
 

AM\919432FI.doc  PE493.691v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

14.11.2012 A7-0305/1 

Tarkistus  1 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 
 
Mietintö A7-0305/2012 

Heinz K. Becker 

Sosiaalisen yrittäjyyden aloite 
COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0305/2012 

Euroopan parlamentin päätöslauselma sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta – Suotuisan 

toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville 

sosiaalisille yrityksille 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Tavoitteena työllistävä elpyminen" (COM(2012)0173), 

– ottaa huomioon 8. helmikuuta 2012 annetun komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi 
eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (COM(2012)0035), 

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista (COM(2011)0896), 

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2011 annetun komission ehdotuksen asetukseksi 
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 
(COM(2011)0862), 

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sosiaalisen 
yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja 
innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille" (COM(2011)0682), 

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
– "Yhdessä uuteen kasvuun"" (COM(2011)0206), 

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" 
(COM(2010)0608), 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission ehdotuksen sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (COM(2011)0609), 
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– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen asetukseksi Euroopan 
sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (COM(2011)0607), 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)758), 

– ottaa huomioon sosiaalisia yrityksiä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
kehitysohjelman ja eurooppalaisen tutkimusverkoston (EMES) vuoden 2008 julkaisun 
"Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation"1, 

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
valmistelevan lausunnon aiheesta "Sosiaalinen yrittäjyys ja sosiaalinen yritystoiminta" 
INT/589,  

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 
yhteisötaloudesta2, 

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 hyväksymänsä kirjallisen kannanoton 
P7_DCL(2010)0084, 

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppaosuuskunnan 
sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta3, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0305/2012), 

A. ottaa huomioon, että osuus- ja yhteisötalouden yritykset, jotka työllistävät EU:ssa yli 
11 miljoonaa työntekijää eli 6 prosenttia koko unionin työvoimasta ja joiden osuus on 
10 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä, toisin sanoen 2 miljoonaa yritystä, 
edistävät merkittävällä tavalla Euroopan sosiaalista mallia ja Eurooppa 2020 -strategian 
toteuttamista ja investoivat suurimman osan uudelleen niin kutsuttuihin sosiaalisiin 
yrityksiin; 

B. katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden yritykset, myös sosiaaliset yritykset, ovat todellisia 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia toimijoita; ottaa huomioon, että niille ovat 
luonteenomaisia demokratian arvot ja periaatteet, työntekijöiden, yhteiskunnallisten 
toimijoiden ja palvelujen käyttäjien osallistuminen, yleishyödylliset tavoitteet, joissa 
asetetaan etusijalle yhteiskunnallinen etu, tarpeiden täyttäminen eettisesti ja 
yhteistoiminnassa kumppaneiden ja palvelujen käyttäjien tai asiakkaiden kanssa sekä kyky 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 16. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0071. 
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investoida voitot uudelleen yrityksen toimintaan ja kehittämiseen, yhteisvastuu, 
keskinäinen oppiminen ja tietojen jakaminen sekä sosiaalinen innovaatio; 

C. toteaa, että ainoastaan osuuskuntiin sovelletaan oikeudellista kehystä EU:n tasolla, kun 
taas osuus- ja yhteisötalouden yritykset tunnustetaan ja niihin sovelletaan erityistä 
kansallista oikeudellista kehystä useissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon tietyissä 
jäsenvaltioissa hiljattain annetut osuus- ja yhteisötaloutta koskevat lainsäädäntöehdotukset 
ja eurooppalaisen säätiön perussääntöä ja eurooppalaisen osuuskunnan perussäännön 
tarkistamista koskevat komission ehdotukset sekä keskinäisiä yhtiöitä koskevan Euroopan 
parlamentin ja komission viimeaikaisen työn; 

