast seda, kui pereettevõtete küsimustega tegelev komisjoni 
eksperdirühm lõpetas oma töö, on ülim aeg pöörata taas tähelepanu sellele tähtsale ettevõtete 
rühmale. Meil on hädasti vaja rohkem andmeid, arve ja fakte eri liikmesriikidest, et paremini 
mõista pereettevõtete probleeme ja raskusi ning edendada heade tavade vahetust. On pigem 
ebatõenäoline, et meil on ELi tasandil vaja konkreetseid seadusandlikke regulatsioone (kui 
kõrvale jätta riiklikud regulatsioonid maksuküsimustes). Eelkõige on vaja poliitilisel tasandil 
pöörata tähelepanu sellele tähtsale ettevõtete rühmale ja anda abi seal, kus see on vajalik. 
Lähtealuseks võiks olla näiteks pereettevõtte testi (ajutine) kasutuselevõtt, mida rakendatakse 
õigusaktide mõjuhinnangute raames, et oleks võimalik kindlaks teha, kas ELi õiguse 
kavandatavad muudatused mõjutavad pereettevõtteid ja nende struktuuri ja kui mõjutavad, siis 
mil moel.

1 Tegevuskava „Ettevõtlus 2020”, COM (2012)0795.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

pereettevõtete kohta Euroopas
(2014/2210(INI))

Arvamuse koostaja: Marita Ulvskog

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et pereliikme all mõistetakse kuni neljanda astme sugulast, ja arvestades, et 
pereliikmeteks loetakse ka perekonnast eraldi elavaid sugulasi, lahus elavaid abikaasasid 
ja faktilise kooselu partnereid;

B. arvestades, et pereettevõte võib olla kapitaliühingu vormis ja et pereettevõttes töötamine 
ei ole tasuta;

C. arvestades, et pereettevõtted moodustavad rohkem kui 60% kõigist Euroopa äriühingutest 
ja neis on 40–50% kõigist töökohtadest, ning need ettevõtted on väga erineva suurusega, 
mistõttu ka nende probleemid ja raskused on erinevad; arvestades, et valdav osa 
pereettevõtetest on VKEd, mis annavad tööd kahele kolmandikule ELi töötajatest ning 
milles luuakse 85 % Euroopa uutest töökohtadest; arvestades, et uued ettevõtted loovad 
keskmiselt kaks uut töökohta ja olemasolevate ettevõtete laiendamine toob endaga kaasa 
umbes viis uut töökohta;

D. arvestades, et enamik pereettevõtteid kuulub väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
hulka, ning arvestades, et pereettevõtte suurus peaks olema üks keskseid tegureid, mida 
tema määratlemisel arvesse võtta;

E. arvestades, et pereettevõtetel on äärmiselt oluline roll piirkondade arengus seoses tööhõive 
ja piirkondliku planeerimisega;

F. arvestades, et pereettevõtted on suurema tõenäosusega pikaajalise orientatsiooniga ning 
annavad olulise panuse majandusse, pakkudes pikaajalist stabiilsust tänu oma sotsiaalsele 
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vastutusele, suurele omanikuvastutusele, oma erilistele kohustustele kohaliku ja 
piirkondliku kogukonna ja majanduse ees ning tugevatele väärtustele, mille juured on 
Euroopa „ausa kaupmehe” traditsioonis, ning arvestades, et hoolimata rasketest 
probleemidest majanduskriisi ajal seisavad pereettevõtted kriisile üldiselt 
kindlameelsemalt vastu ja pigem ei kiirusta töötajate vallandamisega; arvestades sellega 
seoses, et Euroopa Liit toetab pereettevõtteid näiteks nn perelepingute algatusega; 
arvestades, et pereettevõtted aitavad suuresti kaasa maapiirkondade rahvaarvu 
säilitamisele ning sageli pakuvad nad ainsat töövõimalust kõige mahajäänumates Euroopa 
piirkondades, eelkõige tööstuslikult vähem arenenud piirkondades;

G. arvestades, et ELi tasandil ettevõtluse ja idufirmade stimuleerimiseks tehtavaid 
jõupingutusi tuleks suurendada ning neid tuleks täiendada pereettevõtete pikaajalist 
püsimajäämist lihtsustavate ja stimuleerivate meetmete kaalumisega;

