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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

sotsiaalettevõtluse algatuse ning sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes 
olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomise kohta

(2012/2004(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Töövõimalusterohke majanduse taastumine” (COM(2012)0173),

– võttes arvesse ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni töödokumenti teemal 
„Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Sotsiaalettevõtluse algatus: 
sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 
edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine”, INT/606, 22. veebruar 2012,

– võttes arvesse komisjoni 8. veebruari 2012. aasta ettepanekut nõukogu määruse kohta 
Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta (COM(2012)0035),

– võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896),

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta 
(COM(2011)0862),

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatist „Sotsiaalettevõtluse algatus: 
sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 
edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine” (COM(2011)0682),

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatist „Uuendatud strateegia aastateks 
2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

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

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt – kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus” (COM(2010)0608),

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta ettepanekut Euroopa Liidu sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta (COM(2011)0609),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),
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A. arvestades, et sotsiaalettevõtted, mis annavad ELis tööd enam kui 11 miljonile inimesele 
ehk 6 % kõigist töötajatest, annavad märkimisväärse panuse Euroopa sotsiaalmudelisse1 ja 
loovad uuenduslikku sotsiaalset väärtust;

B. arvestades, et erinevate ajalooliste arengute tulemusel on tekkinud õigusraamistikud 
ettevõtetele, sealhulgas sotsiaalettevõtetele, et näidata liikmesriikide vahelisi erinevusi;

C. arvestades, et sotsiaalettevõtlust ei ole tunnustatud Euroopa ega riikliku tasandi 
õigusraamistikus;

D. arvestades, et praegune finantskriis ja elanikkonna vananemine koormavad 
sotsiaalhoolekandesüsteeme, sealhulgas kohustuslikke ja vabatahtlikke 
tervishoiusüsteeme;

E. arvestades, et ühtse turu akt2 ja strateegia „Euroopa 2020” – mõlema eesmärk on luua 
jätkusuutlik majanduskasv ning luua rohkem ja paremaid töökohti – on omavahel tugevalt 
seotud ning sotsiaalettevõtluse ja selle innovatsioonipotentsiaali eesmärk on anda 
omapoolne panus;

F. arvestades, et komisjon tunnistab, et sotsiaalmajanduse esindajatest sotsiaalettevõtted on 
kaasava töökohtade loomise ja sotsiaalse uuendustegevuse olulised edasiviijad ja vajavad 
spetsiaalset tuge3;

G. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on heaoluriigi põhikomponendid ning 
sotsiaalettevõtlus võib aidata neid teenuseid osutada;

H. arvestades, et sotsiaalettevõtetel on probleeme oma tegevuse rahastamise ja 
laiendamisega;

I. arvestades, et sotsiaalettevõtlus toetab poliitika reformimist, soodustades head 
valitsemistava, vastastikust õpet ja sotsiaalset innovatsiooni;

Sissejuhatus

1. tunneb heameelt komisjoni teatiste „Sotsiaalettevõtluse algatus” ja „Töövõimalusterohke 
majanduse taastumine”4 üle, kus tehakse riikide valitsustele soovitusi töökohtade loomise 
kohta – eriti kiiresti kasvavates tervishoiu ja sotsiaalkaitse sektorites (nn valge sektor) ja 
rohelises sektoris –, mis pakuvad sotsiaalettevõtetele uusi võimalusi;

2. märgib, et sotsiaalettevõtlus on osa loodussäästlikust sotsiaalsest turumajandusest ja 
Euroopa ühtsest turust ning on osutunud kriiside suhtes väga vastupidavaks;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et vahet tuleb teha kahel mõistel:

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)206.
3 COM(2012)173, „Töövõimalusterohke majanduse taastumine”.
4 Sealsamas.
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A. sotsiaalettevõtlus: Euroopa sotsiaalse turumajanduse kogusektor, mis pakub 
sotsiaalseid tooteid või teenuseid või täidab oma tegevuse kaudu sotsiaalseid 
eesmärke;

B. sotsiaalettevõtted: sotsiaalettevõttemajanduses tegutsevad ja toimivad asutused ja 
organisatsioonid, näiteks hoolekandeorganisatsioonid, eraettevõtted, ühingud, 
kooperatiivid, vastastikused ühingud või fondid;

Soovituslikud meetmed erinevat liiki ettevõtetele

4. rõhutab, et vabatahtlik tegevus annab olulise panuse hoolekandeorganisatsioonidesse ja 
solidaarsusesse ning paljudele inimestele elumõtte; palub seetõttu rahalist toetust 
kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil;