D. katsoo, että nykyisen rahoitus- ja talouskriisin sekä yhteiskunnallisen kriisin vaikutukset 
sekä väestönmuutos, etenkin väestön ikääntyminen, kuormittavat sosiaaliturvajärjestelmiä, 
lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusjärjestelmät mukaan lukien, ja että siksi olisi 
edistettävä innovatiivisia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta varmistetaan asianmukainen 
sosiaaliturva ja ihmisarvoiset elinolosuhteet; 

E. katsoo, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja Eurooppa 2020 -strategia, joilla 
pyritään luomaan älykästä, innovoivaa, kestävää ja osallistavaa kasvua siten, että 
turvataan työpaikkojen määrä ja laatu ja parannetaan niitä sekä torjutaan köyhyyttä, ovat 
vahvasti yhteydessä toisiinsa ja että sosiaaliset yritykset voivat antaa merkittävän 
panoksensa innovaatiopotentiaalinsa avulla ja tarjoamalla erityisiä ja asianmukaisia 
ratkaisuja sosiaalisiin sekä kansalaisten ja väestön tarpeisiin ja täyttämällä yleishyödyllisiä 
tehtäviään; 

F. ottaa huomioon, että komissio toteaa osuus- ja yhteisötalouden toimijoiden ja sosiaalisten 
yritysten olevan talouskasvun ja sosiaalisen innovoinnin tärkeitä vauhdittajia, sillä ne 
pystyvät luomaan kestävää toimintaa ja kestäviä työpaikkoja, joita ei voida siirtää helposti 
toisaalle, ja että ne edistävät muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
pääsyä työmarkkinoille; 

G. ottaa huomioon komission ehdotukset asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista; 

H. ottaa huomion, että sosiaaliset yritykset voivat muun muassa auttaa tuottamaan 
hyvinvointivaltion keskeisiin tunnusmerkkeihin kuuluvia yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja ja edistää siten sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
Euroopan unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista; 

I. ottaa huomioon, että useilla sosiaalisilla yrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta ja että 
sen takia ne tarvitsevat erityistä ja niitä varten mukautettua tukea, kuten sosiaalista 
pankkitoimintaa, riskinjakovälineitä, hyväntekeväisyysrahastoja ja/tai lainaa tai 
mikroluottoja; toteaa, että unionin rakennerahastoilla ja ohjelmilla on tässä yhteydessä 
tärkeä tehtävä sosiaalisten yritysten rahoituksen saannin helpottamiseksi; 

J. toteaa, että sosiaalisten yritysten toiminnan luonne ja toimintatavat edistävät 
yhteisvastuullisemman ja demokraattisemman yhteiskunnan rakentamista ja tarjoavat 
usein suotuisia työoloja ja tukevat naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia, millä 
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varmistetaan työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, etenkin kun miehille ja naisille 
maksetaan sama palkka samasta työstä; 

Johdanto  

1. panee merkille komission tiedonannot "Sosiaalisen yrittäjyyden aloite" ja "Tavoitteena 
työllistävä elpyminen", joissa esitetään kansallisille viranomaisille suosituksia sosiaalisten 
yritysten toimintaympäristön parantamisesta siten, että voidaan tarjota uusia 
mahdollisuuksia ja toimintaa sekä työpaikkoja; lisää, että tämä koskee muutakin kuin 
tavaroiden ja palvelujen tarjoamista pelkästään heikommassa asemassa oleville tai 
syrjäytyneille; 

2. korostaa, että sosiaalisten yritysten tunnustaminen Euroopan tasolla ei saa rajoittua siihen, 
että tiettyjen kaupallisten yritysten toimintaan sisällytetään sosiaalisia tavoitteita, vaan 
siinä on otettava huomioon etenkin osuus- ja yhteisötalouden yritysten erityispiirteet; 
korostaa, että tämän toteuttamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön erityisesti rahoitusvälineitä, 
joiden turvin nämä yritykset voivat harjoittaa toimintaansa pyrkimystensä ja tavoitteidensa 
mukaisesti ja niiden välille on luotava yhteisvastuullisuutta; painottaa lisäksi, että nykyistä 
parempi tieto osuus- ja yhteisötaloudesta mahdollistaa yritysten yhteiskunnalle antaman 
panoksen hyödyntämisen kokonaisuudessaan, etenkin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden alalla; 

