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Grozījums 1
Evelyn Regner

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
9. a atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Komisijas  2010. gada 3. 
marta paziņojumu ar nosaukumu 
"Eiropa 2020: nodrošināt gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi" 
(COM(2010)2020),

Or. 

Grozījums 2
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
9. A atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2011.gada 
6.oktobra  priekšlikumu attiecībā uz 
Regulu par Eiropas Sociālo fondu un 
Regulas atcelšanu (COM(2011)607),

Or. 

Grozījums 3
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
9. b atsauce  (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu ar
nosaukumu "Eiropas platforma pret 
nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas 
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sociālās un teritoriālās kohēzijas  
pamatprogramma " (COM(2010)0758),

Or. 

Grozījums 4
Evelyn Regner

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
10. A atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā  2009.gada 19.februāra 
rezolūciju ,piemērotu Direktīvai 
2002/14/EK, kas definē vispārēju 
pamatprogrammu par darba ņēmēju 
informēšanu un uzklausīšanu  Eiropas 
Kopienā1,
__________________
1 OJ. C 76 E datēts 25.3.2010, p. 11.

Or. 

Grozījums Nr.5
Mikael Gustafsson
Sieviešu tiesību un Dzimumu līdztiesības Komisijas vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
10. A atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Attīstības programmas  un 
EMES Eiropas Pētniecības tīkla 2008. 
gada publikāciju  ar nosaukumu 
"Sociālais uzņēmums: nabadzības 
samazināšanas un jaunu darba vietu 
radīšanas modelis" 1,
__________________
1

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF



AM\904429LV.doc 5/121 PE491.143v01-00

LV

_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_p
ublication.pdf

Or. 

Grozījums6
Nadja Hirsch

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
10. A atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā EESK 2011.gada 26. oktobra 
izpētes atzinumu IN/589 ''Sociālās 
uzņēmējdarbība un Sociālie uzņēmumi''  

Or. 

Grozījums 7
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
10. A atsauce (jauna)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. 
gada 19. februāra rezolūciju par sociālo 
ekonomiku1;
__________________
1 P6_TA(2009)0062

Or. 

Grozījums 8
Mikael Gustafsson
Sieviešu tiesību un Dzimumu līdztiesības Komisijas vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
10. B atsauce (jauna)
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Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

-ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un 
Sociālo lietu Komitejas 2011.gada 
26.oktobra  atzinumu ‘’Sociālā 
uzņēmējdarbība un Sociālais 
uzņēmums’’2,
__________________
2 OJ C 24/1, 28.1.2012 p.1.

Or. 

Grozījums 9
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
10.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā EESK 2011. gada 26. 
oktobra atzinumu Nr. INT/58 ,

Or. 

Grozījums 10
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
rakstisko deklarāciju 
Nr. P7_DCL(2010)0084, kas pieņemta 
2011. gada 10. martā,

Or. 
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Grozījums 11
Sven Giegold
Verts/ALE Group vārdā
Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
12. A atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2012.gada 13.februāra rezolūciju attiecībā 
uz Eiropas Kooperatīvo sabiedrību 
statūtiem par darbinieku iesaistīšanu 
(2011/2116(INI)),

Or. 

Grozījums12
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
12 .b atsauce (jauna)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2009.gada 19.februāra rezolūciju par 
Sociālo Ekonomiku (2008/2250(INI)),

Or. 

Grozījums 13
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
 A apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

A. sociālie uzņēmumi, kuros ES tiek 
nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku, 
kas sastāda 6% no visa darbaspēka, 
ievērojami veicina Eiropas sociālo modeli1

A. sociālās ekonomikas uzņēmumi, kuros 
ES tiek nodarbināti vismaz 11 miljonus 
cilvēku, kas sastāda 6% no visa 
darbaspēka, ievērojami veicina Eiropas 
sociālo modeli1 un rada inovatīvu sociālo 
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un rada inovatīvu sociālo vērtību; vērtību un ir izrādījušies daudz izturīgāki 
ekonomiskās krīzes laikā, uzrādot  
stabilākas uzņēmējdarbības modeļus un 
drošāku nodarbinātību1

1http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
ces1584-2011_ac_en.doc

Or. 