H. arvestades, et äärmiselt oluline on parandada pereettevõtete järgmisele põlvkonnale 
ülemineku (ettevõtte peresisese üleandmise) õiguskeskkonda, pöörates erilist tähelepanu 
pärandi- ja varamaksude kohaldamisala ja ulatuse erinevustele ELis ning pidades meeles, 
et ELis antakse igal aastal üle 480 ettevõtet ja see puudutab 2 miljonit töötajat; arvestades, 
et ettevõtte üleandmisega seotud rohkete probleemide tõttu on igal aastal sunnitud 
tegevuse lõpetama hinnanguliselt 150 000 ettevõtet ja selle tulemusena kaob 600 000 
töökohta1;

I. arvestades, et pärandimaksud on tõsine probleem eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
pereettevõtete jaoks, mille tõttu osa neist on sunnitud oma tegevust vähendama või isegi 
tegevuse lõpetama;

J. arvestades, et pereettevõtte ühist määratlust ELi tasandil on vaja mitte üksnes sektori 
suutlikkust käsitlevate statistiliste andmete kogumise kvaliteedi parandamiseks, vaid see 
võimaldaks ka poliitikakujundajatel pereettevõtete ja ühiskonna vajadusi paremini arvesse 
võtta;

K. arvestades, et pereettevõtted tagavad oskusteabe ja oskuste edasiandmise järgmistele 
põlvkondadele, ning arvestades, et teatavates piirkondades on neil tähtis osa sotsiaalsete 
sidemete toimimises;

L. arvestades, et perekondlikud põllumajandusettevõtted on edukalt toimivate pereettevõtete 
musternäidised, kuna nad rakendavad keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
katkematu majanduse põhimõtet praktikas;

M. arvestades, et ettevõtlusharidus võib noorte tööalaseid väljavaateid märkimisväärselt 
parandada, kuna noored asutavad suurema tõenäosusega oma ettevõtte ning nende 
ettevõtted on tavaliselt innovatiivsemad ja edukamad kui need ettevõtted, mida juhivad 
ettevõtlushariduseta inimesed; arvestades, et ettevõtlusharidusega inimestel on ka väiksem 
oht töötuks jääda ja sageli on neil püsivad, paremad ja paremini tasustatud töökohad;

N. arvestades, et pereettevõtte ärimudel on ELi liikmesriikides ebaühtlaselt levinud; 

1 Tegevuskava „Ettevõtlus 2020”, COM(2012)0795. 
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arvestades, et märkimisväärsel osal Euroopa pereettevõtetest on piiriülene mõõde ja nad 
tegutsevad mitmes liikmesriigis;

1. arvestades, et mõiste „pereettevõte” kohta on ELis rohkem kui 90 määratlust; peab 
tervitatavaks, et EL on asunud mõistele „pereettevõte” oma määratlust välja töötama, ning 
nõuab täiendavaid jõupingutusi ametliku määratluse sätestamiseks, võttes arvesse 
äriühinguõigust ning liikmesriikide iseärasusi seoses sotsiaalsete õiguste, 
sotsiaalkindlustuse, pensioniõiguse, ühise otsustamise reeglite ning töötervishoiu ja -
ohutuse tagamisega; rõhutab, et lihtne ja selge määratlus, mis oleks kergesti kohaldatav 
ning riikidevahelist võrdlust võimaldav, aitaks sellest nähtusest ja pereettevõtetel 
esinevatest probleemidest paremini aru saada, annaks selge ülevaate nende panusest 
ühiskonda ning võimaldaks kasutusele võtta konkreetseid ja tõhusaid meetmeid;

