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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa ühistu põhikirja kohta töötajate kaasamise osas 
(2011/2116(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu1 artikleid 4, 54 ja 151–154,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 3. juuni 2002. aasta soovitust nr 
193 ühistute edendamise kohta,

– võttes arvesse nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa 
äriühingu (SE) põhikirja kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu 
(SCE) põhikirja kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa ühingu põhikirja töötajate kaasamise osas4,

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ, millega täiendatakse 
Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas5,

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2004. aasta teatist ühistute edendamise kohta 
Euroopas (KOM(2004)0018),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja 
ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (KOM(2010) 608),

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
Euroopa raamistik” (KOM(2010)0758),

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. „Üheskoos uue 
majanduskasvu eest” ”(KOM(2011)0206),

– võttes arvesse koondaruannet direktiivi 2003/72/EÜ kohta, millega täiendatakse Euroopa 

                                               
1 ELT C 83, 30.3.2010.
2 EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.
3 ELT L 207, 18.8.2003, lk 1.
4 EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22.
5 ELT L 207, 18.8.2003, lk 25.
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ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas1;

– võttes arvesse uurimust, milles käsitletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003
(Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) rakendamist2,

– võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist ühistute aastat 20123,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raportit „Koostööl põhineva 
majandusmudeli vastupanuvõime kriisi ajal”4,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust „Ettevõtluse vormide 
mitmekesisus”5,

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni sotsiaalmajanduse kohta6,

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2002/14/EÜ (millega 
kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses) 
kohaldamise kohta7,

– võttes arvesse oma 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni töötajate finantsosaluse edendamise 
raamistiku kohta8,

– võttes arvesse komisjoni 16. septembri 2010. aasta aruannet nõukogu 22. juuli 2003. aasta 
direktiivi 2003/72/EÜ (millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise 
osas) läbivaatamise kohta (KOM(2010)0481),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0268/2011),

A. arvestades, et ühistud edendavad oma liikmete ja klientide huve ning pakuvad 
ühiskondlikele probleemidele lahendusi, ning ei sea eesmärgiks osanike võimalikult suurt 
majanduslikku kasu;

B. arvestades, et ühistud on ELi majanduse oluline osa ning sotsiaalse innovatsiooni 
tähtsamaid tõukejõude, ning arvestades, et ELis on 160 000 ühistut, mille omanikeks on 
rohkem kui neljandik kõigist ELi kodanikest ja mis pakuvad tööd ligikaudu 5,4 miljonile 
töötajale;

C. arvestades, et ühistud pakuvad ka kvaliteetset, kaasavat ja kriisidele vastupidavat 
tööhõivet ning sageli on nendes kõrge naiste ja sisserändajate tööhõive osakaal; 

                                               
1 Koostaja: tööõiguse professor Fernando Valdés Dal-Ré, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Läbiviija: ühistute ja sotsiaalse ettevõtluse Euroopa uurimisinstituut Cooperatives Europe, EKAI keskus, 2010. 
3 ÜRO, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall ja Lou Hammond Ketilson, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, 2009.
5 ELT C 318, 22.12.2009, lk 22.
6 ELT C 76E, 25.3.2010, lk 16.
7 ELT C 76E, 25.3.2010, lk 11.
8 ELT C 68E, 18.3.2004, lk 429.
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arvestades, et ühistute käive ja majandusareng on tänu koostööl põhinevale 
majandusmudelile kriisi ajal kasvanud ning nende hulgas esineb vähem pankrotte ja 
vallandamist;

D. arvestades, et ühistuid ja töötajate osalust käsitlevad õigusaktid erinevad kogu ELi lõikes;

E. arvestades, et komisjon võttis 2003. aastal tagasi ettepanekud assotsiatsiooni ja 
vastastikkuse kindlustusseltsi kohta ning kuna Euroopa sihtasutuse põhikirja alles 
arendatakse, on Euroopa ühistu (SCE) põhikiri siiani ainus sotsiaalmajanduslik õiguslik 
vorm, mida ELi tasandil kasutada saab;

F. arvestades, et SCE põhikirja kasutusele võtmine on oluline sündmus koostööl põhineva 
majandusmudeli tunnustamise protsessis nii ELi tasandil kui ka liikmesriikides, kus ühistu 
kontseptsioon on ajaloolistel põhjustel oma hea maine kaotanud;

Ühistud ELi oludes

1. tuletab meelde, et ühistud ja muud sotsiaalmajanduslikud ettevõtted on ELi sotsiaalmudeli 
ja ühtse turu osa ning seetõttu tuleks neid selgelt tunnustada ja toetada, nagu on sätestatud 
mõne liikmesriigi põhiseaduses ja paljudes ELi keskse tähtsusega dokumentides;

2. märgib, et nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu (SCE) 
põhikirja (edaspidi põhikiri) kohta ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/72/EÜ, 
millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas (edaspidi 
„direktiiv”), on omavahel tihedalt seotud;

3. tõdeb kahetsusega asjaolu, et SCEd ei ole veel edu saavutanud, kuna seda ettevõtlusvormi 
kasutatakse harva – enne 2010. aastat loodi kõigest 17 SCEd, milles töötab kokku 32 
töötajat1;

4. märgib, et SCE vormi kasutamine piirdub tihti teisejärguliste ühistutega, mis koosnevad 
ainult juriidilistest isikutest;