Grozījums 14
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sociālie uzņēmumi, kas nodarbina 
vairāk nekā 11 miljonus cilvēku un ir 6 % 
no nodarbināto kopskaita ES, ievērojami 
veicina Eiropas sociālo modeli1 un rada 
inovatīvu sociālo vērtību; 

A. tā kā sociālie uzņēmumi, kuri pārstāv 
10 % no Eiropas uzņēmumu kopskaita, 
proti, 2 miljonus uzņēmumu, un kuros ES 
nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku, 
proti, 6 % no nodarbināto kopskaita 
Savienībā, ievērojami veicina Eiropas 
sociālo modeli1 un rada inovatīvu sociālo 
vērtību; tā kā to rīcībā ir liels potenciāls, 
lai veidotu un saglabātu stabilas 
darbavietas, jo īpaši tāpēc, ka lielu daļu to 
darbības tās rakstura dēļ nevar pārvietot;

Or. 

Grozījums 15
Mikael Gustafsson
Sieviešu tiesību un Dzimumu līdztiesības Komisijas vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
A .a apsvērums (jauns)

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
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Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

Aa. sociālie uzņēmumi veicina integrāciju 
personām no nelabvēlīgām grupām, kas ir 
cietuši no diskriminācijas un segregācijas 
darba tirgū, piemēram, sievietes, gados 
vecāki cilvēki, jaunieši, invalīdi, 
mazākumtautību pārstāvji un migranti;

Or. 

Grozījums 16
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
A .a apsvērums (jauns)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

Aa. sociālie uzņēmumi sniedz 
nenovērtējamu atbalstu mūsu pilsoņiem, 
kurus visvairāk skāruās finanšu krīzes 
nodarbinātības un sociālās sekas

Or. 

Grozījums 17
Frédéric Daerden

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
A .a apsvērums (jauns)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

Aa. pateicoties sociālajai uzņēmējdarbībai 
ir iespējams izveidot spēcīgāku un 
vienotāku Eiropu;

Or. 
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Grozījums 18
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
B apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

B. tiesiskie regulējumi uzņēmējdarbībai, 
tai skaitā sociālajai uzņēmējdarbībai, ir 
radušies dažādas vēsturiskās attīstības 
rezultātā, tas parāda ievērojamas atšķirības 
starp dalībvalstīm.

B.  tiesiskie regulējumi sociālajai 
uzņēmējdarbībai, ir radušies dažādas 
vēsturiskās attīstības rezultātā, tas parāda 
ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm, 

tomēr šī situācija neliedz Savienībai 
pieņemt tiesiskos regulējumus, kas 
aizsargātu specifiskās sociālās 
uzņēmējdarbības funkcijas, jo īpaši tās, 
kuras attiecas uz sociālājā ekonomikā 
iesaistītām Eiropas ģimenēm, un tām, 
kuras vēl joprojām nav pieņemtas 
attiecībā uz pašpalīdzības grupām, 
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī uz 
šo apvienību nepieciešamo pārskatu.

Or. 

Grozījums, 19
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
B apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

B. tiesiskie regulējumi uzņēmējdarbībai, 
tai skaitā sociālajai uzņēmējdarbībai, ir 
radušies dažādas vēsturiskās attīstības 
rezultātā, tas parāda ievērojamas atšķirības 
starp dalībvalstīm.

B. tiesiskie regulējumi visa veida 
uzņēmumiem, tai skaitā uzņēmumiem, kas 
darbojas  sociālās ekonomikas un sociālās 
uzņēmējdarbības jomā, ir radušies dažādas 
vēsturiskās attīstības rezultātā, tas parāda 
ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm.

Or. 
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Grozījums 20
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
C apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

C. sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem  
Eiropas vai nacionālajā līmenī

atcelts

Or. 