2. kutsub komisjoni üles jätkama tööd mõistele „pereettevõte” ELi ühtse määratluse 
andmiseks ning hindama sel eesmärgil 2003. aastal ELis kasutusele võetud „väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete” määratluse võimaliku muutmise mõju, võttes ühe keskse 
tegurina arvesse pereettevõtte suurust, kusjuures tuleb silmas pidada, et ühe mõõdupuuga 
mõõtmine, st diferentseerimata reguleerimine, ei ole piisav eri pereettevõtete erinevate 
vajaduste rahuldamiseks maksustamise ja rahastamisele juurdepääsu osas, ning tuleb koos 
liikmesriikidega koostada ühiste näitajate nimekiri, mille alusel saaks pereettevõtteid 
kirjeldada ning mis võimaldaks teha statistikat pereettevõtete tööhõivepanuse kohta, 
lubaks paremini mõista omandiküsimusi ja aitaks kujundada paremaid meetmeid, et 
lihtsustada pereettevõtete turulepääsu ja rahastamist; määratlus peaks olema lihtne, selge 
ja kõikides liikmesriikides hõlpsasti kohaldatav;

3. palub neil, kes tegelevad mõiste „pereettevõte” määratlemisega ELi tasandil, kindlustada, 
et määratluses võetaks arvesse ELi ühiskondades leiduvate perekonnavormide 
mitmekesisust ja tagataks erinevate vormide mittediskrimineerimine, mitte ei piirataks 
pere mõistet mehe ja naise ning nende bioloogiliste laste ühendusega;

4. arvestades, et omandiküsimused on pereettevõtete puhul põhjapaneva tähtsusega, kutsub 
liikmesriike üles kaaluma muudatuste tegemist oma maksusüsteemidesse ja 
äriühinguõigusesse, et võimaldada ettevõtte efektiivsemat ja sujuvamat peresisest 
üleminekut või säilitamist; soovitab heade tavadena jagada ja propageerida kinke- ja 
pärandimaksu alandamist, taasinvesteeritud kasumile soodsama maksustamislahenduse 
kohaldamist kui laenuvahenditele ning hääleõiguseta aktsiate kasutamise soodustamist kui 
vahendit rahastamisele juurdepääsu parandamiseks ilma ettevõtte üle kontrolli kaotamata;

5. märgib, et ettevõtte peresisene üleandmine tähendab sageli sotsiaalse ja kultuurilise 
kapitali ja põlvest põlve omandatud teadmiste edasiandmist ning seda tava tuleks säilitada 
ja soodustada; juhib aga tähelepanu sellele, et 2011. aastast pärit hinnangulistel andmetel 
otsib ELis igal aastal pärijaid umbes 450 000 ettevõtet ja selline olukord mõjutab kuni 
kahte miljonit töötajat; juhib tähelepanu tõsiasjale, et igal aastal võib ELis ettevõtete 
ebaõnnestunud üleandmise tõttu kaduda ligikaudu 150 000 ettevõtet ja 600 000 töökohta; 
rõhutab sellega seoses, et ülimalt olulised on head tavad, mille kohaselt ettevõtte 
üleandmise plaanid tehakse aegsasti teatavaks; soovitab ettevõtete väljaostmist töötajate 
poolt Euroopa seda tüüpi VKEde õigusjärgluse probleemi ühe võimaliku lahendusena; 
juhib tähelepanu sellele, et asjakohaselt väljatöötatud pikaajalised töötajate finantsosaluse 
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mudelid võivad samuti kaasa aidata nende väikeste ettevõtete säilimisele ning 
piirkondliku majanduse ja tööhõive edendamisele kogu ELis;

6. kutsub liikmesriikide tasandil pädevaid asutusi üles edendama ettevõtlust ja propageerima 
nn miniettevõtete projekte koolides, võttes arvesse pereettevõtete suurt potentsiaali 
töökohtade loomisel; arvestades, et pereettevõtetel on suur ettevõtluspotentsiaal ja nad on 
loomulikud tulevaste ettevõtjate inkubaatorid, siis on üha rohkem vaja nende 
innovatsiooni ja arengut soodustada; rõhutab peale selle, et pereettevõtete juhtimise 
professionaalsele tasemele viimiseks on äärmiselt oluline soodustada nii idufirmadele kui 
ka olemasolevatele pereettevõtetele suunatud ettevõtlusharidust ning stimuleerida 
innovatsiooni ja edumeelsust eelkõige juhtide tasandil, nii et see hõlmaks ka 
inimressursside, karjääri planeerimise ja juhtimisoskuste alast koolitust, mis aitaks ligi 
meelitada ja kohal hoida oskustööjõudu;

