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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-XXXX/2022

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et sotsiaalmajandus hõlmab paljusid erinevaid osalejaid, nagu ühistud, 
vastastikuse kasu ühingud, ühendused (sealhulgas heategevusorganisatsioonid), 
sihtasutused, tulunduslikud ja mittetulunduslikud sotsiaalsed ettevõtted ning muud 
õiguslikud vormid, sõltuvalt liikmesriigist; arvestades, et mõned üksused on väikesed 
mittetulundusorganisatsioonid ja teised on suured rahvusvahelise ulatusega 
organisatsioonid; arvestades, et sotsiaalmajanduse üksuste õiguslik seisund ja roll on 
liikmesriigiti erinev;

B. arvestades, et sotsiaalmajanduse sektor esindab Euroopa Liidus väidetavalt kuni 2,8 
miljonit üksust ja annab tööd ligikaudu 13,6 miljonile töötajale (sõltuvalt liikmesriigist 
0,6–9,9 % tööjõust); arvestades, et sotsiaalmajandus moodustab 6–8 % Euroopa Liidu 
SKPst, kusjuures kõige suurem on see näitaja Rootsis, Belgias ja Madalmaades ning 
väikseim mõnedes lõuna- ja idapoolsetes liikmesriikides1;

C. arvestades, et sotsiaalmajanduse organisatsioonid ja üksused tegutsevad praegu 
liikmesriikide majanduse ja ühiskonna erinevates sektorites, nagu tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused, pikaajaline hooldus, haridus ja kutseõpe, tarbijakaitse, kultuur, eluase, 
pangandus, kindlustus, põllumajandus, käsitöö ja mitmesugused kaubandusteenused; 
arvestades, et sotsiaalmajanduse üksused täidavad kollektiivseid vajadusi liikmesriikide 
eri valdkondades, alates keskkonnast sellistes riikides nagu Tšehhi, Malta ja Rumeenia, 
kuni eluasemete, transpordi ja energeetikani sellistes riikides nagu Saksamaa ja 
Madalmaad ning kultuuri-, spordi- ja vabaajategevusteni Horvaatias, Eestis, Soomes, 

1 Milotay, Nora, Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, „What future for the social economy?“ (Milline on 
sotsiaalmajanduse tulevik?), november 2020, lk 2.
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Kreekas, Ungaris, Maltal ja Rootsis2;

D. arvestades, et riigil ja riigiasutustel üldiselt on ainuvastutus tagada oma kodanikele 
võrdne ja taskukohane juurdepääs kõrgetasemelistele avalikele teenustele ja heaolule, 
ning arvestades, et sotsiaalmajanduse organisatsioonid peaksid etendama täiendavat 
rolli ja mitte asendama riiklikku/piirkondlikku avalike teenuste osutamist; arvestades, et 
riigiasutused peavad võimaldama avaliku ja erasektori algatusi, et rahuldada kõige 
haavatavamate inimrühmade, näiteks eakate, puuetega inimeste, haigete või teiste 
toetust vajavate inimeste vajadusi; arvestades, et sellega seoses võivad 
sotsiaalmajanduse üksused etendada olulist rolli, pakkudes haavatavatele inimestele abi 
ja (sotsiaalseid) teenuseid ja ka peaksid seda tegema;

E. arvestades, et COVID-19 kriis on toonud esile vajaduse luua liikmesriikides tugev 
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteem; arvestades, et liikmesriikide hooldussektorit, 
mis on sotsiaalmajanduse üks olulisemaid osi, iseloomustavad madalad palgad ning see, 
et paljude ELi-siseste töötajate töötingimused on rasked ja sageli ebaseaduslikud;

F. arvestades, et sotsiaalmajanduse üksused on traditsiooniliselt aidanud puuetega 
inimestel tööturule integreeruda või pakkunud neile muid teenuseid, et parandada nende 
heaolu;

G. arvestades, et vabatahtlik tegevus toob olulist sotsiaalset ja majanduslikku kasu nii 
noortele kui ka eakatele; arvestades, et sotsiaalmajanduse eri valdkondades osaleb üle 
82 miljoni vabatahtliku;

H. arvestades, et ELis on praegu hinnanguliselt kolm miljonit kodutut3; arvestades, et 
Euroopa kodututega tegelevate riiklike organisatsioonide liit (FEANTSA) hindas 2019. 
aastal, et ELis magab igal ööl väljas, viibib varjupaigas või muus ajutises majutuses 
vähemalt 700 000 kodutut ning et see tähendab kümne aasta jooksul 70 % kasvu4;

1. ei poolda komisjoni plaani Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava raames 
standardiseerida liikmesriikide sotsiaalpoliitikat ja sotsiaalkaitsesüsteeme, õõnestades 
nende riikliku poliitika tõhusust nendes valdkondades; rõhutab, et liikmesriikidel on 
ainuvastutus oma sotsiaalmajanduse reguleerimise ja korraldamise eest;