5. juhib tähelepanu, et sotsiaalettevõtlus ei pea tingimata olema mittetulunduslik; rõhutab 
samal ajal hoolekandeorganisatsioonide pakutavat sotsiaalset väärtust ja selle säilitamise 
vajadust;

6. märgib, et sotsiaalhoolekande ettevõtteid ja -organisatsioone ei tohiks seada reguleerimata 
konkurentsi tingimustesse, mis võib tekkida siis, kui äriühingud keskenduvad kasumlikele 
piirkondadele, mis on enamasti linnapiirkonnad, mille tulemusel teised piirkonnad, mis on 
enamasti maapiirkonnad – kus logistiliste takistuste tõttu tekivad suured kulud –
kinnistuvad järjest enam nn vaestele inimestele suunatud teenustena;

7. märgib, et uuenduslikke sotsiaalettevõtteid tuleb Euroopa tasandil rahaliselt toetada;

8. rõhutab vajadust kaasata noored ettevõtjad sotsiaalettevõtlusse ja uurida 
sotsiaalettevõtluse uusi vorme; nõuab seetõttu noortele ettevõtjatele paremat juurdepääsu 
ühenduse programmidele ja rahastamisele;

9. toetab Euroopa tasandi algatusi, et laiendada ja tugevdada hästi arenenud ühingute 
valdkonda erinevates liikmesriikides;

10. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle esitada ettepanek Euroopa ühistu põhikirja 
käsitleva määruse lihtsustamise kohta;

11. toetab komisjoni kavatsust tellida uurimus vastastikuste ühingute olukorra kohta kõigis 
liikmesriikides;

12. rõhutab, et vastastikuseid ühinguid tuleks Euroopa põhikirja abil tunnustada eristuvate ja 
oluliste tegutsejatena Euroopa majanduses ja ühiskonnas;

13. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus Euroopa sihtasutuse 
põhikirja kohta;1

14. tunneb heameelt sotsiaal- ja kohalikke teenuseid käsitleva ELi riigiabi eeskirjade 
läbivaadatud paketi vastuvõtmise üle;

                                               
1 COM(2012) 0035 final.
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15. juhib tähelepanu, et avalikus sektoris osutatavaid üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid 
ei peeta sotsiaalettevõtluse osaks, kuna neid rahastatakse eeskätt maksudest, välja arvatud 
juhtudel, kui üldist huvi pakkuvaid teenuseid osutatakse koostöös sotsiaalettevõtetega;

Sotsiaalettevõtluse eripära

16. juhib tähelepanu kahele sotsiaalettevõtluse eripärale, millega tuleb arvestada:

o töötajate osaluse mudelid ja põhimõtted;

o kuigi tulu teenimine on üldiselt lubatud ja seda isegi toetatakse, tuleb kasum, 
ettevõtlustulu, fondid ja reservid reinvesteerida eeskätt kvaliteeti, uuendus- ja 
arendustegevusse;

Sotsiaalsete toodete ja teenustega ettevõtted

17. osutab, et sotsiaalettevõtted on enamasti seotud sotsiaal-, tervishoiu-, hooldus- ja kodus 
pakutavate teenustega, intelligentse elukeskkonna, hariduse ja koolituse, kauba 
parandamise, keskkonna- ja ressursitõhususe, kunsti, kultuuri, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, turismi, käsitöö jm valdkondadega;

Sotsiaalseid eesmärke täitvad või sotsiaalset mõju avaldavad ettevõtted

18. teatab, et isegi kui sotsiaalettevõtted ei paku sotsiaalseid tooteid ja teenuseid, hõlmab 
nende ettevõtlusalane eesmärk nt haavatavate elanikkonnarühmade kaasamist ja tööellu 
integreerimist, sotsiaalpedagoogilise abi pakkumist või puuetega inimeste (uuesti) 
integreerimist koolituste või kaitstud töökohtade kaudu;

19. selgitab, et kuigi tuleb vahet teha ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja sotsiaalettevõtluse 
mõistetel, võivad mõned märkimisväärse sotsiaalse vastutusega äriühingud teha tugevat 
koostööd sotsiaalettevõtlusega;

Finantsperspektiiv – õigus- ja maksukeskkonna parandamine

20. on veendunud, et Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm 
aastateks 2014–2020 mängib koos mikrorahastamise ja sotsiaalettevõtluse teljega väga 
olulist rolli mikrolaenudele parema juurdepääsu tagamisel;