7. märgib murelikult, et finantskriis ja sellele järgnenud majanduslangus on negatiivselt 
mõjunud Euroopa mikroettevõtetele ja VKEdele, mille hulgas on palju pereettevõtteid, 
ning rõhutab ELi sekkumise tähtsust majanduskasvu taastamisel kvaliteetsete töökohtade 
ja soodsa reguleeriva raamistiku loomise kaudu, eelkõige seoses kõikide VKE 
struktuurides osalejate rahastamisele juurdepääsu, maksustamise ja 
sotsiaalkindlustuskaitsega; rõhutab, et kavakindel toetus ettevõtete tervistavale 
restruktureerimisele võib avaldada positiivset mõju töökohtade säilitamisele, ning rõhutab 
lisaks, et oluline on lihtsustada pereettevõtete jaoks haldusmenetlusi, kasutades muu 
hulgas ühtse kontaktpunkti lahendusi; rõhutab uute ja tärkavate sektorite, näiteks 
ringmajanduse valdkonna VKEde potentsiaali kohalike töökohtade loomisel; ettevõtte 
üleminek ühelt põlvkonnalt teisele on peamine probleem, millega pereettevõtted kokku 
puutuvad; rõhutab, kuivõrd oluline on see, et liikmesriigid parandaksid pereettevõtete 
üleandmise õigusraamistikku ja lihtsustaksid üleandmise puhuks juurdepääsu 
rahastamisele, et vältida rahavooga seotud probleeme, ennetada sundmüüki ja tagada 
pereettevõtte jätkusuutlikkus; rõhutab samal ajal, et õigusraamistik ei tohi lubada töötajate 
õiguste, sealhulgas sotsiaalsete õiguste piiramist;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama pereettevõtete parema teavitamise 
rahvusvahelise tasandi arengu võimalustest ning tagama paremad võimalused kogemuste 
ja heade tavade vahetamiseks, eelkõige programmi EURES kaudu, millega toetatakse 
piiriülestel tööturgudel liikuvust, ning sellega toetama pereettevõtete kui olulise 
töökohtade allika elujõulisust ja jõukust; rõhutab teenuse EURES-T kasutamise olulisust, 
mille kaudu võib saada nõu piirialadel kutsealase liikuvuse võimaluste kohta ning aidata 
piirialade töötajatel tulla toime liikuvusega seotud õiguslike, haldus- ja 
maksuprobleemidega;

9. märgib lisaks vajadust tegeleda muude probleemidega, millega pereettevõtted kokku 
puutuvad, näiteks raskused oskustööjõu leidmisel ja säilitamisel, ning seda, kuivõrd 
oluline on tugevdada ettevõtlushariduse ja spetsiaalselt pereettevõtetele suunatud 
juhtimiskoolituste pakkumist;

10. juhib tähelepanu perekondlike põllumajandusettevõtete olulisele rollile paljude 
liikmesriikide maapiirkondades ning kutsub liikmesriike üles toetama konkreetselt 
nendele põllumajandusettevõtjatele suunatud ettevõtluskoolitusi; nõuab sellega seoses 
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eelkõige, et toetada nendele noortele ettevõtjatele mõeldud koolitusprojekte, kes juhivad 
perekondlikke põllumajandusettevõtteid, et suurendada nende edukat osalemist 
põllumajanduses ja piirkondlikes organisatsioonides;

11. nõuab, et Euroopa Komisjon lihtsustaks ja soodustaks pereettevõtete pikaajalist 
ellujäämist ning paneks rohkem rõhku tugi- ja nõuandeteenuste arendamisele, et 
lihtsustada pereettevõtete üleminekut ja järgmisele põlvkonnale üleandmist;

12. rõhutab, et pereettevõtetel on perekonna, omandi ja ettevõtluse elementide kattumise tõttu 
teatavad iseärasused, mida tuleks arvesse võtta; rõhutab siiski vajadust tegeleda õiglasel ja 
sotsiaalselt vastutustundlikul viisil tööõiguse küsimuste, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalsete 
õigustega, näiteks soolise tasakaalu parandamisega ettevõtete juhtkondades, töötajate töö- 
ja eraelu tasakaalustamise tingimustega ja töötajate finantsosalusega;

