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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuutta 
laatimalla sääntelykehys investointivälineiden luomista varten EU:n tasolla; kannustaa 
komissiota esittämään käytännön lainsäädäntöehdotuksen niin pian kuin mahdollista, kun 
otetaan huomioon näiden sosiaalisten yritysten laajalti käyttämätön innovointipotentiaali; 
korostaa, että rahoitustuen uusien muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten välineiden 
analysointi niiden tehokkuuden tarkistamiseksi, ja pitää tärkeänä, että sillä on tätä varten 
käytössään välineet, joiden avulla voidaan mitata ja vertailla investointien 
yhteiskunnallista tuottoa, jotta voidaan edistää avoimempien investointimarkkinoiden 
kehittämistä; uskoo vakaasti, että eri rahoitusvälineet – esimerkiksi eurooppalaiset 
sosiaalisen yrittäjyyden rahastot tai eurooppalaiset riskipääomarahastot, 
solidaarisuusvelkakirjojen liikkeeseenlasku ja yksityisiä pääomasijoittajia koskevat 
aloitteet – ovat tarpeellisia ja niiden käyttöön olisi kannustettava ja niitä olisi edistettävä;

2. painottaa, että sosiaaliset yritykset vaihtelevat suuresti muodon, koon, liiketoiminnan, 
talouden ja yhteistyön suhteen; katsoo, että on sosiaalisia yrityksiä, jotka ovat johtavia 
alansa kehittämispuitteissa ja joilla on asianmukainen valmius vaikuttaa kehittymiseensä, 
mutta on myös yrityksiä, jotka tarvitsevat asianmukaista taitotietoa sosiaalisen yrityksen 
perustamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta; 

3. katsoo, että sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta annetussa tiedonannossa esitetty sosiaalisen 
yrityksen määritelmä on myönteinen askel, joka edistää tämänkaltaisen organisaation 
erityisaseman tunnustamista; pyytää, että kaikki EU:n toimielimet käyttävät tätä 
määritelmää; painottaa, että kyseistä määritelmää olisi käytettävä ehdotuksessa 
asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista; 
painottaa myös, että siinä on otettava huomioon kolme keskeistä ulottuvuutta, jotka ovat 
tunnusomaisia sosiaaliselle yritykselle: sosiaalinen tavoite/tarkoitus, yritystoiminta ja 
osallistava hallintotapa;

4. korostaa, että käsite "sosiaalinen yritys" tulee yhdistää yksiselitteisesti demokraattisen 
yritykseen hallintaan, jossa varmistetaan täysimääräisesti taloudellinen demokratia, 
sidosryhmien osallistuminen ja avoimuus sekä yritysten muutostenhallinta Euroopan 
unionin, OECD:n ja Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden mukaisesti; kehottaa 
Euroopan komissiota ottamaan huomioon nämä näkökohdat parhaiden käytänteiden ja 
käyttökelpoisten mallien arvioinnissa ja yksilöinnissä sekä Euroopan sosiaalisten yritysten 
hyväksyntää ja sertifiointia koskevan julkisen tietokannan kehittämisessä parantaakseen 
sosiaalisten yritysten näkyvyyttä ja helpottaakseen vertailtavuutta, myös ehdotuksissaan 
oikeudellisten puitteiden parantamisesta;

5. katsoo, että on luotava edellytykset sille, että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; panee merkille, 
että monissa jäsenvaltioissa rahoitusmekanismit ja vähenevät julkiset hankinnat pakottavat 
sosiaaliset yritykset keskittymään valtion elimiltä saataviin apurahoihin ja rahoitukseen 
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sen sijaan, että ne parantaisivat palveluidensa tai tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä 
lisäämään kilpailukykyään; korostaa tarvetta laajentaa vieraan pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden ja osakkeiden saatavuutta yrityksen kehitystä vastaavassa vaiheessa 
ottaen huomioon erityisen tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

