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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtted võivad kujuneda innovatsiooni oluliseks mootoriks, 
pakkuda lahendusi praegustele sotsiaalsetele ja majanduslikele probleemidele ning aidata 
märkimisväärselt kaasa piiriülesele koostööle, toetades seeläbi ka sektori majanduskasvu; 
julgustab seetõttu sellise ühtse ja toetava õigusraamistiku väljatöötamist, millega 
edendataks sotsiaalettevõtete struktuurilist mitmekesisust, arvestataks nende tegevuse 
erilist iseloomu ning pakutaks sotsiaalsele ettevõtlusele ja sotsiaalettevõtetele (eriti 
VKEdele) sobivamat rahalist toetust, edendades seeläbi nende kasvu ja jätkusuutlikkust;

2. usub, et sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalettevõtete suunitluse säilitamiseks on olulised nii 
vastutustundlik juhtimine kui ka seda toetavad läbipaistvad rahastamismehhanismid, mille 
üle teostatakse nõuetekohast järelevalvet;

3. rõhutab, et sotsiaalettevõtete ELi tasandil tunnustamine ei tohiks piirduda sotsiaalsete 
eesmärkide seadmisega teatavate äriettevõtete tegevusele, vaid arvestada tuleks iga 
sotsiaalettevõtete kategooria, eeskätt sotsiaalse ja solidaarsusel põhineva majanduse 
valdkonnas tegutsevate ettevõtete konkreetset iseloomu; toonitab, et selleks on vaja luua 
ja rakendada rahastamisvahendid, mis võimaldaksid sellistel ettevõtetel tegutseda oma 
eesmärkide ja sihtide kohaselt, samuti on vaja suurendada nende ettevõtete vahelist 
solidaarsust; rõhutab veel, et sotsiaalettevõtete parem tundmine ning nende tegevuse 
kvalitatiivne, mitmepoolne ja sõltumatu hindamine suurendab nende panust ühiskonda 
ning aitab mõista, et sotsiaalne ühtekuuluvus on majandusliku ja sotsiaalse heaolu allikas, 
mitte ainult kuluobjekt;

4. väljendab heameelt Euroopa VKEde toetuseks kavandatava mikrokrediiti käsitleva 
ettepaneku üle;

5. toonitab, kui olulised on kõikide valdkondade sotsiaalettevõtted sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ja kaasatuse suurendamisel ning tarbijate, eriti haavatavate tarbijate vajaduste mõistmisel 
ja täitmisel; rõhutab, et kuigi sotsiaalettevõtete eesmärk on eelkõige vastata sotsiaalsetele 
ja riikliku poliitika vajadustele, püüavad nad arvesse võtta ka kodanike järjest kasvavat 
nõudmist eetilise lähenemisviisi järele, mis austaks senisest rohkem inimest, keskkonda, 
sotsiaalseid norme ja sotsiaalsust;

6. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et tõsta üldsuse teadlikkust sotsiaalettevõtete 
tegevuse kohta, suurendada usaldust nimetatud ettevõtete vastu ning julgustada üldsust 
selliseid ettevõtteid aktiivselt toetama;

7. kutsub liikmesriike üles edendama, ergutama ja arendama sotsiaalmajanduse valdkonna 
institutsioone, kõrvaldades sotsiaalettevõtete asutamist ja arendamist pärssivad takistused, 
samuti toetama koolitusi ja ümberõpet sotsiaalmajanduse valdkonna institutsioonides ning 
suurendama sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele antavaid toetusi;

8. rõhutab, et sotsiaalettevõtete tegevuse iseloom ja töömeetodid aitavad luua sidusamat, 
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demokraatlikumat ja aktiivsemat ühiskonda, mis aitab kaasa töökohtade loomisele ning 
jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule, edendades eelkõige solidaarsust ja 
jätkusuutlikkust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasatust, kindlaid kvaliteetseid töökohti, 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning era-, pere- ja tööelu ühitamist;

9. on seisukohal, et ettevõtja sotsiaalne vastutus ja sotsiaalne ettevõtlus on sama poliitika eri 
tahud, mida tuleks seetõttu arendada kooskõlastatult ja liikmesriikide jõupingutusi 
dubleerimata;

10. on arvamusel, et riigihankeid käsitlevate ELi eeskirjade reform annab hea võimaluse 
tõhustada sotsiaalsete normide järgimist, suurendada sotsiaalettevõtete osalust 
riigihangetes ja nende juurdepääsu riigihankelepingutele; väljendab heameelt komisjoni 
poolt riigihankeid käsitlevate direktiivide läbivaatamisel välja pakutud sotsiaalteenuste 
korra üle ning rõhutab, et see on kohalike tellivate asutuste jaoks sotsiaalset ühtekuuluvust 
edendavate kvaliteetsete teenuste pakkumisel oluline abivahend;

11. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku lisada reserveeritud lepingutesse haavatavate 
isikute uus kategooria; rõhutab, et reserveeritud lepinguid käsitlevate uute sätete abil on 
võimalik edendada innovatiivset sotsiaalset ja territoriaalset arengut, austades samal ajal 
ka lepingute konkurentsipõhise sõlmimise põhimõtteid;

12. palub komisjonil viia läbi põhjalik mõjuhindamine, et töötada välja pikaajaline strateegia 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide kaitsmiseks ning sotsiaalettevõtete osalemise 
tõhustamiseks riigihangetes, ilma et seejuures takistataks lepingute konkurentsipõhist 
sõlmimist või loodaks stiimuleid eeskirjadest möödahiilimiseks; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama sotsiaalmajanduse institutsioonide majandustegevuse alustamist ja arendamist 
pärssivad tõkked, eeskätt seoses haldusmenetluste rakendamisega.
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