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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle suurendada sotsiaalettevõtete juurdepääsu 
rahastamisele, töötades välja ELi tasandil investeerimisvahendite kasutuselevõttu 
reguleeriva raamistiku; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata konkreetse 
õigusakti, pidades silmas sotsiaalettevõtete siiani vähe uuritud uuenduslikku potentsiaali; 
rõhutab, et enne rahalise toetuse uute vormide kasutuselevõttu tuleb analüüsida 
olemasolevaid vahendeid, et kontrollida nende tõhusust; peab selleks vajalikuks varustada 
end vahenditega, mille abil mõõta ja võrrelda investeeringute sotsiaalset tasuvust 
eesmärgiga edendada läbipaistvama investeerimisturu teket; on kindlalt veendunud, et on 
vaja erinevaid finantsvahendeid, näiteks Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid või Euroopa 
riskikapitalifondid, solidaarsusvõlakirjade väljastamine ja investorite võrgustike 
algatused, ning et neid vahendeid tuleks ergutada ja toetada; 

2. rõhutab, et sotsiaalettevõtted erinevad oma vormi, suuruse, tegevuse, majandamise ja 
koostöö poolest: on sotsiaalettevõtteid, kes on oma valdkonna arendustegevuses liidrid ja 
suudavad ise areneda, kuid on ka ettevõtteid, kes vajavad oskusteavet asutamise, 
arendamise ja juhtimise kohta; 

3. leiab, et sotsiaalse ettevõtluse algatuse teemalises teatises sisalduv sotsiaalettevõtte 
määratlus on positiivne samm sellist tüüpi organisatsioonide erilise olemuse tunnustamise 
poole; palub seda kirjeldust kasutada kõigis ELi institutsioonides; peab tungivalt 
vajalikuks, et seda kirjeldust kasutataks seoses määruse ettepanekuga Euroopa 
sotsiaalettevõtluse algatuste finantsvahendite kohta; rõhutab lisaks sellele, et arvesse tuleb 
võtta sotsiaalettevõtteid eristavat kolme peamist mõõdet, milleks on sotsiaalne 
eesmärk/siht, ettevõtlusalane tegevus ning osalust soodustav juhtimine;

4. rõhutab, et nn sotsiaalettevõtluse kontseptsioon on üheselt seotud ettevõtete demokraatliku 
juhtimisega, mis tagab täielikult majandusliku demokraatia, sidusrühmade kaasamise ja 
läbipaistvuse ning ettevõtete muutmise juhtimise kooskõlas Euroopa Liidu, OSCE ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhimõtetega; palub komisjonil arvestada neid 
tahkusid parimate tavade ja kasutatavate mudelite analüüsimisel ja kindlakstegemisel ning 
avaliku andmebaasi loomisel sotsiaalettevõtete Euroopas märgistamise ja sertifitseerimise 
kohta, et parandada nähtavust ja lihtsustada võrreldavust, samuti ettepanekutes parandada 
õiguskeskkonda;

5. peab vajalikuks luua tingimused, mis võimaldaksid sotsiaalettevõtetel saavutada 
majanduslik sõltumatus ja osaleda äritegevuses; märgib, et paljude liikmesriikide 
finantsmehhanismid ja vähenenud hanked sunnivad sotsiaalettevõtteid keskenduma 
toetuste ja rahaliste vahendite saamisele valitsusasutustelt, selle asemel et tõsta oma 
teenuste või toodete kvaliteeti, mis aitaks suurendada nende konkurentsivõimet; rõhutab, 
et on vaja suurendada juurdepääsu laenudele ja omakapitaliinstrumentidele ettevõtte 
vastavas arengufaasis, võttes arvesse sotsiaalettevõtete toimimise konkreetset viisi;

6. peab vajalikuks, et sotsiaalettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks kogu Euroopas on 
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vaja julgustada selliste sotsiaalsete innovatsiooniklastrite teket, millel ei oleks üksnes 
kohalik lisandväärtus; leiab lisaks, et sotsiaalettevõtted võivad piisavate algatuste toel olla 
elutähtsad tööturult lahkunud vanemate kui 50-aastaste kvalifitseeritud töötajate 
tööhõiveks;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta tarvilikud meetmed, et tagada riigihangetes 
osalevatele sotsiaalettevõtetele võrdsed võimalused;

8. tervitab komisjoni sammu lihtsustada VKEde raamatupidamispõhimõtteid, mis aitavad 
veelgi tõhusamalt säästa;

9. leiab, et ühise Euroopa andmete avaldamise raamistiku kasutuselevõtt tagab selgema ja 
tõhusama teabe sotsiaalettevõtetesse tehtavate investeeringute kohta;

10. leiab, et sotsiaalettevõtete turu üks peamisi probleeme on ühelt poolt vajaliku oskusteabe 
puudumine ja teiselt poolt vähene tähelepanu pööramine sotsiaalettevõtete eripärale ning 
seetõttu on tähtis mitte ainult jagada vajaduse korral rahvusvaheliselt ja ka üksikutes 
liikmesriikides teadmisi, vaid tagada ka nõuannete, koolituse, sealhulgas põhi- ja 
jätkukoolitus, ja teabe kättesaadavaks tegemine selles kontekstis; on veendunud, et 
sotsiaalettevõtte toetamise ja edendamisega saame kõige paremini ära kasutada selle 
kasvupotentsiaali ja võimet luua sotsiaalset väärtust;

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel arendada kutsehariduskavasid, sealhulgas neid, mille 
aluseks on kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia kasutamine, mis on suunatud 
sotsiaalteenuseid osutavatele ettevõtetele ja/või haavatavale elanikkonnale suunatud 
toodetele ja teenustele;

12. rõhutab, et sotsiaalettevõtteid, eriti sotsiaalmajanduses tegutsevaid ettevõtteid on vaja 
paremini teadvustada asjakohaste teabekampaaniate kaudu; usub, et selleks on vaja 
sotsiaalettevõtluse eeliseid ja eesmärke paremini nähtavaks muuta, milleks tuleks 
hinnanguid ja näitajaid, mis ei ole puhtalt majanduslikku laadi; märgib, et paljudel 
juhtudel takistavad sotsiaalettevõtete, eriti sotsiaalmajanduses tegutsevate ettevõtete 
tegevust teadmatusest tulenevad probleemid või stereotüübid selliste ettevõtete kohta; 
märgib seepärast, et komisjoni arvates on kõige olulisem suurendada kõigi riigiasutuste, 
eelkõige kohalike kogukondade teadlikkust, sest kohaliku potentsiaali kasutamine võib 
aidata kõnealuseid kohalikke kogukondi kaasata ning suurendada samal ajal huvi 
kõnealustes piirkondades tegutsevate sotsiaalettevõtete vastu;

13. toonitab võimalust julgustada suhtlemise käigus sotsiaalettevõtete osalust 
riigihanketurgudel; sellega seoses palub komisjonil võtta meetmeid, et julgustada 
sotsiaalklauslite või ebasoodsas olukorras olevatele isikutele tööd andvate ettevõtetele 
reserveeritud hangete kasutamist;

14. tunneb heameelt komisjoni pühendumuse üle uurida ja võtta arvesse võimalust, et 
sotsiaalettevõtted kasutavad blokeerivaid patente oma arengu soodustamiseks, ja loodab, 
et lähitulevikus võetakse selles valdkonnas konkreetseid meetmeid;

15. kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et Euroopa 
standardimisasutuste koostatud standardid oleksid sotsiaalettevõtete jaoks 
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kättesaadavamad.
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