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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että sosiaaliset yritykset voivat merkittävästi edistää innovointia ja siten esittää 
vastauksia nykyisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä edistää myös 
merkittävästi yhteistyötä yli rajojen tukien näin alan kasvua; kannustaa siksi kehittämään 
toimintaa tukevan, yhdenmukaisen sääntelykehyksen, joka edistäisi sosiaalisten yritysten 
rakenteellista monimuotoisuutta, vastaisi niiden toiminnan erityisluonnetta ja tarjoaisi 
taloudellista tukea, joka olisi aiempaa soveliaampaa sosiaalisen yrittäjyyden ja sosiaalisten 
yritysten ja niistä erityisesti pk-yritysten tarpeisiin ja tukisi näin niiden kasvua ja niiden 
toiminnan kestävyyttä;

2. katsoo, että tarvitaan vastuullisia hallinnointimenettelyjä ja niiden tueksi asianmukaisesti 
valvottuja, avoimia rahoitusjärjestelyjä, jotta painopiste voidaan säilyttää sosiaalisessa 
yrittäjyydessä ja sosiaalisissa yrityksissä

3. korostaa, että sosiaalisten yritysten tunnustamisen unionissa ei pidä rajoittua siihen, että 
tiettyjen liikeyritysten toimintaan sisällytetään sosiaalisia tavoitteita, vaan siinä on 
otettava huomioon kunkin sosiaalisen yritystyypin ja etenkin osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja hyväntekeväisyyttä harjoittavien yritysten ominaispiirteet; korostaa, että tätä 
varten on otettava käyttöön ja sovellettava erityisesti rahoitusvälineitä, joiden ansiosta 
nämä yritykset kykenevät harjoittamaan toimintaansa omien pyrkimystensä ja 
tavoitteidensa mukaisesti, ja kehitettävä myös niiden keskinäistä yhteisvastuuta; painottaa 
lisäksi, että tietoisuuden parantaminen sosiaalisista yrityksistä sekä niiden toiminnan 
laadullinen, monenvälinen ja riippumaton arviointi mahdollistaisi sen, että niiden koko 
yhteiskunnalle tuomaa hyötyä voitaisiin lisätä ja että kyettäisiin näkemään sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus taloudellisen ja sosiaalisen rikkauden lähteenä eikä ainoastaan 
kustannusten aiheuttajana;

4. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen mikroluotoista, joilla tuetaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä;

5. korostaa, että sosiaalisilla yrityksillä on kaikilla aloilla merkittävä rooli sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden lisäämisessä sekä yleensä kuluttajien ja erityisesti 
heikossa asemassa olevien kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä ja täyttämisessä;
korostaa, että sosiaalisten yritysten pyrkimyksenä on ensisijaisesti täyttää sosiaalisia ja 
yhteiskuntapoliittisia tarpeita mutta ne pyrkivät myös täyttämään kansalaisten vaatimuksia 
eettisestä toiminnasta, jossa otetaan paremmin huomioon ihmisarvo, ympäristö, 
sosiaalinormit ja sosiaalisuus;

6. vaatii komissiota toteuttamaan toimia, joilla pyritään lisäämään kansalaisten tietämystä 
sosiaalisten yritysten toiminnasta ja heidän luottamustaan niihin sekä kannustetaan heitä 
tukemaan aktiivisesti tämäntyyppisiä yrityksiä;

7. pyytää jäsenvaltioita edistämään, kannustamaan ja kehittämään osuus- ja yhteisötalouden 
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yrityksiä poistamalla sosiaalisten yritysten perustamista ja kehittämistä haittaavat esteet, 
edistämällä ammatillista koulutusta ja uudelleen koulutusta osuus- ja yhteisötalouden 
alalla ja lisäämään sosiaalisille yrittäjille tarkoitettuja tukia;

8. korostaa, että sosiaalisten yritysten toiminnan luonne ja toimintatavat ovat sellaisia, että ne 
auttavat rakentamaan yhtenäisempää, demokraattisempaa ja "aktiivisempaa" yhteiskuntaa, 
joka tukee työllisyyttä ja kestävää ja osallistavaa talouskasvua erityisesti edistämällä 
yhteisvastuuta, kestävyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta, vakaiden ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomista, naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä 
yksityis-, perhe- ja työelämän yhteensovittamista;

9. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritys ovat saman politiikan toisiaan 
täydentäviä puolia ja että niitä olisi näin ollen kehitettävä koordinoidusti ilman 
päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden toimien kanssa;

10. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalinormien noudattamista sekä lisätä sosiaalisten yritysten 
osallistumista – ja parantaa niiden mahdollisuuksia osallistua – julkisiin 
hankintamenettelyihin; suhtautuu myönteisesti komission julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien tarkistuksen yhteydessä ehdottamaan sosiaalipalvelujen järjestelmään ja 
korostaa tämän välineen merkitystä paikallisille hankintaviranomaisille, jotta nämä voivat 
tarjota sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäviä laadukkaita palveluja;

11. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen lisätä varattuihin hankintasopimuksiin uusi 
huono-osaisten henkilöiden luokka; korostaa tämän uuden varattujen hankintasopimusten 
järjestelmän mahdollisuuksia edistää innovatiivista sosiaalista ja alueellista kehitystä 
samalla kun noudatetaan periaatteita, joiden mukaisesti hankintasopimukset myönnetään 
kilpailun perusteella;

12. pyytää komissiota toteuttamaan perusteellisen vaikutustenarvioinnin ja kehittämään näin 
pitkän aikavälin strategian, jolla turvataan sosiaaliset ja ympäristötavoitteet ja 
vahvistetaan sosiaalisten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, mutta ei vaikeuteta 
hankintasopimusten tekemistä kilpailujen perusteella tai luoda kannustimia sääntöjen 
kiertämiseen; pyytää jäsenvaltioita poistamaan osuus- ja yhteisötalouden yritysten 
perustamisen ja kehittämisen esteet erityisesti hallinnollisten menettelyjen toteuttamisessa;



AD\906060FI.doc 5/5 PE489.359v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 21.6.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

27
2
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de 
Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Toine 
Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, 
Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine 
Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Raffaele Baldassarre, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Pier Antonio 
Panzeri, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos 
Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal


