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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et riigi tasandil eksisteerivad kogu Euroopas sotsiaal- ja solidaarmajanduse 

ettevõtete jaoks mitmesugused reguleerivad raamistikud, milles esineb laiaulatuslikke 

erinevusi õigusliku lähenemisviisi (nt ühistud, ühendused, heategevusorganisatsioonid, 

vastastikused ühingud, fondid jne), ettevõtlusmudelite ja riiklike toetuste osas; 

arvestades, sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted osalevad sotsiaalmajanduses, mis 

on Euroopa sotsiaalse turumajanduse lahutamatu osa sotsiaal-, hariduse, kultuuri ja 

keskkonna valdkonnas; 

B. arvestades, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted peavad tegelema ühiskondlike 

probleemidega, kasutades selleks uuenduslikku lähenemisviisi, ning pakkuma 

liikmesriikide jaoks äärmiselt vajalikku tuge; arvestades, et sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse ettevõtted annavad olulise panuse sotsiaalsesse innovatsiooni; 

arvestades, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtteid tuleks pidada tõukejõuks, mis 

aitab arendada sotsiaalselt ja keskkonna-alaselt kestlikku turumajandust ning Euroopa 

siseturgu; arvestades, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted otsivad uusi viise 

sotsiaalsete probleemide lahendamiseks kiiresti muutuvas maailmas; arvestades, et on 

toodud esile sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete mõju – eelkõige majanduskriisi 

ajal – inimväärsete, kaasavate, kohalike ja kestlike töökohtade loomise, majanduskasvu 

ja keskkonnakaitse edendamise ning sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku 

ühtekuuluvuse tugevdamise mõttes1; 

C. arvestades, et sotsiaalsel ettevõtlusel on suur potentsiaal sellistes valdkondades nagu 

digiteerimine, ambitsioonikad kliimaeesmärgid, ränne, ebavõrdsus, kogukondade 

arendamine, eriti äärealadel, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, puuetega inimeste 

vajadused, võitlus vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse, pikaajalise töötuse ja soolise 

ebavõrdsuse vastu ning konkreetsed keskkonnaeesmärgid; arvestades, et sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse ettevõtted tegutsevad turul ettevõtlikul viisil, võttes majanduslikke 

riske; 

D. arvestades, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtetel peaks kõikides liikmesriikides 

olema ühine identiteet, juhtides samas tähelepanu nende mitmekesisuse tunnustamise 

olulisusele; arvestades, et sisepoliitika peadirektoraadi hiljutises uuringus pealkirjaga 

„Euroopa sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri“ tunnistatakse liidu tasandi 

meetmete lisandväärtust ning soovitatakse luua sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete 

jaoks õigusliku ettevõtlusvormi asemel vastav staatus koos sellekohase märgise või 

tunnistusega; 

E. arvestades, et maapiirkonnad kujutavad endast sotsiaalsete ettevõtete jaoks suurt 

potentsiaali, ning sellega seoses nõuab maapiirkondades sobiva laia hõlmavusega taristu 

kättesaadavust; 

F. arvestades, et haridus ja koolitus peavad olema noorte ettevõtluskultuuri edendamisel 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 



 

PE615.243v02-00 4/10 AD\1151650ET.docx 

ET 

esmatähtsad valdkonnad; 

G. arvestades, et ELis tervishoiu ja sotsiaalabi valdkonnas tegutsevad vastastikused 

ühingud annavad tööd 8,6 miljonile inimesele ja pakuvad abi 120 miljonile kodanikule; 

nimetatud vastastikuste ühingute turuosa on 24 % ja need toodavad 4 % liidu SKP-st; 

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 346/20131 sätestatakse 

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide loomise tingimused ja nõuded; 

1. rõhutab, kui suur tähtsus on Euroopa ligikaudu 2 miljonil sotsiaalmajanduse ettevõttel2, 

kus töötab rohkem kui 14,5 miljonit inimest3, ning kui ülimalt olulised on need 

kvaliteetsete töökohtade loomiseks, sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse jaoks ning 

majanduskasvu jätkumiseks siseturul; 