21. toetab Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide asutamist, kuna see aitab sotsiaalettevõtetel 
tagada rahastamist ning annab investoritele julguse investeerida sotsiaalettevõtlusse;

22. rõhutab, et finantsperspektiivi 2014–2020 alusel on oluline tagada, et eeskirjad 
sotsiaalettevõtlusega seotud Euroopa fondide kohta (nt Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)) käsitlevad selgelt sotsiaalettevõtteid ja toetavad 
nende arengut;

23. rõhutab, et tuleb lihtsustada juurdepääsu Euroopa rahalistele vahenditele ning 
rahastamisvõimalustest tuleb paremini teavitada läbipaistvate teabeplatvormide kaudu;
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Mõõtmised, toetus ja edendamine

24. nõuab uurimust, mille algajata on komisjon ja mis viiakse ellu koostöös 
sotsiaalettevõtetega, erinevate õigusraamistike ja sotsiaalettevõtete töötingimuste kohta, 
sealhulgas sertifitseerimis- ja märgistamissüsteemide kohta;

25. toetab komisjoni ettepanekut luua mitmekeelne võrguplatvorm sotsiaalettevõtetele, mis 
peaks muu hulgas võimaldama parimate tavade vahetamist, lihtsustama teabe jagamist 
rahalistele vahenditele juurdepääsu kohta ning olema piiriülese koostöö võrgustikuks;

26. toetab komisjoni ettepanekut luua sotsiaalettevõtluse eksperdirühm, et uurida käesolevas 
teatises kavandatud meetmete edenemist;

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma sisse nn sotsiaalset märgist, mis antakse 
sotsiaalettevõtetele, et tagada parem juurdepääs riigihangetele;

28. palub komisjonil esitada igal aastal tegevusaruanne sotsiaalse ettevõtluse kohta 
(sealhulgas valdkonnaga seotud ELi fondide kohta), milles võetakse arvesse 
alusuuringuid, kirjeldatakse tugevaid ja nõrku külgi, käsitletakse praegusi ja tulevasi 
probleeme ning võimalikke poliitikavalikuid;

29. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama väiksemaid ettevõtteid, mille asutajad on 
noored ja/või innovaatilised ettevõtjad;

30. juhib tähelepanu, et sotsiaalettevõtlus vajab võimalikult suurt tuge ja heakskiitu ning 
nõuab ulatuslike teabekampaaniate käivitamist mitmekeelse võrguplatvormi 
kasutuselevõtmise kaudu, mis annab sotsiaalseid tooteid ja teenuseid otsivatele kodanikele 
kiiret ja lihtsalt teavet ning annab hea ülevaate selle sektori tegevustest ja lisandväärtusest;

31. nõuab sotsiaalettevõtluse, sotsiaalettevõtete ja sotsiaalse vastutuse põhimõtete lisamist 
koolide õppekavadesse;

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

Sissejuhatusena tuleb selgesõnaliselt viidata Euroopa Komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta 
teatise „Sotsiaalettevõtluse algatus” alapealkirjale, kuna see kirjeldab ELi keerukaid eesmärke 
kiiduväärt kokkuvõtlikus vormis:

Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 
edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine.

Siinkohal sõnastatud eesmärk hõlmab nii olemasolevate struktuuride tunnustamist kui ka uute 
uuenduslike sotsiaalettevõtlusvormide loomist – mõlemaid läheb tarvis tulevikus, kui asetame 
sotsiaalvaldkonnaga seotud probleemid strateegia „Euroopa 2020” konteksti ning soovime 
edukalt täita strateegias seatud esmaseid ülesandeid. Euroopa kava kaks sammast on 
järgmised:

A. On paratamatu, et seisame silmitsi pidevalt suureneva vajadusega 
sotsiaalteenuste järele, nt tervishoiu ja hoolekande valdkonnas, ainuüksi 
demograafiliste muutuste tagajärjel üha vananeva ühiskonna tõttu.

B. Euroopa püüdleb majanduskasvu poole, et suurendada ülemaailmset 
konkurentsivõimet koos võimalusega luua uusi töökohti – üksmeelsete 
ennustuste kohaselt on need ulatuslikult seotud nn rohelise ja valge 
majandusega.

