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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 

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 
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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; 

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 

                                                 
1 Tegevuskava „Ettevõtlus 2020”, COM(2012)0795.  
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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 

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 
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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 

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; 
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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. 

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; 

                                                 
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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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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