2. rõhutab, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtetel on enamikus ELi liikmesriikides 

pikk ajalugu ning need on muutunud vajalikeks ja olulisteks turuosalisteks; 

3. nõuab, et komisjon ja riiklikud ametiasutused austaksid turu reguleerimisel sotsiaalsete 

ettevõtete ajaloolisi ja õiguslikke eripärasid; 

4. rõhutab, et kuna nõudlus sotsiaalteenuste järele kasvab, muutuvad sotsiaalsed ettevõtted 

liidus üha tähtsamateks sotsiaalteenuste pakkujateks, toetades vaeseid ja sotsiaalselt 

tõrjutuid; rõhutab, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted ei tohiks avaliku sektori 

sotsiaalteenuseid asendada, vaid peaks neid täiendama; juhib tähelepanu sellele, kui 

tähtsad on sotsiaalsed ettevõtted, kuna need pakuvad koostöös kohalike ametiasutuste ja 

vabatahtlikega sotsiaal-, tervishoiu- ning haridusteenuseid ja täidavad konkreetseid 

keskkonnaga seotud ülesandeid; rõhutab asjaolu, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse 

ettevõtted võivad lahendada teatud sotsiaalseid probleeme alt-üles lähenemisviisi abil; 

5. märgib, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted pakuvad tööhõivevõimalusi 

puudega inimestele ning muudest ebasoodsas olukorras olevatest rühmadest pärit 

inimestele; 

6. rõhutab, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted on suuresti kohaliku ja piirkondliku 

suunitlusega, mis annab neile eelise paremini tunda konkreetseid vajadusi ja pakkuda 

sellele vastavalt piirkonna jaoks vajalikke tooteid ja teenuseid, parandades seeläbi 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset sidusust; 

7. märgib, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted võivad aidata suurendada soolist 

võrdõiguslikkust ning vähendada soolist palgalõhet; 

8. rõhutab, kui oluline on luua sotsiaalsete ettevõtete võrgustikke ja palub, et liikmesriigid 

julgustaksid parimate tavade vahetamist nii liikmesriikide siseselt (näiteks riiklike 

kontaktpunktide loomisega) kui ka liidu tasandilm kaasates mitte ainult sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse ettevõtteid endid, vaid ka traditsioonilisi ettevõtteid, teadusringkondi 

ja muid huvitatud pooli; nõuab, et komisjon jätkaks sotsiaalse ettevõtluse 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa 

sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 8). 
2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_et 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=7523, lk 47 
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eksperdirühma kontekstis ja koos liikmesriikidega teabe kogumist ja jagamist 

olemasolevate heade tavade kohta ja analüüsiks nii kvalitatiivseid kui ka 

kvantitatiivseid andmeid sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete nii avalikku 

poliitikasse kui ka kohalikesse kogukondadesse tehtavate panuste kohta; 

9. nõuab, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete jaoks loodaks avaliku juurdepääsuga 

mitmekeelne Euroopa veebiplatvorm, kus oleks võimalik saada ja vahetada teavet 

asutamise, ELi pakutavate rahastamisvõimaluste, avalikes hangetes osalemise ja 

võimalike õiguslike struktuuride kohta; 

10. palub, et komisjon võtaks liidu tasandil sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete jaoks 

kasutusele Euroopa sotsiaalmajanduse märgise, mis tugineks selgetele kriteeriumitele ja 

tõstaks esile nende ettevõtete spetsiifilisi omadusi ja sotsiaalset mõju, suurendaks nende 

nähtavust, julgustaks tegema investeeringuid, lihtsustaks juurdepääsu rahastamisele 

ning nende jaoks, kes soovivad laieneda oma riigis või teistesse liikmesriikidesse, 

juurdepääsu ühtsele turule, austades samal ajal eri liikmesriikide erinevad õiguslikke 

