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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-XXXX/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmasta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että yhteisötalouteen kuuluu jäsenvaltioista riippuen monia eri 
toimijoita, kuten osuuskuntia, keskinäisiä etuuskassoja, yhdistyksiä (myös 
hyväntekeväisyysjärjestöjä), säätiöitä, voittoa tavoittelevia ja voittoa tavoittelemattomia 
yhteiskunnallisia yrityksiä ja muita oikeudellisia yritysmuotoja; ottaa huomioon, että 
jotkut toimijoista ovat pieniä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja toiset ovat suuria 
järjestöjä, joilla on kansainvälistä toimintaa; toteaa, että yhteisötalouden toimijoiden 
oikeudellinen asema ja rooli vaihtelevat jäsenvaltioittain;

B. ottaa huomioon, että yhteisötalouden alan sanotaan edustavan jopa 2,8:aa miljoonaa 
toimijaa Euroopan unionissa ja työllistävän noin 13,6 miljoonaa työntekijää (0,6–
9,9 prosenttia työvoimasta jäsenvaltiosta riippuen); ottaa huomioon, että 
yhteisötalouden osuus Euroopan unionin bkt:sta on 6–8 prosenttia ja että osuus on 
suurin Ruotsissa, Belgiassa ja Alankomaissa ja pienin joissakin eteläisissä ja itäisissä 
jäsenvaltioissa1;

C. toteaa, että yhteisötalouden organisaatiot ja toimijat toimivat tällä hetkellä 
jäsenvaltioiden elinkeinoelämän ja yhteiskuntien eri aloilla, kuten terveys- ja 
sosiaalipalveluissa, pitkäaikaishoidossa, yleissivistävässä ja ammatillisessa 
koulutuksessa, kuluttajansuoja- ja kulttuuritehtävissä, asumisen alalla, pankki-, 
vakuutus-, maatalous- ja käsiteollisuusaloilla sekä erilaisissa kaupallisissa palveluissa; 
toteaa, että yhteisötalouden toimijat vastaavat jäsenvaltioissa yhteisiin tarpeisiin eri 
aloilla, kuten ympäristöalalla Tšekissä, Maltassa ja Romaniassa, asumisen, kuljetuksen 

1 Milotay, Nora, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, ’What future for the social economy?’, marraskuu 2020, 
s. 2.
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ja energian alalla Saksan ja Alankomaiden kaltaisissa maissa sekä kulttuuri-, urheilu- ja 
virkistystoiminnan alalla Kroatiassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Unkarissa, 
Maltassa ja Ruotsissa2;

D. katsoo, että valtiolla ja viranomaisilla on yleensä yksinomainen vastuu varmistaa, että 
niiden kansalaisilla on yhtäläiset ja kohtuuhintaiset mahdollisuudet käyttää laadukkaita 
julkisia palveluja ja hyvinvointipalveluja, ja katsoo, että yhteisötalouden organisaatioilla 
olisi oltava täydentävä rooli eivätkä ne saisi korvata valtioiden/alueiden tarjoamia 
julkisia palveluja; katsoo, että viranomaisten on mahdollistettava julkiset ja yksityiset 
aloitteet heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten ikääntyneiden, 
vammaisten, sairaiden tai muiden tukea tarvitsevien henkilöiden, tarpeiden 
täyttämiseksi; toteaa, että tässä mielessä yhteisötalouden toimijoilla voi olla ja niillä 
pitäisi olla tärkeä rooli, sillä ne tarjoavat apua ja (sosiaalisia) palveluja haavoittuvassa 
asemassa oleville ihmisille;

E. toteaa, että covid-19-kriisi on nostanut korostetusti esille sen, että jäsenvaltioissa 
tarvitaan vahvoja sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä; toteaa, että on tyypillistä, että 
hoitoalan, joka on yksi yhteisötalouden tärkeimmistä osatekijöistä, palkat ovat 
jäsenvaltioissa matalat ja työolot vaikeat ja usein laittomat monien EU:n sisäisten 
työntekijöiden osalta;

F. toteaa, että yhteisötalouden toimijat ovat perinteisesti helpottaneet vammaisten 
henkilöiden integroitumista työmarkkinoille tai tarjonneet heille muita palveluja heidän 
hyvinvointinsa parantamiseksi;

G. katsoo, että vapaaehtoistoiminnasta on merkittävää sosiaalista ja taloudellista hyötyä 
sekä nuoremmille että ikääntyneille; ottaa huomioon, että erilaiseen yhteisötalouden 
alojen toimintaan osallistuu yli 82 miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää;

H. ottaa huomioon, että tällä hetkellä EU:ssa on arviolta kolme miljoonaa asunnotonta 
ihmistä3; ottaa huomioon, että Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö 
(FEANTSA) arvioi vuonna 2019, että joka yö EU:ssa ainakin 700 000 asunnotonta 
nukkuu ulkona tai hätä- tai tilapäismajoituksessa ja että tämä määrä on lisääntynyt 
70 prosentilla kymmenessä vuodessa4;