6. katsoo, että sosiaalisten yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi Euroopassa on edistettävä 
sosiaalisten innovaatioiden keskuksia, joilla saavutetaan yli paikallisen tason ulottuvaa 
lisäarvoa; katsoo lisäksi, että riittävillä kannustimilla sosiaaliset yritykset voivat olla 
ratkaisevan tärkeässä asemassa työmarkkinoilta poistuneiden yli 50-vuotiaiden 
ammattitaitoisten työntekijöiden työllistämisessä;

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhtäläisten 
mahdollisuuksien tarjoamiseksi sosiaalisille yrityksille julkisiin hankintoihin 
osallistumisessa;

8. on tyytyväinen komission aloitteeseen yksinkertaistaa pk-yritysten tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteita, sillä se auttaa säästöjen tehostamisessa;

9. katsoo, että yhteisen eurooppalaisen tietojen julkistamista koskevan viitekehyksen 
käyttöönotto takaa, että sosiaalisiin yrityksiin tehtäviä investointeja koskeva tiedotus on 
selkeämpää ja tehokkaampaa;

10. katsoo, että sosiaalisten yritysten markkinoiden ongelmana on toisaalta asianmukaisen 
taitotiedon puuttuminen ja toisaalta sosiaalisten yritysten erityispiirteiden puutteellinen 
sisäistäminen ja että tämän vuoksi on tärkeää jakaa tietoa tarvittaessa kansainvälisesti ja 
yksittäisissä jäsenvaltioissa sekä varmistaa neuvojen, koulutuksen – mukaan lukien 
peruskoulutus ja jatkuva koulutus – ja tietojen saatavuus tässä yhteydessä; katsoo, että 
tukemalla ja edistämällä sosiaalista yritystoimintaa voidaan parhaiten hyödyntää sen 
kasvumahdollisuudet ja kyky luoda sosiaalista arvoa;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ammatillisia koulutusohjelmia, myös 
viestinnän ja tietotekniikan käyttöön perustuvia ohjelmia, yrityksille, jotka tarjoavat 
sosiaalipalveluja ja/tai tavaroita ja palveluja muita heikommassa asemassa oleville 
henkilöille;

12. painottaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta sosiaalisista yrityksistä, erityisesti osuus- ja 
yhteisötaloudessa toimivista yrityksistä, asianmukaisten tiedotuskampanjoiden avulla; 
katsoo, että tämän tavoitteen vuoksi on lisättävä sosiaalisen yrittäjyyden etujen ja 
päämäärien näkyvyyttä siten, että käytetään muita arvioita ja indikaattoreita kuin 
pelkästään talouden mittareita; panee merkille, että erityisesti osuus- ja yhteisötaloudessa 
toimivien sosiaalisten yritysten toimintaa haittaavat monissa tapauksissa tietoisuuteen 
liittyvät ongelmat tai näihin yrityksiin liittyvät stereotypiat; toteaa tämän vuoksi, että 
komission mukaan aivan ensisijaisena toimena on oltava tietoisuuden lisääminen kaikkien
viranomaisten keskuudessa ja etenkin paikallisyhteisöissä, sillä paikallisen potentiaalin 
hyödyntäminen saattaa auttaa näiden paikallisyhteisöjen osallistamisessa ja samalla on 
lisättävä kyseisillä alueilla toimivien sosiaalisten yritysten houkuttelevuutta;

13. korostaa tiedonannossa esitettyä mahdollisuutta edistää sosiaalisten yritysten 
osallistumista julkisten hankintojen markkinoihin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
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ryhtymään toimiin, joilla edistetään epäedullisessa asemassa olevia ihmisiä työllistäville 
yrityksille varattujen sosiaalisten lausekkeiden ja julkisten hankintojen käyttöä;

14. pitää myönteisenä, että komissio sitoutuu tutkimaan ja harkitsemaan mahdollisuutta, että 
sosiaaliset yritykset voisivat käyttää "nukkuvia patentteja" kehityksensä edistämiseksi, ja 
toivoo, että lähitulevaisuudessa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä;

15. kehottaa komissiota varmistamaan tarvittavilla toimilla, että Euroopan 
standardointielinten laatimat standardit ovat paremmin sosiaalisten yritysten saatavilla.
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