vorme ja raamistikke selles sektoris; märgib lisaks, et kriteeriumid peaksid olema nii 

majanduslikud kui ka sotsiaalsed, koos viidetega rahalisele elujõulisusele, sõnaselge 

eesmärgiga tuua kasu kogukonnale või konkreetsele inimrühmale; toonitab, et sotsiaal- 

ja solidaarmajanduse ettevõtete peamine eesmärk peaks olema keskendumine 

sotsiaalsetele aspektidele; usub, et sellise märgise võib anda pärast seda, kui ettevõtte on 

seda taotlenud ja vastab vajalikele kriteeriumitele, nagu sotsiaalne eesmärk, 

ettevõtlusmõõde, osalusel põhinev otsuste tegemine ja kasumi uuesti investeerimine; on 

arvamusel, et Euroopa sotsiaalne märgis peaks ettevõtjate jaoks olema vabatahtlik, kuid 

seda tuleb tunnistada kõikides liikmesriikides; 

11. rõhutab, et on olemas kriteeriumid, aitamaks määratleda sotsiaal- ja solidaarmajanduse 

ettevõtteid kehtivate liidu õigusaktide mõistes, näiteks need, mis on sätestatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1296/20131, vastavalt millele on sotsiaalne 

ettevõte sõltumata oma õiguslikust vormist ettevõte: 

a) mille peaeesmärk põhikirja või muude juriidiliste dokumentide kohaselt ei ole mitte 

kasumi teenimine omanikele, liikmetele ja osanikele, vaid mõõdetava positiivse 

sotsiaalse mõju saavutamine, ja mille käigus ettevõte: 

i)  mis osutab teenuseid või pakub tooteid, mis annavad sotsiaalset kasu ja/või 

ii) mis kasutab toodete valmistamise või teenuste osutamise viisi, mis kajastab 

tema sotsiaalset eesmärki; 

b) mis kasutab oma kasumit esmajoones oma peaeesmärgi saavutamiseks ning on 

kehtestanud eelnevalt kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad kasumi osanikele ja 

omanikele jagamiseks, mis tagavad, et kasumi jaotamine ei takista peaeesmärgi 

saavutamist; ning 

c) mida juhitakse ettevõtlikul, vastutustundlikul ja läbipaistval moel, eelkõige kaasates 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1296/2013, millega luuakse Euroopa 

Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega 

luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress“ (ELT L 347 

20.12.2013, lk 238). 



 

PE615.243v02-00 6/10 AD\1151650ET.docx 

ET 

töötajaid, kliente ja sidusrühmi, keda tema äritegevus mõjutab; 

12. rõhutab, et on vaja laiaulatuslikku ja kaasavat liidu tasandi määratlust, mis tõstaks esile 

põhimõtet, et märkimisväärne osa ettevõtte kasumist tuleks uuesti investeerida või 

kasutada muul moel sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtte sotsiaalsete eesmärkide 

saavutamiseks; tõstab esile konkreetsed probleemid, mida sotsiaalalal tegutsevad 

ühistud ja tööalast integratsiooni edendavad sotsiaalsed ettevõtted peavad oma 

ülesannete täitmisel lahendama, aidates neid, keda kõige sagedamini tööturult 

tõrjutakse, ja rõhutab vajadust hõlmata need organisatsioonid uue märgise alla; 

13. on arvamusel, et Euroopa sotsiaalse märgise saamise ja säilitamise 

miinimumkriteeriumid ja õigusnõuded peaksid olema sotsiaalselt kasulikud tegevused, 

mis tuleks määratleda liidu tasandil; juhib tähelepanu sellele, et selline tegevus peaks 

olema mõõdetav sotsiaalse mõju seisukohalt sellistes valdkondades nagu haavatavate 

isikute sotsiaalne integratsioon, tõrjutuse ohus olevate isikute integreerimine tööturul 

kvaliteetsetele ja jätkusuutlikele töökohtadele, soolise ebavõrdsuse vähendamine, 

rändajate tõrjumise vastu võitlemine, võrdsete võimaluste parandamine tervishoiu, 

hariduse, kultuuri ja korralike eluasemete kaudu, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu 

võitlemine; rõhutab, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtted peavad oma tegevuses 

järgima parimaid tavasid seoses töö- ja tööhõivetingimustega; 