13. palub liikmesriikidel leida rakendamiskõlbulikke ja vastuvõetavaid lahendusi seoses 
perekonnale kuuluvate ettevõtete pärandimaksuga, tagamaks, et nende maksude tasumine 
ei põhjusta ettevõttele likviidsusprobleeme ega avalda kahjulikku mõju ettevõtte töötajate 
arvule või ettevõtte jätkusuutlikule arengule järgmise põlvkonna juhtimisel;

14. kutsub komisjoni üles jätkuvalt taotlema juba olemasolevate ELi soovituste1 paremat 
rakendamist seoses maksu- ja reguleeriva raamistiku lihtsustamisega, et parandada 
õiguskeskkonda ettevõtte järgmisele põlvkonnale ülemineku korral;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles veelgi soodustama parimate tavade vahetamist, et 
toetada pereettevõtete üleminekut eelkõige õiguskeskkonnas;

16. peab kohaseks soodustada ettevõtteväliste kutseliste tegevjuhtide pereettevõttesse tööle 
võtmist, et parandada pereettevõtte juhtimist;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soodustama töötajate finantsosalust, võttes arvesse 
selle väärtuste üha kasvavat avalikku tunnustamist finants- ja majanduskriisiga seoses;

18. kutsub komisjoni üles pereettevõtete puhul aktiivselt edendama soolist võrdõiguslikkust 
seoses ettevõtluse, oskuste, juhtimise ning ettevõtte üleandmise ja järgmisele põlvkonnale 
üleminekuga; nõuab sellega seoses, et kasutataks olemasolevaid haldusstruktuure 
liikmesriikide tasandil, et soodustada ühtse kontaktpunkti kasutuselevõttu naissoost 
ettevõtjatele; nõuab peale selle emadest ettevõtjatele lapsehooldustoetuse paremat 
kättesaadavust;

19. juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et enamik pereettevõtetest on VKEd ning seetõttu 
on äärmiselt oluline kohaldada põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”, et viia ELi 
õigusaktid paremini vastavusse nende ettevõtete tegeliku olukorra ja vajadustega ning 
võimaldada neil saada kasu abiprogrammidest ja halduskoormuse vähendamisest.

1 1994. aasta soovitus, 1998. aasta teatis ja Lille'i foorum, 2003. aasta heade tavade juhend, komisjoni 2006. 
aasta teatis 
 „Järjepidevus läbi uue alguse”. 
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20. juhib komisjoni tähelepanu sellele, et kõikidele ELis tegutsevatele ettevõtetele on vaja 
tagada tasakaalustatud võrdsed konkurentsivõimalused, kuid samal ajal tuleb austada ja 
toetada pereettevõtete ainulaadset olemust;

21. rõhutab, et ka pereettevõtted on kohustatud pakkuma asjakohast koolitust või samaväärset 
kutsealast praktikat ja soodustama oma ettevõtte töötajate kutsealast täiendõpet, et 
ennetada oskustööjõu nappust ja toetada elukestva õppe põhimõtet;

22. rõhutab ELi rahastatavate koolituskavade tähtsust väikeettevõtjate jaoks, kuna need 
aitavad pereettevõtete omanikel kohandada oma ettevõtteid kiiresti muutuva keskkonnaga, 
mida käitavad üha suurenev globaalne majanduslik integratsioon, uute tehnoloogiate 
esilekerkimine ning madala CO2-heitega ja keskkonnasäästlikumale majandusele 
keskendumine;

23. kutsub komisjoni üles koostama mitteseadusandliku Euroopa perede strateegia, milles 
võetaks täiel määral arvesse vanemate rolli pereettevõtetes, sealhulgas emadest ettevõtjate 
sotsiaalset ja majanduslikku tähtsust, ning nende erilist panust õiglase juhtimise, ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse ja uue jätkusuutliku töökultuuri aluseks olevate põhimõtete 
rakendamisse;

