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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühistute kaasabi kohta kriisi ületamisel
(2012/2321(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 54,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni 
sotsiaalmajanduse kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Euroopa ühistu 
põhikirja ja töötajate kaasamise kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni soovitustega 
komisjonile töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise 
ettevalmistamise ja juhtimise kohta3, 

– võttes arvesse 22. juuli 2003. aasta nõukogu määrust (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu 
(SCE) põhikirja kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 1994. aasta soovitust 94/1069/EÜ väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) ülemineku kohta5,

– võttes arvesse komisjoni teatist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
ülemineku kohta6,

– võttes arvesse komisjoni teatist ühistute edendamise kohta Euroopas (KOM(2004)0018),

– võttes arvesse komisjoni teatist uue sotsiaalettevõtluse algatuse kohta (KOM(2011)0682),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal „Ühistud ja 
ümberkorraldused”7,

– võttes arvesse ILO soovitust 193 ühistute edendamise kohta, mille kõik praeguse 27 
liikmesriigi valitsused on heaks kiitnud, ÜRO Peaassamblee 2001. aasta resolutsiooni 
„Ühistute osa inimarengus” ning asjaolu, et ÜRO kuulutas 2012. aasta rahvusvaheliseks 
ühistute aastaks,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0062.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0071.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0005.
4 ELT L 207, 18.8.2003, lk 1.
5 EÜT L 385, 31.12.1994, lk 14.
6 EÜT C 93, 28.3.1998, lk 2.
7 CCMI/093
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– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

Sissejuhatus
1. märgib, et ELis on ligikaudu 160 000 ühistut, mille omanikeks on nende 123 miljonit 

liiget ja mis annavad tööd 5,4 miljonile inimesele, sealhulgas 1,4 miljonile inimesele 
tööandjaks olevad umbes 50 000 tööstus- ja teenindusühistut, ning et ühistute arvele 
langeb keskmiselt umbes 5 % liikmesriikide SKPst; märgib, et mõne viimase aasta jooksul 
on kriisis või õigusjärglasteta ettevõtete restruktureerimise tulemusena asutatud mitusada 
tööstus- ja teenindusühistut, millega on päästetud ja ümber kujundatud kohalik 
majandustegevus ja töökohad; märgib, et tööstuse ja teenuste valdkonnas tegutsevatel 
ühisturühmadel on mõnes enim industrialiseeritud ELi piirkonnas olnud sealsele arengule 
väga suur mõju; märgib, et mõned tööstus- ja teenindusühistud, kes on spetsialiseerunud 
tööturu integratsioonile, pakuvad tööd rohkem kui 30 000-le puudega või ebasoodsas 
olukorras olevale inimesele; märgib, et seepärast on ühistutel ELis väga oluline osa nii 
majanduse, sotsiaalküsimuste kui ka tööhõive valdkonnas;  

2. juhib tähelepanu asjaolule, et ühistud on end näidanud paljudest tavaettevõtetest 
paindlikumana just kriisiaegadel, ning täheldab, et sellise paindlikkuse kohta on piisavalt 
tõendeid eriti ühistupankade ning tööstus- ja teenindusühistute puhul (tootmisühistud, 
sotsiaalühistud ja VKEde moodustatud ühistud);

3. on arvamusel, et suurem paindlikkus tuleneb suurel määral ühisjuhtimisest, mis põhineb 
ühisomandil ja liikmetest sidusrühmade demokraatlikul kontrollil, mis omakorda lähtub 
ühistutele iseloomulikust kapitali akumuleerimise meetodist; on seisukohal, et selline 
mudel aitab ühistutel omaks võtta pika perspektiiviga lähenemisviisi ning tagada nende 
tiheda seotuse kohaliku majandusega, andes neile võimaluse panustada kestlikku 
arengusse ning jääda isegi rahvusvahelise mõõtme lisandumisel kohakeskseks;

4. märgib samuti, et ühistutel on pikaajaline omavahelise koostöö traditsioon ning et see 
võimaldab neil kasutada ära mastaabisäästu eelised, jagada kogemusi ja parimaid tavasid 
ning paigutada vajaduse korral ümber nii inim- kui ka raharessursse; väidab, et ühistutele 
omane paindlikkus annab neile jätkusuutlikkuse isegi kõige raskematel aegadel;

Õiguslik raamistik
5. on seisukohal, et sellist olemuslikku elastsust tuleks toetada, pöörates ühistutele 

asjakohast tähelepanu kõigis sellistes ELi poliitikavaldkondades, mis peaksid kaasa 
aitama arukale, kestvale ja kaasavale majanduskasvule, ning kõigi strateegia „Euroopa 
2020” asjaomaste juhtalgatuste raames; on veendunud, et ühistutele muude 
ettevõtlusvormidega võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb teha kõik vajalik, säilitades 
samal ajal ühistute eesmärgid ja töömeetodid;

6. kutsub komisjoni üles tugevdama oma ühistute eest vastutavaid teenistusi, luues 
ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi juurde ühistute ja muude sotsiaal-majanduslike 
organisatsioonidega (nt vastastikused seltsid) tegeleva direktoraadi, mille ühe üksuse töö 
seisnekski kriisis või õigusjärglasteta ettevõtete restruktureerimises ühistuteks;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid vastavalt ILO soovitusele 193/2002 läbi 
ühistute suhtes kohaldatavad õigusaktid, et võtta vastu terviklik poliitika ühistute 
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ärimudeli toetamiseks ja sellise õigusliku keskkonna loomiseks, mis soodustaks ühistute 
tunnustamist ja arendamist kõigis valdkondades ja sektorites; rõhutab, et see peaks 
hõlmama asjakohaste finantsvahendite eraldamist ja ühistute rolli tunnustamist riikide 
tasandil peetava sotsiaaldialoogi raames;