14. toonitab, et selleks, et sotsiaalseid ettevõtteid ei seataks ebasoodsasse olukorda, tuleb 

tagada, et märgise saamisega seotud kulud ja töökoormus oleksid väiksed, kusjuures 

erilist tähelepanu tuleb pöörata väikestele ja keskmise suurusega sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse ettevõtetele; seega peavad liidu tasandi kriteeriumid olema lihtsad, 

selged ja põhinema olulistel ja mitteformaalsetel teguritel ning asjaomased menetlused 

ei tohi olla koormavad; märgib, et kuigi aruandluskohustused on mõistlik vahend, 

millega kinnitada, et sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtetel on jätkuvalt õigus saada 

Euroopa sotsiaalmajanduse märgist, ei tohi selliste aruannete ja lisatava kohustusliku 

teabe sagedus olla liigselt koormav; leiab, et märgistuse või sertifitseerimise kulusid 

saaks piirata, kui selle keskne haldamine toimuks riigiasutuste tasandil, kes võiksid 

koostöös sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtetega anda täitmise ja käsitlemise üle 

omavalitsusüksustele, järgides sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete üleeuroopalisi 

kriteeriumeid; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama aktiivselt Euroopa sotsiaalmajanduse 

märgist ning teavitama aktiivselt sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete loodavast 

sotsiaalsest ja majanduslikust kasust, mille hulgas on ka kvaliteetsete töökohtade 

loomine ja sotsiaalne sidusus; 

16. tuletab meelde, et ettevõtjate sotsiaalse vastutuse strateegiate kohaldamine ettevõtete 

äriplaanide raames ei ole piisav tingimus selleks, et käsitleda ettevõtet sotsiaalse ja 

solidaarsena, mis on muu hulgas erinevad mõisted, mida ei tohiks segi ajada; 

17. usub, et sotsiaalmajanduse ja sotsiaalsete ettevõtete investeerimisprioriteedid ei tohiks 

olla piiratud sotsiaalse kaasatusega, vaid peaksid hõlmama tööhõivet ja haridust, et 

kajastada mitmesuguseid majandustegevusi, milles nad esinevad; 

18. nõuab programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“ jätkamist ja eelarve tõhusat 

kasutamist, et saavutada programmialase teabe optimaalne vahetamine; 
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19. nõuab asutamise protsessi sisenemisreeglite lihtsustamist, nii et liigsed tingimused ei 

kujutaks endast sotsiaalse ettevõtluse jaoks takistust; 

20. kutsub komisjoni üles integreerima sotsiaalmajandust paremini liidu õigusaktidesse, et 

luua võrdsed võimalused ühelt poolt sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete ja teiselt 

poolt muud liiki ettevõtete jaoks; 

21. rõhutab vajadust toetada sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtteid piisavate rahaliste 

vahenditega, sest sotsiaalsete ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus on nende 

eluspüsimiseks väga oluline; rõhutab, et on vaja suurendada erainvestorite ja avaliku 

sektori asutuste rahalist toetust sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtetele piirkondlikul, 

riiklikul ja liidu tasandil, pöörates erilist tähelepanu innovatsiooni rahastamisele; palub, 

et komisjon tugevdaks liidu poolse rahastamise sotsiaalset mõõdet järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku (2012–2027) kontekstis, pidades silmas näiteks Euroopa 

Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmi, edendamaks sotsiaalmajandust ja sotsiaalset ettevõtlust; 

kutsub komisjoni üles tugevdama Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmi rakendamist ja selle mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse 

tegevussuunda ning suurendama finantssektoris teadlikkust sotsiaal- ja 

solidaarmajanduse ettevõtete omaduste ja majanduslike ja sotsiaalsete hüvede kohta; 

peab lisaks vajalikuks, et toetataks alternatiivseid rahastamisviise, nagu 

riskikapitalifondid, idufirmade rahastamine, mikrokrediit ja ühisrahastamine, et 

suurendada investeeringuid selles sektoris Euroopa sotsiaalmajanduse märgise alusel;  