2. julgustab liikmesriike tagama, et nende maksusüsteemid, õigusraamistikud ja 
sotsiaalkindlustussüsteemid ei takistaks majanduskasvu ja töökohtade loomist; tuletab 
meelde, et tugevad ja kestlikud heaolusüsteemid on üles ehitatud tulemuslikule ja hästi 
toimivale turumajandusele;

3. märgib, et liikmesriikide sotsiaalmajandust toetavad erinevad ELi vahendid, 
programmid ja fondid (Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid, tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm, Euroopa Investeerimisfond, sotsiaalse mõju kiirendi, Euroopa 

2 Euroopa Parlament, sisepoliitika peadirektoraat, „Social Economy“ (Sotsiaalmajandus), mai 2016, lk 30.
3 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“ (Kodutute arv on ELis kasvanud 
rekordilise 3 miljonini), „Agence Europe“, 16. jaanuar 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The State of Emergency Asylums in Europe“ (Erakorralised varjupaigad 
Euroopas), „Homeless in Europe“, kevad 2019, lk 2.
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Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond)5; märgib, et hinnanguliselt toetati ELi 
eelarvest sotsiaalmajandust 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil 2,5 miljardi 
euroga6;

4. võtab teadmiseks komisjoni sotsiaalmajanduse tegevuskava, selles sätestatud 
sotsiaalmajanduse juhtpõhimõtted ja sellega seotud eesmärgid; võtab teadmiseks 
komisjoni kavatsuse suurendada rahalist toetust sotsiaalmajandusele ning näha 
sotsiaalmajandust rohepöörde ja rohelise kokkuleppe eesmärkide rakendamise 
vahendina; võtab teadmiseks ettepaneku käivitada 2023. aastal uus ühtne ELi 
sotsiaalmajanduse portaal, et toetada sotsiaalmajanduse üksusi teabe leidmisel 
asjakohaste ELi rahaliste vahendite ja programmide kohta; loodab, et see digivärav 
lihtsustab olemasolevat bürokraatiat, ega tekita seda juurde;

5. nõuab tungivalt, et komisjon austaks subsidiaarsuse põhimõtet ning tunnistaks 
sotsiaalmajanduse tegelikkuse keerukust ja mitmekesisust; on mures, et selle raames 
toetatakse ainult selliseid sotsiaalmajanduse üksusi, kes järgivad tegevuskava poliitilisi 
ja ideoloogilisi suuniseid;

6. on veendunud, et liikmesriikide sotsiaalsed investeeringud on hädavajalikud, tagamaks 
liikmesriikidele vajalikud süsteemid, et pakkuda oma kodanikele kvaliteetseid 
sotsiaalteenuseid;

7. tõdeb, et sotsiaalmajanduse üksustel on olnud ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
toetamisel ja nende tööturule integreerimisel oluline roll; on veendunud, et tööhõive 
sotsiaalmajanduse sektoris koos avaliku või erasektori oskuste omandamise 
programmidega võib integreerida ebasoodsas olukorras olevaid töötajaid tööturule; 
ergutab liikmesriike toetama sellealaseid algatusi; on arvamusel, et töö 
sotsiaalmajanduse ettevõtetes võib parandada ka tööturult püsivalt kõrvale jäetud raske 
puudega inimeste heaolu ja vaimset tervist;

8. ergutab liikmesriike arendama edasi sotsiaalselt vastutustundlikke riigihankeid, sidudes 
teenuste ja toodete pakkumise sotsiaalsete eesmärkidega ja austades samal ajal vaba 
konkurentsi põhimõtet ja kvaliteedikriteeriume; kutsub liikmesriike üles õppima teiste 
liikmesriikide parimatest tavadest;

9. on seisukohal, et sotsiaalmajanduse digiteerimine ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt 
võivad suurendada konkurentsivõimet, pakkuda paremaid teenuseid ja luua töökohti; on 
veendunud, et oluline on pakkuda sotsiaalmajanduse ettevõtjatele ja töötajatele 
asjakohast koolitust;

10. peab kahetsusväärseks, et paljudes liikmesriikides on noorte tööpuudus väga suur; on 
arvamusel, et ELi rahastamisvahendid ei ole selles valdkonnas tõhusad ja on andnud 
vaid vähe tulemusi; palub, et liikmesriigid töötaksid välja vajaliku tööturu 
õigusraamistiku ja rakendaksid seda ning kujundaksid oma haridus- ja 

5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, Sociale et 
coopérative, „Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union“ (Euroopa Liidu 
sotsiaalmajanduse hiljutised arengud), uuring Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, lk 43–44.
6 Euroopa Komisjon, „Komisjon esitleb tegevuskava sotsiaalmajanduse edendamiseks ja töökohtade loomiseks“, 
pressiteade, 9. detsember 2021.
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koolitussüsteemid nii, et noorte oskused vastaksid tööturu vajadustele; julgustab 
liikmesriike tugevdama kutseõpet ja vähendama madala haridustasemega noorte 
osakaalu; on veendunud, et vabatahtlik tegevus ja praktika sotsiaalmajanduses 
võimaldavad noortel suurendada oma oskusi ja kvalifikatsioone eri valdkondades, ning 
julgustab liikmesriike toetama sellealaseid algatusi;