Grozījums 21
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
C apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

C. sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
nedz  Eiropas nedz  nacionālajā līmenī

C. sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
nedz atsevišķu dalībvalstu līmenī nedz arī 
vēl Eiropas līmenī

Or. 

Grozījums22
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
C apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

C. sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
nedz  Eiropas nedz  nacionālajā līmenī

C. sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
Eiropas līmenī un nacionālajā līmenī ir 
atzīta tikai nedaudzās dalībvalstīs

Or. 
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Grozījums 23
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
C apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

C.  sociālā uzņēmējdarbība pati par sevi
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
nedz Eiropas nedz  nacionālajā līmenī 

C. sociālās ekonomikas uzņēmumi netiek 
pilnībā atzīti Eiropas līmenī un daudzās 
dalībvalstīs, kā arī sociālā uzņēmējdarbība 
netiek atzīta ar tiesiskajiem regulējumiem 
nedz Eiropas nedz nacionālajā līmenī;

Or. 

Grozījums 24
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. pašreizējās finanšu krīzes ekonomiskās 
un sociālās sekas, tāpat  kā arī sabiedrības 
novecošanās, ir smags slogs veselības 
aizsardzības un sociālās labklājības 
sistēmām, tostarp obligātām un 
brīvprātīgajām sociālās apdrošināšanas
sistēmām;

Or. 

Grozījums 25
Kinga Göncz
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Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. demogrāfiskās pārmaiņas liek pārskatīt
sociālās labklājības sistēmas, tostarp 
obligātās un brīvprātīgās veselības aprūpes 
un pensiju sistēmas;

Or. 

Grozījums 26
Philippe Boulland

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp  obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās mudina mūs veicināt veidot 
inovatīvas sociālās palīdzības sistēmas un 
obligātās un brīvprātīgās veselības aprūpes 
sistēmas;

Or. 

Grozījums27
Paul Murphy

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp  obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. pašreizējā ekonomiskā un finanšu krīze, 
kā arī Dalībvalstu īstenotās neoliberālās 
politikas noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp  obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas; šie politikas 
virzieni veido skaidru dalībvalstu politisko 
izvēli
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Or. 

Grozījums 28
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp  obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. tā kā pašreizējā finanšu krīze un 
iedzīvotāju novecošanos ir nopietns 
uzdevums sociālās labklājības sistēmai, 
tostarp obligātajām un brīvprātīgajām 
apdrošināšanas shēmām;

Or. 

Grozījums 29
Riikka Manner

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
D apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās noslogo sociālās labklājības 
sistēmas, tostarp  obligātās un brīvprātīgās 
veselības aprūpes sistēmas;

D. pašreizējā finanšu krīze un iedzīvotāju 
novecošanās ir nopietns uzdevums sociālās 
labklājības sistēmas, tostarp  obligātās un 
brīvprātīgās veselības aprūpes sistēmas;

Or. 

Grozījums 30
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
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Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
E apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar  mērķi  izveidot ilgtspējīgu 
izaugsmi, attīstīt vairāk un labākas darba 
vietas, un sociālās uzņēmējdarbības un 
inovāciju potenciālais mērķis ir to veicināt

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar  mērķi  izveidot ilgtspējīgu 
izaugsmi, attīstīt vairāk un labākas darba 
vietas, un sociālā uzņēmējdarbība var 
sniegt tajā lielu ieguldījumu, izmantojot 
savu inovatīvo potenciālu, tās spēju sniegt 
vispārējas nozīmes pakalpojumus un 
nodrošināt konkrētus un efektīvus sociālo 
vajadzību risinājumus

Or. 

Grozījums 31
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
 E apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar  mērķi  izveidot ilgtspējīgu 
izaugsmi, attīstīt vairāk un labākas darba 
vietas, un sociālās uzņēmējdarbības un tās 
inovāciju potenciālais mērķis ir to veicināt

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar  mērķi  izveidot gudru,
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, uzlabot 
darba kvalitāti un kvantitāti un apkarot 
nabadzību, un sociālās uzņēmējdarbības un 
inovāciju potenciālais mērķis ir to veicināt

Or. 