3. toteaa, että osuus- ja yhteisötalous on keskeinen ja todellinen osa Euroopan taloutta ja 
Euroopan sosiaalista mallia, että se myötävaikuttaa niihin merkittävästi innovatiivisten 
ratkaisujensa ansiosta ja että sillä on korvaamaton rooli unionin ja sen jäsenvaltioiden 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta; korostaa sen vahvaa 
vastustuskykyä kriisejä vastaan samoin kuin sen vankkoja talous- ja sosiaalimalleja; 
tähdentää, että sosiaaliset yritykset vastaavat usein sosiaalisiin ja inhimillisiin tarpeisiin, 
joita perinteiset taloudelliset toimijat tai valtio eivät ole täyttäneet ainakaan riittävästi; 
korostaa, että osuus- ja yhteisötalouden työpaikat edistävät myös talouden pysymistä 
paikallisella tasolla, koska niitä ei voida siirtää helposti toisaalle, ja myötävaikuttavat siten 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; 

4. toteaa, että sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka oikeudellisesta muodostaan 
riippumatta 

a) keskittyy yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan lakisääteisen yrityksen 
perustamisasiakirjan mukaan päätavoitteenaan sellaisten mitattavien myönteisten 
yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseen, jossa yritys 

– tarjoaa palveluja ja tavaroita koko yhteisölle yhteisvastuullisuuden pohjalta 
toiminta- ja rahoitustapojensa kautta 

– tuottaa tavaroita tai palveluja etenkin muita heikommassa asemassa oleville, 
syrjäytyneille tai huono-osaisille henkilöille ja/tai 

– tuottaa tavaroita tai palveluja käyttämällä tuotantomenetelmää, joka ilmentää 
yrityksen sosiaalista tavoitetta; 
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b) käyttää voittojaan yrityksen päätavoitteiden saavuttamiseen pelkän taloudellisen 
voiton jakamisen sijasta ja jolla on käytössä ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt 
sellaisia tilanteita varten, joissa voittoja jaetaan osakkaille ja omistajille, jotta 
varmistetaan, että voittojen jakaminen ei vaaranna päätavoitteita; ja 

c) jossa johtaminen on avointa ja vastuullista, ja siinä ovat erityisesti mukana työntekijät, 
palvelujen käyttäjät ja/tai muut asianosaiset, joihin yrityksen taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen toiminta vaikuttaa; 

Erityyppisille yrityksille suositellut toimet 

5. korostaa, että osuus- ja yhteisötalouden eri alojen vapaaehtoistoiminta tukee 
huomattavasti yhteisvastuullisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja antaa monille 
ihmisille sisältöä elämään; pyytää antamaan sille täyden tunnustuksen ja riittävästi 
taloudellista ja rakenteellista tukea paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; 
korostaa, että vapaaehtoistoiminta ei saa millään tavalla vaarantaa osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten työntekijöiden palkka- tai työehtoja ja että pidettävä huolta siitä, 
että vapaaehtoistoiminta ja palkkatyö täydentävät toisiaan; 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sosiaalisia yrityksiä edistetään 
samoin edellytyksin ja niille taataan samat toimintaedellytykset kuin muuntyyppisille 
yrityksille talouden kannattavilla aloilla; korostaa, että osuus- ja yhteisötalouden toiminta 
keskittyy pääasiassa alueille, jotka ovat vähemmän kannattavia tai joilla logistiset esteet 
aiheuttavat suurempia kustannuksia ja joilla väestö joutuu tyytymään harvoihin ja 
heikkolaatuisiin palveluihin, kun ne tuotetaan ainoastaan markkinoiden tiukoilla ehdoilla; 
korostaa, että palvelujen käyttäjillä olisi aina oltava saatavilla laadukkaita palveluja 
kohtuullisin taloudellisin edellytyksin; 