11. rõhutab, et kõigil sotsiaalmajanduses töötajatel peavad olema inimväärsed töö- ja 
töötingimused;

12. rõhutab, et rahvastiku vananemine toob kaasa suurema nõudluse hooldusteenuste järele; 
juhib tähelepanu sellele, et Eurofoundi uuringu kohaselt oli 2018. aastal sotsiaalteenuste 
töötajate palgad 21 % madalamad kui keskmine riiklik tunnitasu ELis, ning et peaaegu 
70 % neist töötasid pikaajalise hoolduse alal7; rõhutab sotsiaalmajanduse üksuste ja 
töötajate olulist rolli ja panust hooldussektoris; kutsub liikmesriike üles muutma 
hooldussektoris töötamise atraktiivsemaks mitmesuguste palga-, koolitus-, tervishoiu- ja 
hariduspoliitikatega ning toetama sellega seoses sotsiaalmajanduse sektorit;

13. on vastu jätkusuutliku rahastamise taksonoomia võimalikule laiendamisele 
sotsiaalküsimustele; on veendunud, et kriteeriumide määratlemine sotsiaalselt 
jätkusuutlikuna läheks vastuollu aluslepingul põhineva sotsiaalpoliitika 
miinimumstandardite põhise lähenemisviisiga, eiraks riiklikke tööstussüsteeme ja 
sotsiaalpartnerite autonoomiat ning tekitaks ettevõtetele halduskoormust;

14. rõhutab, et sotsiaalmajanduse sektor peab järgima vaba konkurentsi eeskirju; on kindlalt 
veendunud, et sotsiaalsetele ettevõtetele eraldatavad toetused peavad olema õiglased ega 
tohi põhjustada moonutusi teenuste osutamisel, näiteks võimaldades sotsiaalsetel 
ettevõtetel pakkuda väga madalaid või isegi dumpinguhindu; kutsub liikmesriike üles 
tagama läbipaistvuse toetuste kavandamisel, kasutamisel ja nendest teatamisel; rõhutab, 
et üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid toetavad toetused ei moonuta avaliku ja 
erasektori üksuste vahelist ausat konkurentsi eraettevõtjate kahjuks;

15. on veendunud, et liikmesriikidele võiksid inspiratsiooni anda olemasolevad 
sotsiaalmajandusüksuste märgised ja sertifikaadid; rõhutab, et olemasolevad riiklikud 
märgised toimivad hästi, kuid ainult riiklikul tasandil; on arvamusel, et kogu ELi 
hõlmava märgise loomine oleks väga keeruline, sellest saadav kasu ei oleks kuludega 
proportsionaalne ja see võiks sotsiaalmajanduse üksusi liigselt koormata;

16. märgib ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus sotsiaalmajanduse raamtingimuste 
kohta, mis peaks heaks kiidetama heaks 2023. aastal; loodab, et soovituses austatakse 
liikmesriikide sotsiaalmajanduse erinevaid õigus- ja poliitikaraamistikke; kordab, et 
riiklike traditsioonide, raamistike ja eeskirjade mitmekesisust arvestades ei ole vaja 
sotsiaalmajanduse mõiste kogu ELi hõlmavat määratlust;

17. märgib, et mõnes liikmesriigis on sotsiaalmajanduse organisatsioonid väga 
ideoloogiliselt orienteeritud ja on omandanud erilise õigusliku seisundi koos sellest 
tulenevate privileegidega; on mures mitmesuguste eeskirjade eiramiste pärast 

7 Dubois, Hans, Eurofound, „Wages in long-term care and other social services 21% below average“ (Pikaajalise 
hoolduse ja muude sotsiaalteenuste palgad on 21 % alla keskmise“, „Elutingimused ja elukvaliteet“, 25. märts 
2021.
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sotsiaalmajanduse sektoris; märgib, et sotsiaalhoolekande organisatsioonid on olnud 
seotud korruptsiooniskandaalidega ning seda on dokumenteeritud arvukates 
kontrollikoja ja muude ametlike institutsioonide aruannetes; kutsub liikmesriike üles 
suurendama läbipaistvust ning kehtestama täiendavat seiret, hindamist ja järelevalvet, 
millega tagataks, et sotsiaalmajanduse üksused ei kuritarvita avaliku sektori vahendeid;

18. tunneb heameelt selle üle, et COVID-19 kriisi ajal kasutasid paljud liikmesriigid 
erakorralisi meetmeid kodutuse ennetamiseks ja selle probleemi lahendamiseks, 
pakkudes ajutist majutust; julgustab liikmesriike vahetama parimaid tavasid, mille 
eesmärk on tegeleda suureneva kodutusprobleemiga;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Or. en