Grozījums 32
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā
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Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
E apsvērums

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar mērķi izveidot ilgtspējīgu 
izaugsmi, attīstīt vairāk un labākas darba 
vietas, un sociālās uzņēmējdarbības un tās
inovāciju potenciālais mērķis ir to veicināt

E. Vienotā tirgus akts1 un Eiropas 
2020.gada stratēģija ir savstarpēji cieši 
saistīti ar mērķi izveidot ilgtspējīgu 
izaugsmi, attīstīt vairāk un labākas darba 
vietas, un sociālā ekonomika, sociālā 
uzņēmējdarbība to veicina, pateicoties 
savam inovāciju potenciālam

Or. 

Grozījums33
Frédéric Daerden

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju
E. A apsvērums (jauns)

Priekšlikums attiecībā uz rezolūciju Grozījums

Ea. sociālā uzņēmējdarbība ir 
nepieciešama, lai sasniegtu Eiropas 2020. 
gada stratēģijas mērķi;

Or. 

 Grozījums 34
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva Rezolūcijas 
priekšlikumsApsvērums F

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi dzinuļi iekļaujošā 
darba vietu radīšanā un sociālajā inovācijā 

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi ekonomiskie, sociālie 
un vides dalībnieki, jo īpaši tāpēc, ka tie 
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un ka tiem ir nepieciešams īpašs atbalsts1; piedāvā milzīgu potenciālu darbavietu 
radīšanā un sociālajā inovācijā, un, ka 
tiem ir nepieciešams īpašs atbalsts 2, ņemot 
vērā to īpatnības;

Or. 

 Grozījums 35
Alejandro CercasRezolūcijas priekšlikumsApsvērums F

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi dzinuļi iekļaujošā 
darba vietu radīšanā un sociālajā inovācijā 
un ka tiem ir nepieciešams īpašs atbalsts3;

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi dzinuļi iekļaujošā 
darbavietu radīšanā, veicinot neaizsargātu
grupu, piemēram, personu ar invaliditāti
iekļaušanu darbā un sociālo inovāciju, un 
kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts4;

Or. 

 Grozījums 36
Jutta SteinruckRezolūcijas priekšlikumsApsvērums F

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi dzinuļi iekļaujošā 
darba vietu radīšanā un sociālajā inovācijā 
un ka tiem ir nepieciešams īpašs atbalsts3;

F. tā kā Eiropas Komisija atzīst, ka sociālās 
ekonomikas dalībnieki un sociālie 
uzņēmumi ir svarīgi dzinuļi iekļaujošā 
darba vietu radīšanā, ilgtspējīgā izaugsmē, 
un sociālajā inovācijā un sociālajā
kohēzijā un, ka tiem ir nepieciešams īpašs 
atbalsts3;

Or. 

 Grozījums 37
Konstantinos PoupakisRezolūcijas priekšlikumsApsvērums F

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā saistībā ar sociālo ekonomiku 

                                               
1 COM(2012) 173, Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām.
2 COM(2012) 173, Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām.
3 COM(2012) 173, Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām.
4 COM(2012) 173, Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām.



PE491.143v01-00 18/121 AM\904429LV.doc

LV

un sociālo inovāciju sociālās 
uzņēmējdarbības veicināšana ir galvenais 
elements, lai veicinātu stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus attiecībā uz stabilas 
kvalitātes darbavietu radīšanu un 
nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanu;

Or. 

 Grozījums 38
Evelyn RegnerRezolūcijas priekšlikumsApsvērums F

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā sociālā atbildība uzņēmumu 
starpā var papildināt darbinieku 
aizsardzību, ejot tālāk par tiesību
normām;

Or. 