7. korostaa sellaisen strategian ja toimien merkitystä, joilla edistetään sosiaalista yrittäjyyttä 
ja etenkin innovatiivisia osuus- ja yhteisötalouden yrityksiä, jotta voidaan parantaa 
mahdollisuuksia osallistua unionin ja jäsenvaltioiden ohjelmiin ja saada niiltä rahoitusta; 
pyytää, että Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaa tuetaan edelleen riittävästi, jotta 
ohjelman vetovoima ja näkyvyys lisääntyy myös osuus- ja yhteisötalouden alalla;  

8. panee merkille osuus- ja yhteisötalouden monimuotoisuuden ja korostaa, että se on 
etenkin taloudellinen rikkaus EU:lle ja sen jäsenvaltioille; katsoo, että yritystoiminnan 
vapautta yrityksen perustamissäännöstä riippumatta on sovellettava, jotta voidaan 
kunnioittaa yritysmuotojen monimuotoisuutta; korostaa, että uusien oikeudellisten 
kehysten laatimisen on oltava yritysten kannalta vapaaehtoista Euroopan tasolla ja sitä 
ennen on tehtävä vaikutusten arviointi, jotta voidaan ottaa huomioon se, että eri 
jäsenvaltioissa esiintyy erilaisia sosiaalisen yrittäjyyden malleja ja etenkin osuus- ja 
yhteisötalouden yrityksiä; painottaa, että kaikkien toimien olisi tuotettava unionin laajuista 
lisäarvoa;  

9. kannattaa Euroopan tason aloitteita laajentaa ja vahvistaa useimmissa jäsenvaltioissa jo 
pitkälle edennyttä järjestösektoria; vaatii hyväksymään eurooppalaisten järjestöjen 
perussäännön, joka täydentää jäsenvaltioissa käytössä olevia oikeudellisia muotoja; 
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10. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen tehdä ehdotus eurooppaosuuskunnan 
säännöistä annetun asetuksen yksinkertaistamiseksi; 

11. suhtautuu myönteisesti tutkimukseen, jonka komissio teki keskinäisten yhtiöiden 
tilanteesta Euroopassa ja johon alan edustajat osallistuivat aktiivisesti; korostaa, että 
keskinäiset yhtiöt olisi eurooppalaisen perussäännön kautta tunnustettava erillisiksi ja 
tärkeiksi Euroopan talouden ja yhteiskunnan toimijoiksi; korostaa eurooppalaisen 
perussäännön etuja, sillä niillä helpotettaisiin keskinäisten yhtiöiden rajat ylittäviä 
toimintamahdollisuuksia; rohkaisee jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön 
keskinäisiä yhtiöitä koskevaa kansallista perussääntöä, ottamaan sen käyttöön; 

12. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi eurooppalaisen säätiön 
perussäännöstä1; 

13. muistuttaa, että tiedonannossa COM(2004)0018 komissio sitoutui 12 konkreettiseen 
toimeen osuuskuntien kehityksen tukemiseksi, ja pitää valitettavana, että toistaiseksi 
asiassa on edistytty vain hyvin vähän; kehottaa komissiota antamaan vuoden 2004 
aloitteen mukaisesti kunnianhimoisia ehdotuksia lisätoimiksi, joilla parannetaan 
osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden toimintaedellytyksiä ja 
joilla siten tuetaan sosiaalisen talouden yleistä kehitystä; korostaa tässä yhteydessä, että 
kaikkia osuus- ja yhteisötalouden yrityksiä koskeva yleinen EU:n politiikka ei voi 
rajoittua komission tekemään sosiaalisen yrittäjyyden aloitteeseen, jolla pyritään 
edistämään ainoastaan yhtä osaa osuus- ja yhteisötaloudesta; 