22. nõuab liidu vahendite tõhusamat kasutamist ning rõhutab, et abisaajate juurdepääsu 

nendele vahenditele tuleb lihtsustada, et muu hulgas toetada ja tugevdada sotsiaalseid 

ettevõtteid nende peaeesmärgi saavutamisel, mis on sotsiaalse mõju avaldamine ja mitte 

kasumi maksimeerimine, mis lõppkokkuvõttes pakub ühiskonnale pikas perspektiivis 

investeeringutasuvust; kutsub komisjoni üle vaatama järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku (2021–2027) kontekstis läbi sotsiaalinvesteerimisfonde reguleeriva 

raamistiku, et hõlbustada sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete juurdepääsu 

finantsturule; nõuab sellega seoses tõhusat Euroopa kampaaniat bürokraatia 

vähendamiseks ning Euroopa sotsiaalmajanduse märgise edendamiseks; 

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma mõõdetavaid meetmeid, et kõrvaldada 

takistused ja meelitada ligi sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete jaoks vajalikke 

avaliku ja erasektori investeeringuid, sh edendades Euroopa sotsiaalmajanduse märgist; 

sellega seoses märgib, et sotsiaalmajandus peab jätkuvalt tegelema raskustega, mis on 

seotud riigihangetele juurdepääsuga, nagu suuruse ja finantssuutlikkusega seotud 

takistused; kordab, kui oluline on tõhusalt rakendada liikmesriikides riigihanke reformi 

paketti, et saavutada nende ettevõtete suurem osalemine avalike lepingute 

hankemenetluses, levitades paremini hankeid puudutavat teavet, nende eeskirju ja 

kriteeriumeid ning parandades lepingute kättesaadavust nende ettevõtete jaoks, 

sealhulgas sotsiaalklauslid ja -kriteeriumid, lihtsustades menetlusi ja koostades 

pakkumisi sellisel viisil, mis muudab need väiksemate tegutsejate jaoks paremini 

juurdepääsetavaks; 

24. tunnistab sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete rahalise toetamise tähtsust; palub, et 

komisjon võtaks arvesse sotsiaalsete ettevõtete eriomadusi, kui nad saavad riigiabi; teeb 
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ettepaneku hõlbustada juurdepääsu rahastamisele, võttes aluseks kategooriad, mis on 

sätestatud määruses (EL) nr 651/20141; 

25. rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 

peaksid asjaomastes poliitikavaldkondades, programmides ja tavades rohkem arvestama 

sotsiaalse ettevõtte mõõdet; 

26. rõhutab vajadust pakkuda töökohti tööturult kõige sagedamini kõrvale jäetud isikutele 

pikaajaliste töötute taasintegreerimise ja üldiselt töötuse vastu võitlemise kaudu. 

27. märgib, et lisaks rahastamisele on selle sektori kasvu edendamisel oluline ka haridus- ja 

koolitusteenuste pakkumine isikutele, kes tegutsevad sotsiaalsetes ettevõtetes, eriti 

selleks, et arendada ettevõtlusoskusi ja põhilisi majandusteadmisi ettevõtte juhtimisest, 

samuti pakkuda spetsialistide toetust ning lihtsustada haldamist; kutsub liikmesriike üles 

kehtestama sotsiaalsete ettevõtete jaoks poliitikameetmed ja looma soodsama 

maksustamiskorra; 

28. rõhutab tungivalt, et sotsiaalsete ettevõtete toimimise eeskirjades tuleb austada ausa 

konkurentsi põhimõtteid ega tohi lubada ebaausat konkurentsi, et väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtted saaksid toimida. 

 

 

                                                 
1 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise 

kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1). 
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