24. kutsub komisjoni üles looma ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadis pereettevõtete 
toetamiseks ja teavitamiseks eraldi üksuse, mille juurde kuuluksid ühtsed kontaktpunktid 
kõigis liikmesriikides, et aidata pereettevõtetel juurde pääseda ELi rahalistele vahenditele 
ja rahastamisele ning pakkuda ettevõtlustoetust;

25. kutsub komisjoni üles lisama Euroopa poolaastasse soovitused liikmesriikidele selle 
kohta, kuidas luua õiglast, pereettevõtete jaoks soodsat keskkonda, eelkõige 
maksustamise, ettevõtte ülemineku ja ettevõtlushariduse valdkonnas;

26. kutsub komisjoni üles aktiivselt propageerima ja levitama teavet pereettevõtte mudeli 
kohta kogu ELis, luues näiteks komisjoni juurde pereettevõtete kontaktpunkti ja 
soodustades oskusteabe ja parimate tavade edastamist kõikides liikmesriikides ning 
kasutades samuti ära võimalikult suurel määral selliseid programme nagu „Erasmus 
noortele ettevõtjatele”;

27. kutsub liikmesriike üles tagama selge õigusraamistiku pereliikmete ametlikuks ja 
mitteametlikuks ajutiseks töölevõtmiseks;

28. soovitab liikmesriikidel võimaldada pereettevõtete omanikele ja töötajatele ühesugust 
sotsiaalkindlustuskaitset, mis võiks olla pereettevõtte üleandmise stiimuliks.
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

pereettevõtete kohta Euroopas
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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et naiste arv pereettevõtetes suureneb ning naised on väärtuslik ressurss, sest 
nad on kõrgelt haritud ning nad on strateegiate koostamisel, otsuste tegemisel, ettevõtete 
juhtimisel ja probleemide lahendamisel tõestanud end võimekate juhtidena;

B. arvestades aga, et pereettevõtetes töötavate naiste kohta on väga vähe teavet, sest 
pereettevõtete praegust seisu on suhteliselt vähe dokumenteeritud;

C. arvestades, et pereettevõtted, perekonna juhtimisel toimivad iseseisvad ettevõtted ja uued 
sedalaadi ettevõtted pakuvad naistele olulisi karjääri- ja isikliku arengu võimalusi, kuigi 
seda asjaolu ei ole tunnustatud, sest puuduvad naissoost eeskujud;

D. arvestades, et naistel on väga raske pereettevõtetes kaasa lüüa ning nad on vertikaalse ja 
horisontaalse soolise segregatsiooni ohvrid, kuigi naised on kõrgelt haritud, sest kõigist 
kõrgkooli lõpetanutest moodustavad naised 60 %;

E. arvestades, et paljudes riikides seisneb probleem selles, et ühiskonnas domineerivad 
kõikides eluvaldkondades, mitte ainult tööelus, mehed;

F. arvestades, et eeskuju tuleb võtta põllumajanduslikest pereettevõtetest, sest nemad on 
keskkondlikult ja ühiskondlikult jätkusuutliku ringmajanduse põhimõtte ellu rakendanud 
ja naised kui juhid aitavad edendada ettevõtlikku mõtteviisi;

G. arvestades, et naiste tunnitasu on ELis keskmiselt 16 % väiksem kui meeste oma ning 
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kõrgematel ja juhtivatel kohtadel napib naisi, ning arvestades, et meeste ja naiste suhtes 
kohaldatakse erinevaid töötavasid ja töötasusüsteeme, mistõttu on naistel keerulisem 
majanduslikult sõltumatu olla, tööturul täisväärtuslik panus anda ning töö ja eraelu 
tasakaalustada;

H. arvestades, et naistel on sageli nähtamatu roll või nad on variisikud ning neid ei tunnustata 
nende ametikohal ja palgas asjakohaselt, mis mõjutab tõsiselt sotsiaalkindlustusmakseid, 
pensione ja sotsiaaltoetusi, ja ka naiste oskusi ei tunnustata, nagu näitavad soolise 
palgalõhe ja pensionilõhe andmed1;