1. torjuu komission pyrkimyksen yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkoja ja 
sosiaalisen suojelun järjestelmiä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvän 
toimintasuunnitelman varjolla, sillä tämä heikentäisi niiden kansallisten politiikkojen 
tehokkuutta näillä aloilla; korostaa, että jäsenvaltioilla on yksinomainen vastuu 
yhteisötaloutensa sääntelystä ja organisoinnista;

2. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden verojärjestelmät, sääntelykehykset ja 
sosiaaliturvajärjestelmät eivät estä talouskasvua ja työpaikkojen luomista; muistuttaa, 

2 Euroopan parlamentti, sisäasioiden pääosasto, ’Social Economy’, toukokuu 2016, s. 30.
3 Jerome Hughes, ’Homelessness in EU reaches record high of 3 million’, Agence Europe, 16. tammikuuta 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, ’The State of Emergency shelters in Europe’, Homeless in Europe, kevät 
2019, s. 2.
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että vahvat ja kestävät hyvinvointijärjestelmät perustuvat suorituskykyisiin ja hyvin 
toimiviin markkinatalouksiin;

3. panee merkille, että jäsenvaltioiden yhteisötaloutta tuetaan EU:n eri välineillä, 
ohjelmilla ja rahastoilla (eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet 
rahastot, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma, Euroopan 
investointirahasto, sosiaalisia vaikutuksia nopeuttava väline (Social Impact 
Accelerator), Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto)5; panee 
merkille, että arvioiden mukaan EU:n talousarviosta tuettiin yhteisötaloutta 
2,5 miljardilla eurolla ohjelmakaudella 2014–20206;

4. panee merkille yhteisötaloutta koskevan komission toimintasuunnitelman, siinä esitetyt 
yhteisötalouden ohjaavat periaatteet ja siihen liittyvät tavoitteet; panee merkille 
komission aikomuksen lisätä yhteisötaloudelle annettavaa taloudellista tukea ja käsitellä 
yhteisötaloutta välineenä vihreän siirtymän toteuttamisessa ja vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa; panee merkille ehdotuksen perustaa vuonna 
2023 uusi EU:n yhteisötalouden yhteinen yhdyskäytävä, jolla tuetaan yhteisötalouden 
toimijoita tietojen etsimisessä asiaankuuluvista EU:n rahoituslähteistä ja ohjelmista; 
odottaa, että tämä yhdyskäytävä vähentää nykyistä byrokratiaa eikä lisää sitä;

5. kehottaa komissiota kunnioittamaan toissijaisuusperiaatetta ja tunnustamaan 
yhteisötalouden realiteetteihin liittyvät ongelmat ja sen monimuotoisuuden; on 
huolissaan siitä, että sen nojalla tuetaan vain sellaisia yhteisötalouden toimijoita, jotka 
noudattavat toimintasuunnitelman poliittisia ja ideologisia suuntaviivoja;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden on tehtävä sosiaalisia investointeja, jotta niillä olisi varmasti 
käytössään tarvittavia järjestelmiä laadukkaiden sosiaalipalvelujen tarjoamiseksi 
kansalaisilleen;

7. toteaa, että yhteisötalouden toimijoilla on ollut tärkeä rooli pyrittäessä tukemaan 
epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä ja integroimaan heitä työmarkkinoille; 
katsoo, että työllistyminen yhteisötalouden alalla yhdistettynä julkisiin tai yksityisiin 
koulutusohjelmiin voi auttaa integroida epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä 
työmarkkinoille; kannustaa jäsenvaltioita tukemaan tähän liittyviä aloitteita; katsoo, että 
työskentely yhteisötalouden yrityksissä voi myös edistää vakavasti vammaisten 
henkilöiden, jotka ovat pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella, hyvinvointia ja 
mielenterveyttä;

8. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen sosiaalisesti vastuullisia julkisia 
hankintoja kytkemällä palvelujen ja tuotteiden tarjonta sosiaalisiin tavoitteisiin 
noudattaen samalla vapaan kilpailun periaatetta ja laatukriteerejä; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan oppia muiden jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä;

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, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean tutkimus, s. 43–44.
6 Euroopan komission lehdistötiedote ’Commission presents Action Plan to boost the social economy and create 
jobs’, 9. joulukuuta 2021.
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9. katsoo, että yhteisötalouden digitalisointi ja uusien teknologioiden käyttöönotto voivat 
parantaa kilpailukykyä ja tarjottavia palveluja ja luoda työpaikkoja; katsoo, että on 
olennaisen tärkeää tarjota yhteisötalouden yrittäjille ja työntekijöille asianmukaista 
koulutusta;