14. panee merkille sosiaalisia ja paikallisia palveluja koskevien valtiontukisääntöjen 
tarkistetun paketin hyväksymisen; pyytää komissiota päättämään oikeudellisen 
epävarmuuden, joka on jo pitkään koskenut tiettyjä valtiontukisääntöjä ja aloja, etenkin 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, ja selkeyttämään kyseisiä sääntöjä ja tekemään ne 
joustavammiksi auttaakseen alue- ja paikallisviranomaisia ymmärtämään ne ja 
soveltamaan niitä erityisesti sosiaalisiin yrityksiin ja varsinkin osuus- ja yhteisötalouden 
yrityksiin; 

15. huomauttaa, että sosiaaliset yritykset ovat tärkeitä yleishyödyllisten palvelujen tuottajia; 
toteaa, että tällaisten yritysten juuret ovat usein kansalais-, vapaaehtois- ja/tai 
sosiaalijärjestöissä tai ne ovat näihin tiiviissä yhteydessä ja että kyseiset järjestöt tarjoavat 
henkilökeskeisiä palveluja, joilla pyritään vastaamaan ihmisten elintärkeisiin tarpeisiin 
sekä erityisesti heikossa asemassa olevien käyttäjien tarpeisiin; katsoo, että julkiset 
hankinnat, jotka sopivat usein huonosti sosiaalisten yritysten erityispiirteisiin, eivät saa 
missään tapauksessa olla ainoa keino saada julkista rahoitusta ja että julkisten tukien 
soveltamisalan selventämiseksi on tehtävä aloite; 

16. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun käsitettä olisi tarkasteltava erillään osuus- ja 
yhteisötaloudesta, sosiaalisista yrityksistä ja sosiaalisesta yrittäjyydestä; 

                                                 
1 COM(2012)0035. 
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Rahoituskehys – oikeudellisen ja verotuksellisen toimintaympäristön parantaminen 

17. katsoo, että sosiaalisten yritysten rahoituksen parantamiseksi on käytettävä erilaisia 
rahoitusvälineitä, kuten eurooppalaisia sosiaalisen yrittäjyyden rahastoja, eurooppalaisia 
riskipääomarahastoja ja eurooppalaisia yksityisiä pääomasijoittajia (business angels); 

18. korostaa tarvetta tukea sosiaalisia yrityksiä ja erityisesti osuus- ja yhteisötalouden 
yrityksiä riittävällä taloudellisella tuella paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin 
tasolla ja täsmentämällä asiaan liittyvät vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyvät varat; pyytää nimenomaisesti tukemaan innovatiivisia 
sosiaalisia yrityksiä ja erityisesti niitä yrityksiä, jotka edistävät laadukasta työllisyyttä, 
torjuvat köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja sijoittavat koulutukseen, ammatilliseen 
uudelleenkoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; 

19. korostaa, että EU:n rahoituksen saatavuutta olisi selkeytettävä etenkin pienten 
oikeudellisten yksiköiden osalta ja sallittava samalla riittävä joustavuus jäsenvaltioiden 
tasolla, ja että rahoitusmahdollisuuksia on oltava käytettävissä ja niistä on annettava 
selvästi tietoja ja että sen lisäksi organisatorisia, hallinnollisia ja kirjanpitoon liittyviä 
vaatimuksia olisi yksinkertaistettava, kun samalla otetaan huomioon erityisesti pyydetyn 
rahoituksen taso; 

20. pitää tärkeänä, että otetaan käyttöön välineet, joilla voidaan mitata ja vertailla 
investointien sosiaalisia vaikutuksia; 

21. katsoo, että on luotava edellytykset, jotka edistävät sosiaalisten yritysten taloudellista 
riippumattomuutta; 