 Grozījums 39
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva Rezolūcijas 
priekšlikumsApsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība 
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

G. tā kā vispārējas nozīmes pakalpojumi, 
jo īpaši vispārējas nozīmes sociālie
pakalpojumi, ir vienas no Eiropas 
Savienības kopējām vērtībām un spēlē 
nozīmīgu lomu, lai veicinātu Eiropas 
Savienības sociālo un teritoriālo kohēziju 
un tāpēc tie ir labklājības valsts 
pamatelementi, un sociālajai 
uzņēmējdarbībai ir galvenā loma šo 
pakalpojumu sniegšanā;

Or. 

Grozījums 40
Sven GiegoldVerts/ALE grupas vārdāRezolūcijas priekšlikumsApsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
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pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība 
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība 
un sociālās ekonomikas uzņēmumi var 
palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

Or. 

 Grozījums 41
Riikka MannerRezolūcijas priekšlikumsApsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālie uzņēmumi var 
palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

Or. 

 Grozījums 42
Jutta SteinruckRezolūcijas priekšlikumsApsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts
pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālie uzņēmumi var 
palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

Or. 

 Grozījums 43
Birgit SippelRezolūcijas priekšlikumsApsvērums G

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība 
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā;

G. tā kā vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi ir labklājības valsts 
pamatelementi un sociālā uzņēmējdarbība 
var palīdzēt šo pakalpojumu sniegšanā; tā 
kā sociālajiem uzņēmumiem jāveicina 
labklājības valsts svarīgākās vērtības, 
piemēram, solidaritāte, nediskriminācija, 
vienlīdzīga pieeja un augstas kvalitātes 
sociālie pakalpojumi;

Or. 
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Grozījums 44
Sven GiegoldVerts/ALE grupas vārdāRezolūcijas priekšlikumsApsvērums H

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā sociālie uzņēmumi saskaras ar 
grūtībām attiecībā uz finansējumu un savu 
darbību izvēršanu;

H. tā kā sociālās ekonomikas uzņēmumi 
bieži saskaras ar grūtībām attiecībā uz 
finansējumu un savu darbību izvēršanu un 
parasti ir grūtības saņemt aizdevumus vai 
kredītus un tāpēc ir nepieciešams īpaši 
pielāgots atbalsts, piemēram, sociālie 
banku pakalpojumi, filantropiskie līdzekļi 
un/vai mikrokredīti, šajā sakarā liela 
nozīme ir ES Struktūrfondiem, atvieglojot 
sociālajiem uzņēmumiem finansējuma 
piekļuvi un pieejamību;

Or. 

 Grozījums 45
Kinga GönczRezolūcijas priekšlikumsApsvērums H

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā sociālie uzņēmumi saskaras ar 
grūtībām attiecībā uz finansējumu un savu 
darbību izvēršanu;

H. tā kā daudzi sociālie uzņēmumi saskaras 
ar grūtībām attiecībā uz finansējumu un 
savu darbību izvēršanu;

Or. 

 Grozījums 46
Marie-Christine Vergiat, Patrizia ToiaRezolūcijas priekšlikumsApsvērums I

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot labu 
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

I. tā kā sociālo uzņēmējdarbību raksturo 
demokrātijas vērtības un principi, sociālo 
dalībnieku, darba ņēmēju un lietotāju 
līdzdalība, sociālie mērķi vai vispārējās 
intereses mērķi, un spēja reinvestēt peļņu 
uzņēmējdarbības procesā un attīstībā, un 
tā veicina, jo īpaši, labu pārvaldību un 
atbalsta politikas reformu, sekmējot labu 
pārvaldību, demokrātisku kontroli, ko veic 
locekļi, solidaritāti, savstarpēju mācīšanos 
un sociālās inovācijas;
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Or. 

 Grozījums 47
Birgit SippelRezolūcijas priekšlikumsApsvērums I

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot labu 
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot demokrātisku 
un pārredzamu pārvaldību, jo īpaši 
iesaistot darbiniekus, klientus un/vai 
akcionārus, kurus ietekmē sociālā 
uzņēmuma uzņēmējdarbība, savstarpējā 
mācīšanās, sociālās inovācijas un augstas 
kvalitātes vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi;

Or. 