10. pitää valitettavana, että nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin korkealla tasolla useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että EU:n rahoitusvälineet tällä alalla eivät ole tehokkaita ja 
niillä on saatu aikaan vain vähäisiä tuloksia; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja 
panemaan täytäntöön tarvittavan työmarkkinoita koskevan sääntelykehyksen sekä 
räätälöimään koulutusjärjestelmänsä siten, että nuoret voivat täyttää työmarkkinoiden 
vaatimukset; kannustaa jäsenvaltioita lisäämään ammatillista koulutusta ja vähentämään 
koulunkäynnin keskeyttämisastetta; katsoo, että vapaaehtoistoiminta ja harjoittelut 
yhteisötaloudessa antavat nuorille mahdollisuuden lisätä taitojaan ja pätevyyttään eri 
aloilla, ja kannustaa jäsenvaltioita tukemaan tähän liittyviä aloitteita;

11. korostaa, että yhteisötaloudessa kaikilla työntekijöillä on oltava ihmisarvoiset työolot ja 
-ehdot;

12. korostaa, että väestön ikääntyminen lisää hoitopalvelujen kysyntää; huomauttaa, että 
Eurofoundin tutkimuksen mukaan vuonna 2018 sosiaalipalvelujen työntekijöiden (joista 
lähes 70 prosenttia työskenteli pitkäaikaishoidon tehtävissä) palkat olivat 21 prosenttia 
alhaisemmat kuin keskimääräiset kansalliset tuntipalkat7; korostaa yhteisötalouden 
toimijoiden ja työntekijöiden tärkeää roolia ja panosta hoitoalalla; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään hoitoalalla työskentelystä houkuttelevampaa erilaisilla 
palkkaukseen, koulutukseen ja terveyteen liittyvillä politiikkatoimilla ja tukemaan tässä 
mielessä yhteisötalouden alaa;

13. torjuu kestävää rahoitusta koskevan luokitusjärjestelmän mahdollisen laajentamisen 
sosiaalialalle; katsoo, että sosiaalisesti kestävien kriteerien määritteleminen olisi vastoin 
perussopimuksiin perustuvaa sosiaalipolitiikan vähimmäisnormeja koskevaa 
lähestymistapaa, loukkaisi kansallisia työmarkkinajärjestelmiä ja 
työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta ja loisi yrityksille hallinnollisia rasitteita;

14. korostaa, että yhteisötalouden alalla on noudatettava vapaan kilpailun sääntöjä; on 
vakaasti sitä mieltä, että yhteisötalouden yrityksille myönnettävien tukien on oltava 
oikeudenmukaisia eivätkä ne saa johtaa palvelujen tarjonnan vääristymiseen esimerkiksi 
siten, että nämä yritykset voivat tarjota erittäin alhaisia tai jopa polkumyyntihintoja; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan avoimuuden tukien suunnittelussa ja käytössä ja 
niistä raportoinnissa; korostaa, että tuet, joilla kannustetaan yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja, eivät vääristä julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä 
oikeudenmukaista kilpailua yksityisten yritysten vahingoksi;

15. katsoo, että yhteisötalouden toimijoiden nykyiset laatumerkit ja sertifioinnit voisivat 
toimia innostavana esimerkkinä jäsenvaltioille; korostaa, että nykyiset kansalliset merkit 
toimivat hyvin mutta ainoastaan kansallisella tasolla; katsoo, että EU:n laajuisen merkin 

7 Dubois, Hans, Eurofound, :’Wages in long-term care and other social services 21% below average’, Living 
conditions and quality of life, 25. maaliskuuta 2021.
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perustaminen olisi hyvin monimutkaista, että hyödyt eivät olisi oikeassa suhteessa 
kustannuksiin ja että se voisi rasittaa liikaa yhteisötalouden toimijoita;

16. panee merkille yhteisötalouden perusedellytyksiä koskevan ehdotuksen neuvoston 
suositukseksi, joka on määrä hyväksyä vuonna 2023; odottaa, että suosituksessa 
kunnioitetaan yhteisötalouden erilaisia oikeudellisia ja poliittisia kehyksiä eri 
jäsenvaltioissa; toistaa, että kansallisten perinteiden, kehysten ja säännösten 
moninaisuuden vuoksi ”yhteisötaloudelle” ei tarvita EU:n laajuista määritelmää;

17. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa yhteisötalouden organisaatiot ovat erittäin 
ideologisesti suuntautuneita ja ne ovat saaneet erityisen oikeudellisen aseman ja siitä 
johtuvia etuoikeuksia; on huolissaan yhteisötalouden alalla tapahtuneista erilaisista 
sääntöjenvastaisuuksista; panee merkille, että hyvinvointijärjestöt ovat olleet osallisina 
korruptioskandaaleissa, mikä on tuotu esiin lukuisissa tilintarkastustuomioistuinten ja 
muiden virallisten toimielinten raporteissa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään avoimuutta 
ja ottamaan käyttöön lisäseurantaa, -arviointia ja -valvontaa, jolla varmistetaan, että 
yhteisötalouden toimijat eivät käytä julkista rahoitusta väärin;

18. pitää myönteisenä, että covid-19-kriisin aikana monet jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
poikkeuksellisia toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi 
tarjoamalla hätämajoitusta; kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä 
kasvavan asunnottomuusongelman ratkaisemiseksi;

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

Or. en