Sellest saab järeldada, et ELi järgitav poliitiline tegevuskava on õige: alates resolutsioonist 
sotsiaalmajanduse kohta 2009. aastal, sotsiaalsete investeerimisfondide kohta 2012. aastal 
kuni sotsiaalettevõtluse algatuseni.

Erinevalt paljudest teistest majandussektoritest vajab sotsiaalettevõtlus täiendavaid rahalisi 
vahendeid. Komisjoni algatustele peavad siinkohal järgnema võimalikult kiiresti asjakohased 
meetmed riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Selleks, et võimaldada sotsiaalettevõtluse kiiret arengut koos selleks ette nähtud isikute ja 
organisatsioonide sihipärase toetamisega, on Euroopa Parlamendi käesolevas raportis seatud 
eesmärgiks sätestada võimalikult täpsed ja selged ning samal ajal avatud ja võimalusterohked 
raamtingimused Euroopa sotsiaalmajanduse uute oomenitega uue etapi jaoks.

Raportis tunnistatakse, et eelseisva etapiga kaasnevad uuenduslikkus ja seega ka 
eksperimendid, mille edu ja ebaedu saavad ELi institutsioonid prognoositava ajavahemiku 
jooksul hinnata üheskoos liikmesriikidega. Selle põhjal tuleb teha konkreetsed järeldused 
vastavate optimeerimismeetmete kohta, mille abil saab tõhusalt jätkata sotsiaalettevõtluse 
pikaajalist arengut.

Lühidalt, sätestatud raamtingimused ja tegevusraadiused peavad samas jätma ruumi 
mitmekesisusele ja rikkalikkusele seal, kus see on juba olemas või looma need seal, kus neid 
seni ei ole olnud.
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Kasulikuks aluseks võivad olla komisjoni pakutud võtmetegevused, nt sotsiaalettevõtluse 
kaardistamine Euroopas, sertifikaatide avaliku andmebaasi või ulatusliku teabeplatvormi 
loomine vastastikuse õppimise eesmärgil. Samuti tuleks sotsiaalettevõtete edasisele arengule 
kasuks omamoodi kvaliteedisümboli loomine.

Sageli seatakse aruteludes vastamisi kaks aspekti:

1. Sotsiaalettevõtluse määratluse ja identiteedi alla kuuluvad mõisted, nagu üldine huvi, 
sotsiaalne kasu, sotsiaal- ja keskkonnamõju ja tegurid, nagu kasumi suurem 
reinvesteerimine või osaluspõhimõtete mudelid ning avatuse ja läbipaistvuse 
põhimõtted.

2. Sotsiaalettevõtluse jõudsa arengu aluseks on üldtunnustatud veendumus, et 
sotsiaalettevõtlus on osa loodussäästlikust sotsiaalsest turumajandusest ja Euroopa 
ühtsest turust; ka sotsiaalettevõtluse valdkonnas on vaja reguleerida konkurentsi, mis 
toob endaga kaasa kvaliteedi järjepideva paranemise ja tõhususe poole püüdlemise.

Peale selle on käesoleva raporti eesmärk, et nimetatud kaks aspekti annaksid eraldiseisvana ja 
koostoimes panuse sotsiaalettevõtluse positiivsesse arengusse.

Tsitaat Austria hoolekandeorganisatsiooni hüüdlausest võtab ühtse arusaama tabavalt kokku:

„Kes vajab abi, on ära teeninud teenuse.”

„Reguleeritud konkurents”: sotsiaalteenuste eripära seisneb selles, et neid pakutakse 
linnapiirkondades sageli soodsamalt kui maapiirkondades (põhjused: logistiline tihedus, 
juurdepääsuteed jne). Siinkohal ei tohi toimuda reguleerimata konkurentsi, mille abil 
kasumile orienteeritud ettevõtted keskenduksid üksikutele piirkondadele ja teised areneksid 
suunas „halvad teenused vaestele”.

Arengu järgmise etapi puhul tuleb erilist tähelepanu pöörata ka sotsiaalpangandusele, mis on 
näiteks Austrias (nt Zweite Sparkasse) abiks juba väga paljudele sotsiaalses hädaolukorras 
olevatele inimestele.

Ka sotsiaalseid kontsessioonimudeleid tuleb tulevikus põhjalikumalt käsitleda nende 
võimaliku olulisuse tõttu sellist liiki sotsiaalettevõtetele.

Asugem seetõttu tööle, et sotsiaalettevõtlust maksimaalselt edasi arendada. Tulevik algab 
nüüd!