I. arvestades, et paljudes Euroopa riikides nõutakse naistelt sageli variisikuks olemist kas 
maksude tõttu või õiguslike takistuste tõttu, mille tõttu ei ole meessoost ettevõtjatel 
võimalik ettevõttes mingit positsiooni omada või ettevõtet oma nimele registreerida; 

J. arvestades, et naistel on raske pereettevõtet üle võtta, sest eelistatakse poegi ning tütred 
jäetakse väga tihti kõrvale;

K. arvestades, et naised, kes püüavad ühitada ema- ja ettevõtjarolli, on sageli sunnitud 
lükkama esimese kõrvale või ettevõtte juhtimiseks isegi loobuma emaks saamisest;

L. arvestades, et 60 % kõigist ELi ettevõtetest toimivad perekonna juhtimisel või kuuluvad 
perekonnale;

M. arvestades, et pereettevõtete üks peamisi probleeme on põlvkondade hulgast pädeva juhi 
valimine, ja arvestades, et sooliste stereotüüpide tõttu eelistatakse ettevõtte üleandmisel 
tütardele poegi;

N. mõistes korralikult toimivate pereettevõtete juhtimise antavat olulist eeskuju ja selle 
tähtsust Euroopa majanduse jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse turumajanduse jaoks Euroopas;

1. nõuab, et tõhusamalt rakendataks meetmeid, mis tagavad meestele ja naistele töökohtadel 
ja karjääris võrdsed võimalused ja võrdse kohtlemise, ning ennetusmeetmeid, millega 
suurendatakse alaesindatud soo osalemist, et vältida horisontaalset ja vertikaalset 
segregatsiooni, diskrimineerimist palga ja ametikoha osas (nähtamatus ja variisik), 
eelkõige juhtimisülesannete, vastutavate ametikohtade ja juhirollide osas, ja tagada 
meestele ja naistele võrdsed võimalused, sotsiaalsed õigused, töötasud ja pensionid ning 
võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele;

2. kordab, et oskusi, mille naised saavad pereettevõtetest, tuleb tunnustada, et anda nendele 
naistele võimalus jätkata karjääri muud liiki ettevõtetes;

3. nõuab, et kõikide liikmesriikide jaoks kehtestataks pereettevõtete selge määratlus, tagades 
mõlema soo esindajatele korralikud karjäärivõimalused, nagu on soovitatud Euroopa 
eksperdirühma 2009. aasta lõpparuandes pereettevõtete oluliste küsimuste ülevaate kohta;

4. rõhutab vajadust kaitsta pereettevõtetes naiste võrdset õigust meestega ettevõte üle võtta, 
edendades naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kultuuri, milles väärtustatakse naiste rolli 

1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_et.pdf
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ettevõtjana pereettevõtete juhtivatel ja vastutavatel ametikohtadel, ning luues tingimused, 
kus naisettevõtjatel ja pereettevõtetel on võimalik jõudsalt edeneda ja kus ettevõtlus on au 
sees;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada Euroopa naisettevõtluse saadikute võrgustikku 
ja Euroopa juhendajate võrgustikku naisettevõtjate toetuseks, et tuua nende profiil 
paremini esile; 

6. juhib tähelepanu sellele, et naistel on väga oluline roll põllumajanduslike pereettevõtete 
juhtimisele, ja kutsub liikmesriike üles toetama ettevõtluskoolitust, mis on mõeldud just 
naissoost põllumajandusettevõtjatele, et muuta naiste osalus põllumajanduslikes 
pereettevõtetes veel suuremaks; nõuab sellega seoses tungivalt, et toetataks 
koolitusprojekte, mis on mõeldud põllumajanduslikku pereettevõtet juhtivatele naistele, et 
suurendada naiste panust põllumajanduses ja piirkondlikes organisatsioonides;

7. rõhutab, et töötervishoiu ja -ohutuste mõttes tuleb tagada parimad võimalikud 
töötingimused;

8. nõuab, et edendataks korraga nii emaks kui ka ettevõtjaks olevate naiste rolli, et tagada 
õigus emadusele ning anda perekondlike ja ettevõttega seotud kohustuste 
tasakaalustamiseks rahalist abi; nõuab meetmeid, millega toetataks perede juures 
töötamist ja koduse lapsehoiu teenuseid, tänu millele oleks naisettevõtjatel võimalik töö- 
ja pereelu ühitada;