 Grozījums 48
Sven GiegoldVerts/ALE grupas vārdāRezolūcijas priekšlikumsApsvērums I

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot labu 
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un
sociālās inovācijas;

I. tā kā sociālās ekonomikas uzņēmumi un 
sociālā uzņēmējdarbība atbalsta stratēģijas 
„EU 2020” mērķus, veicinot sociālo 
integrāciju, savstarpējo mācīšanos, sociālās 
inovācijas un spēcīgu un „zaļo” izaugsmi;

Or. 

Grozījums 49
Jutta SteinruckRezolcijas priekšlikumsApsvērums I

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot labu 
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

I. tā kā daudzi sociālie uzņēmumi atbalsta
labu pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

Or. 

 Grozījums 50
Riikka MannerRezolcijas priekšlikumsApsvērums I
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība atbalsta 
politikas reformu, sekmējot labu
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

I. tā kā sociālā uzņēmējdarbība var veicināt
politikas reformu, sekmējot solidaritātes 
ekonomiku, demokrātisku un līdzdalības
pārvaldību, savstarpēju mācīšanos un 
sociālās inovācijas;

Or. 

 Grozījums 51
Jutta SteinruckRezolcijas priekšlikumsApsvērums I a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ia. tā kā sociālie uzņēmumi galvenokārt ir 
iesaistīti sociālajos, veselības un aprūpes 
pakalpojumos, mājās sniegtos 
pakalpojumos, pansionāta tipa dzīves, 
izglītības un apmācības nodrošināšanā, 
preču labošanas pakalpojumos, vides un 
resursu efektivitātes nodrošināšanā, 
mākslā, kultūrā, izpētē un inovācijās, 
tūrismā, amatniecībā u.c.;

Or. 

Grozījums 52
Frédéric DaerdenRezolūcijas priekšlikumsApsvērums I a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ia. tā kā sociālajai uzņēmējdarbībai ir 
galvenā loma iekšējā tirgus attīstībā tās 
plašākajā nozīmē;

Or. 

 Grozījums 53
Marie-Christine Vergiat, Patrizia ToiaRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 1. atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
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„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”1 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā 
baltajā nozarē), kas strauji attīstās, un 
zaļajā nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”2 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu;

Or. 

Grozījums 54
Nadja HirschRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”3 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā 
baltajā nozarē), kas strauji attīstās, un 
zaļajā nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”4 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par 
pamatnosacījumu uzlabošanu attiecībā uz 
sociālo uzņēmējdarbību, kas var novest 
pie sociālo uzņēmējdarbību jaunām 
iespējām un darbavietām, jo īpaši 
veselības un sociālās aprūpes nozarē (tā 
dēvētajā baltajā nozarē), kas strauji attīstās, 
un zaļajā nozarē;

Or. 

Grozījums 55
Heinz K. BeckerRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”5 ar 

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”1 ar 

                                               
1 Turpat.
2 Turpat.
3fn
4 Ibid.
5fn
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ieteikumiem valstu valdībām par jaunu
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes jomā (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un vides jomās 
(tā dēvētajā zaļajā nozarē), kas piedāvā 
jaunas iespējas sociālajai uzņēmējdarbībai;

Or. 

Grozījums 56
Paul MurphyRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām” 4 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

1. Norāda uz Komisijas paziņojumiem 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām” 4 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

Or. 

 Grozījums 57
Sven GiegoldVerts/ALE grupas vārdāRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”2 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām”3 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai ekonomikai un sociālajai
uzņēmējdarbībai;

                                                                                                                                                  
1fn
2fn
3fn
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Or. 