Ettevõtete üleminek ja restruktureerimine
8. on arvamusel, et ettevõtte üleminek selle töötajatele ühistu loomise teel on sageli parim 

võimalus ettevõtte tegevuse jätkuvuse tagamiseks; rõhutab, et seda laadi üleminekut peaks 
toetama vastav ELi eelarverida, mis hõlmab ka rahastamisvahendeid; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Investeerimispanga ja ühistuliikumise sidusrühmade osalusel loodaks Euroopa 
mehhanism, mille eesmärk on toetada ühistute arendamist ja eriti ettevõtete muutumist 
ühistuteks; 

9. märgib, et väga sageli seisnevad ettevõtte üleminekuga seotud probleemid töötajate jaoks 
mitte üksnes asjaomase menetluse pikkuses, vaid ka – mis on isegi olulisem –
valdkondlike spetsialistide (nt juristid ja raamatupidajad) ja õigussüsteemi puudulikes 
teadmistes sellise ärimudeli kohta; rõhutab, et koolitus ja teadlikkuse suurendamine aitaks 
seda tava paremini juurutada; usub ühtlasi, et ühistute teemat peaksid paremini valdama 
ka ametiühingud ja sellised asutused, kelle ülesanne on pakkuda teavet ettevõtete loomise 
või ülemineku kohta; 

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja raamistiku, mis toetaks ettevõtete 
üleminekut töötajatele, sealhulgas finantsmehhanismid, mille abil töötajad saaksid 
investeerida kriisis või õigusjärglasteta ettevõtetesse, samuti töötajate eelisõigused, et luua 
parimad tingimused sulgemisohus ettevõtete ülevõtupakkumiste tegemiseks; 

11. usub samuti, et liikmesriigid peaksid vastu võtma poliitikalahendused, mis julgustaksid 
töötajaid panustama ettevõtte omakapitali ja tulemustesse ka muudes tööstus- ja 
teenindusettevõtetes kasutusel olevate fiskaalmehhanismide abil ning selleks vajaliku 
õiguskaitse all, osaledes vastaval määral ettevõtte juhtimises, kontrollimises, otsuste 
langetamises ja vastutuses; 

12. rõhutab, et kriisis ettevõtete muutmine majanduslikult jätkusuutlikeks ühistuteks nõuab 
olukorra täpset ja varajast hindamist; kutsub kõigi tasandite asutusi üles tegema 
ühistusüsteemiga koostööd, et sellist varajast otsust ettevõtete seisundi ja nende ühistuteks 
muutmise teostatavuse kohta oleks võimalik teha; 

13. soovitab komisjonil saada põhjalik ja võrdlev ülevaade sellistest siseriiklikest 
õigusaktidest, mis soodustavad ettevõtete muutmist ühistuteks, eriti kui käsitletakse 
ettevõtete ülevõtmist, pankrotti, rahastamismehhanisme, ettevõtlust toetavaid asutusi ja 
ühistu vormis ettevõtete horisontaalset ühinemist;

Rahastamisvõimalused ja äritegevuse toetamine 
14. tuletab meelde, et tööstus- ja teenindusühistutel ja eriti VKEdel ei ole kerge pääseda ligi 

riskikapitalile ega laenata kapitaliturgudelt; märgib ka, et tavaliselt ei ole ühistutel 
võimalik oma liikmetelt suuri summasid saada;

15. juhib tähelepanu asjaolule, et mõnes liikmesriigis on süsteemi välistel partneritel võimalik 
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panustada ühistute riskikapitali, omades liikmete omandiõiguste ja kontrollistruktuuri 
austamist silmas pidades piiratud hääleõigust või olles hääleõiguseta, ning et tänu sellele 
on paranenud ühistute dialoog muude finantsasutustega; kiidab sellised 
tegevuspõhimõtted heaks ning ergutab kõiki liikmesriike hõlbustama ühistute juurdepääsu 
laenudele;

16. on arvamusel, et komisjon ja Euroopa Investeerimispank / Euroopa Investeerimisfond 
peaksid tagama ühistutele juurdepääsu ELi tasandi rahastamismehhanismidele, sealhulgas 
ühtse turu aktis pakutud VKEde rahastamise tegevuskavale, ning tegema selle 
teostumiseks koos ühistupankadega konkreetseid jõupingutusi; 

17. on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel loodavad 
programmid ja eraldatavad rahalised vahendid peaksid olema ühistute jaoks oluline tugi; 
märgib, et rakenduskavade koostamisel tuleks keskenduda säästva ettevõtluse arengu ja 
vastutustundliku ümberkorraldamise toetamisele ning hõlmata sellised meetmed nagu 
ettevõtete üleminek töötajatele, sotsiaalühistud, kohalik areng ja sotsiaalne innovatsioon, 
kasutades üldisi toetusi ja muid rahastamisvahendeid;

18. on ühtlasi veendunud, et liikmesriigid peaksid astuma samme ühistute juurdepääsu 
hõlbustamiseks mitmesugustele äritegevuse tugiteenustele, sest see aitab neil suurendada 
oma panust jätkusuutlikku majanduskasvu;

19. on lisaks seisukohal, et toetada tuleb VKEde vahelisi koostöövõrgustikke, nagu näiteks 
ELis juba olemasolevad ühistu vormis võrgustikud (käsitööliste ühistud, VKEde ühistud, 
tegevusala- ja tööhõiveühistud jne), sest need tugevdavad oluliselt mikro- ja 
väikeettevõtete jätkusuutlikkust tänu ühistele turundus-, tarne- ja muudele teenustele ning 
muudavad mikro- ja väikeettevõtted uuenduste allikaks; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.