9. rõhutab, et naistele pereettevõtetes suuremate võimaluste pakkumine on kasulik nii 
naistele kui ka ettevõtetele;

10. nõuab, et võetaks kõikvõimalikud meetmed, millega vältida töökohal väärkohtlemist või 
sundimist, väljapressimiseni ja/või allasurumiseni viivaid olukordi või naistevastast 
vägivalda ning karistada selliste tegude eest, ning juhib tähelepanu sellele, et lisaks 
füüsilisele vägivallale on isoleerimine ja diskrimineerimine ka vaimse julmuse või 
psühholoogilise ründamise vormid;

11. tuletab liikmesriikidele ning kohalikele ja piirkondlikele asutustele meelde, et tuleb 
pakkuda piisaval määral kvaliteetseid ja vastuvõetava hinnaga hoolekandeteenuseid 
lastele, eakatele ja teistele ülalpeetavatele, maksusoodustusi ettevõtetele ja muid hüvitisi, 
mis aitaks naistel ja meestel, kes töötavad pereettevõtetes kas palgatöötajana, omal arvel 
või juhtidena, tasakaalustada perekondlikke ja töökohustusi;

12. palub komisjonil korraldada uuring ja statistiline analüüs selle kohta, kui palju naisi on 
Euroopa pereettevõtetes;

13. rõhutab, et on vaja eraldi ja korralikult tasustatud ema-, isa- ja vanemapuhkust, mis vastab 
töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja erasektori tööandjate vajadustele;

14. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid võtaksid arvesse meeste ja naiste võrdseid 
võimalusi ning kaaluksid ja rakendaksid kõikides pereettevõtteid käsitlevates 
õigusaktides, eelkõige naissoost juhatuse liikmete direktiivis, ennetusmeetmeid, millega 
suurendada alaesindatud soo osalemist ning parandada naiste juurdepääsu 
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kutsekoolitusele, 

15. rõhutab, et kõigi pereettevõtetes töötavate meeste ja naiste vaheliste erinevuste kaotamine 
oleks kasulik majandusele ja kogu ühiskonnale; juhib tähelepanu sellele, et meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 eesmärk on tõsta naiste tööhõive määr 75 
%-ni, mis on strateegias „Euroopa 2020” sätestatud eesmärk, ja see hõlmab kõige 
madalama tööhõive määraga naiste rühmi;

16. rõhutab, et naissoost ettevõtteomanikele ja -juhtidele tuleb luua toetusraamistikud, mis 
suurendaksid nende naiste eneseusku ja omaalgatust;

17. rõhutab, et pereettevõtetelt tuleb nõuda meeste ja naiste võrdset kohtlemist ja võrdseid 
võimalusi töökohal nii ettevõtete juhtimises kui ka otsuste tegemisel, ja et nad peavad 
selleks võtma meetmeid, millega vältida igasugust diskrimineerimist ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust;

18. rõhutab vajadust konkreetsete ettepanekute järele, et ühitada töö- ja pereelu, innustades 
samuti töö-, perekondlike ja sotsiaalsete kohustuste võrdsemat jaotamist meeste ja naiste 
vahel, eeskätt ülalpeetavate isikute aitamise ja lastehoiu valdkonnas; märgib, et 
lastehoiuteenuste parem osutamine ei sõltu ainult avaliku sektori poliitikast selliseid 
asutusi rajada, vaid ka ettevõtetele antavatest stiimulitest selliste lahenduste pakkumiseks; 
märgib, et töö ja eraelu tasakaalustamisel võib kasu olla ka tööaja ja töökorralduse 
paindlikkusest ja osalise tööajaga töötamise võimalustest;

19. kutsub nõukogu üles jõudma võimalikult kiiresti üksmeelele ja võtma vastu direktiivi, 
milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, et kõik börsil noteeritud 
äriühingud, sh pereettevõtted täidaksid eesmärgi, mille kohaselt peavad juhatuse 
liikmetest vähemalt 40 % olema naised.
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