Töötajate osalemine SCEs

5. peab kiiduväärseks asjaolu, et töötajate osalust käsitlevaid sätteid peetakse SCE 
põhielemendiks; rõhutab siiski, et need sätted ei pruugi vastata ühistute erilise laadiga 
seotud nõuetele;

6. märgib, et direktiiv tuleks läbi vaadata alles pärast põhikirja läbivaatamist;

7. rõhutab, et direktiivi läbivaatamise käigus tuleks pöörata tähelepanu ühistute töötajate 
erivajadustele ning muu hulgas võimalusele olla samal ajal nii ühistu omanik kui ka selle 
töötaja; kutsub komisjoni üles arendama välja vahendid, mis teeks töötajate ja kasutajate 
ühistute omanikuks olemise hõlpsamaks;

Põhikirja tulevik

                                               
1 KOM(2010)0481.
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8. rõhutab, et liigse keerukuse tõttu ei täida põhikiri ühistute vajadusi ning seda tuleks 
lihtsustada, et muuta see kasutajasõbralikumaks;

9. juhib tähelepanu ühistutega seotud tavade ja seaduste erinevusele ELis; rõhutab, et 
põhikirjas peaks olema sätestatud SCEde jaoks autonoomne õigusraamistik;

10. nõuab tungivalt kõikide sidusrühmade täielikku kaasamist läbivaatamise protsessi;

Tööhõive suurendamine ühistutes ja SCEdes ning ühistute tugevdamine kui 
sotsiaalmajanduse põhielemendid

11. taunib asjaolu, et komisjon jättis parlamendi soovitused ühistute kohta suures osas 
tähelepanuta; tuletab meelde, et resolutsioonis1 nõuti

 sotsiaalmajanduslike ettevõtete erisuste tunnustamist ja arvesse võtmist ELi 
poliitikas,

 meetmete võtmist tagamaks, et Euroopa VKEde vaatluskeskus lisaks oma 
ülevaadetesse ka sotsiaalmajanduslikud ettevõtted,

 intensiivsemat dialoogi sotsiaalmajanduslike ettevõtetega,
 kõnealuste ettevõtete õigusraamistiku tugevdamist liikmesriikides;

12. tuletab meelde, et komisjon lubas teatises KOM(2004)0018 järgida kahtteist 
tegevussuunda, muu hulgas:

 toetada sidusrühmi ja korraldada struktureeritud teabevahetust,
 levitada liikmesriikide õigusaktide täiustamiseks parimaid tavasid,
 koguda ühistute kohta ELi statistikat,
 lihtsustada ja vaadata läbi ELi õigusaktid ühistute kohta,
 algatada konkreetsetele vajadustele kohandatud haridusprogramme ja lisada EIFi 

finantsinstrumentidesse viited ühistutele;

13. taunib asjaolu, et nendest kohustustest on ainult kolm praktikasse viidud – ja sedagi 
märkimisväärsete tulemusteta; rõhutab, et sellised puudujäägid piiravad ühistute 
arengupotentsiaali;

14. märgib, et kui vahendeid ei ole, ei ole ka tulemusi; rõhutab, et arvestades praegust oskuste 
hajutatust ja personali vähesust, tuleks komisjonis kiiresti parandada sotsiaalmajanduse 
organiseerimist ning suurendada sellele valdkonnale suunatavaid vahendeid;

15. rõhutab, et ELi kõigis poliitikavaldkondades tuleb tunnustada sotsiaalmajanduslike 
ettevõtete, muu hulgas ühistute erisusi ja nende lisandväärtust, nimelt kohandades selleks 
asjakohaseid õigusakte, mis käsitlevad riigihankeid, riigiabi ja finantsvaldkonna 
reguleerimist;

16. kutsub komisjoni üles võtma arvesse ühistute finantsstruktuuri seoses kapitalinõudeid 
käsitlevate õigusaktide ning raamatupidamis- ja aruandlusstandarditega; rõhutab, et 
ühistute osakute tagasiostmist ja jagamatuid ressursse käsitlevad õigusaktid mõjutavad 

                                               
1 ELT C 76, 25.3.2010, lk 16.
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kõiki ühistuid, eelkõige ühistupanku;

17. peab tervitatavaks asjaolu, et ühtse turu aktis on tunnistatud sotsiaalmajanduse 
edendamise vajadust ning kutsub komisjoni tungivalt üles käivitama kauaoodatud 
sotsiaalse ettevõtluse algatuse, mis põhineb koostööpõhimõtetel1;

18. kutsub komisjoni tungivalt üles looma sotsiaalmajanduse jaoks raamistiku, millesse 
oleksid kaasatud nii liikmesriigid kui ka sidusrühmad, et edendada parimate tavade 
vahetamist ning järk-järgult parandada asjakohaseid eeskirju ja tavasid, eelkõige 
maksustamise, laenude, halduskoormuse, konsulteerimise ja ettevõtlustoetuse meetmete 
valdkonnas;

19. nõuab ettevõtlustoetuse meetmeid eriti ärikonsultatsiooni ja töötajate koolituse alal, ning 
ühistutele rahastamise kättesaadavaks tegemist eelkõige ettevõtte väljaostmise korral 
töötajate või klientide poolt, kuna selliseid vahendeid ettevõtete päästmiseks kriisi ajal 
ning perekondlike ettevõtete võõrandamiseks ei osata veel piisavalt hinnata;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html.