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

Mittaukset, tuki ja edistäminen  

23. tukee komission tiedonannossa COM(2011)0682 kaavailtuja toimia, esimerkiksi 
vertailevan tutkimuksen tekemistä eri jäsenvaltioiden alueellisista ja kansallisista 
oikeudellisista tilanteista, monikielisen kumppanuusfoorumin luomista tietojen 
vaihtamiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi sekä luotettavien tilastojen laatimista; 
on tietoinen siitä, että on kehitettävä tuki- ja rinnakkaistoimenpiteitä, joilla tuetaan 
yritysten perustamista, kehittämistä ja johtamista; pitää tärkeänä, että kyseisten 
toimenpiteiden on kohdistuttava kaikkiin osuus- ja yhteisötalouden yrityksiin; 

24. arvioi, että sosiaalisten innovaatioiden keskusten perustaminen edistäisi sosiaalisten 
yritysten kehittämistä, ja katsoo, että keskusten tuoma lisäarvo ei jäisi paikalliseksi; katsoo 
niin ikään, että tietyt sosiaaliset yritykset ovat välttämättömiä työttömien ja 
työmarkkinoista etääntyneiden työntekijöiden integroimiseksi työelämään; 

25. kehottaa komissiota esittämään osuus- ja yhteisötaloudelle avointa 
koordinointimenetelmää; 
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26. tukee Euroopan komission ehdotusta perustaa sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevä 
asiantuntijaryhmä havainnoimaan ja arvioimaan komission tiedonannossa 
COM(2011)0682 hahmoteltujen toimien edistymistä ja osallistua siihen; pyytää 
ulottamaan toimet koko osuus- ja yhteisötalouteen; 

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan uudestaan mahdollisuutta perustaa 
sosiaalisille yrityksille myönnettävä "sosiaalinen merkintä"; 

28. vaatii, että julkisia hankintoja koskevissa EU:n säännöissä sovelletaan periaatetta 
"kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous" (MEAT) "alhaisimpien kustannusten" 
periaatteen sijasta, kun tehdään palvelujen tarjoamista koskevia sopimuksia; vaatii, että 
näissä otetaan huomioon myös mainittujen toimien sosiaalinen vaikutus ja erityispiirteet; 
korostaa, että julkisia hankintoja koskevien EU:n sääntöjen uudistaminen antaa 
tilaisuuden vahvistaa sosiaalisten ja ympäristöä koskevien normien noudattamista 
julkisten hankintojen yhteydessä ja taata sosiaalisille yrityksille mahdollisuus osallistua 
julkisiin hankintasopimuksiin; 

29. pyytää komissiota syventämään ja lisäämään sosiaalisia yrityksiä ja sosiaalista taloutta 
koskevaa tietämystä sekä lisäämään kummankin näkyvyyttä tukemalla akateemista 
tutkimusta muun muassa tutkimuksen 8. puiteohjelman (Horisontti-ohjelma) yhteydessä;  

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan sosiaaliset yritykset ja erityisesti osuus- ja 
yhteisötalouden yritykset mukaan toimintasuunnitelmiin, jotka koskevat työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta, sekä ottamaan huomioon niiden erityispiirteet; 

31. huomauttaa, että sosiaaliset yritykset kaipaavat mahdollisimman paljon tukea ja 
hyväksyntää, jota saadaan lisäämällä tietoisuutta korostamalla erityisesti niiden muita kuin 
luonteeltaan puhtaasti taloudellisia hyötyjä; kehottaa laatimaan laajan ja komission, 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten tuella toteutettavan laajan tiedotuskampanjan; 

32. kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan mitä hyötyä olisi siitä, että sosiaalisen liike- ja 
yritystoiminnan ja yhteiskuntavastuun periaatteet sisällytettäisiin koulujen, yliopistojen ja 
muiden oppilaitosten sekä elinikäisen oppimisen opetussuunnitelmiin; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita edistämään näiden yritysten, työmarkkinaosapuolten ja yliopistomaailman 
välistä yhteistyötä, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin niiden toimintaa sekä osuus- ja 
yhteisötalouden periaatteita ja arvoja ja erityisesti kumota mahdollisia stereotypioita; 

33. 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; 

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. fr 

 
 