 Grozījums 58
Kinga GönczRezolūcijas priekšlikums1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām” 4 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas 
sociālajai uzņēmējdarbībai;

1. Atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumus 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar 
daudzām jaunām darbavietām” 4 ar 
ieteikumiem valstu valdībām par jaunu 
darbavietu radīšanu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes nozarē (tā dēvētajā baltajā 
nozarē), kas strauji attīstās, un zaļajā 
nozarē, kas piedāvā jaunas iespējas arī
sociālajai uzņēmējdarbībai;

Or. 

Grozījums 59
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva Rezolūcijas priekšlikums1 a. 
punkts (jauns

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1a. Uzsver, ka sociālās uzņēmējdarbības 
atzīšana Eiropas līmenī nedrīkst 
ierobežoties tikai ar sociālo mērķu 
iekļaušanu dažās tirdzniecības 
uzņēmējdarbībās, bet jāņem arī vērā 
katras kategorijas sociālo uzņēmumu 
raksturīgās iezīmes, it īpaši sociālās 
ekonomikas; šajā sakarā uzsver 
nepieciešamību pieņemt un piemērot 
instrumentus, tostarp finanšu 
instrumentus, lai šie uzņēmumi varētu 
veikt savu darbību saskaņā ar saviem 
mērķiem un uzdevumiem un noteiktu 
solidaritāti savā starpā; uzsver arī, ka 
labākas zināšanas par sociālajiem 
uzņēmumiem un kvalitatīvs, daudzpartiju 
un neatkarīgs novērtējums par to 
darbībām dotu iespēju izcelt to 
izdevīgumu sabiedrībai kopumā, un 
saprast, ka sociālā kohēzija var būt 
ekonomiskās un sociālās labklājības 
avots, kamēr pārāk bieži to vienkārši 
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saista tikai ar izdevumiem;

Or. 

Grozījums 60
Sven GiegoldVerts/ALE grupas vārdāRezolūcijas priekšlikums2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
daļa no ekoloģiski sociālās tirgus 
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un 
ka tā ir pierādījusi savu lielo noturību pret 
krīzēm;

izdzēsts

(Saturs iekļauts apsvērumā A)

Or. 

 Grozījums 61
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva Rezolūcijas priekšlikums2. 
punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
daļa no ekoloģiski sociālās tirgus
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un 
ka tā ir pierādījusi savu lielo noturību pret 
krīzēm;

2. Norāda, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
Eiropas ekonomikas būtiska sastāvdaļa un 
sniedz nozīmīgu ieguldījumu attiecībā uz 
Eiropas ekonomisko darbību, izmantojot
tās novatoriskās atbildes un Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, un ka tā ir pierādījusi 
savu lielo noturību pret krīzēm, izmantojot 
spēju sniegt novatoriskus risinājumus 
pašreizējām ekonomiskajām un 
sociālajām problēmām, vienlaikus ciešot 
no izdevumu samazinājuma sekām šo 
krīžu rezultātā;

 Or. 

 Grozījums 62
Philippe BoullandRezolūcijas priekšlikums2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
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daļa no ekoloģiski sociālās tirgus 
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un 
ka tā ir pierādījusi savu lielo noturību pret 
krīzēm;

lielākas sociālās kohēzijas virzītājspēks 
un, ja tā saņem atbilstošu Eiropas 
atbalstu, var piedalīties patiesas sociālās 
pārvaldības izveidē;

Or. 

 Grozījums 63
Jean-Luc BennahmiasRezolūcijas priekšlikums2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
daļa no ekoloģiski sociālās tirgus 
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un 
ka tā ir pierādījusi savu lielo noturību pret 
krīzēm;

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
sociālā tirgus ekonomikas būtiska 
sastāvdaļa, kuru Eiropas Savienība 
cenšas attīstīt; norāda, ka, veidojot
Eiropas vienotā tirgus daļu, sociālā 
uzņēmējdarbība izpilda gan ekonomiskās, 
gan sociālās prasības, un tās mērķis ir 
apmierināt sociālās vajadzības, kuras gan 
tirgus, gan valsts neapmierina, vai arī 
apmierina nepietiekami;

Or. 

 Grozījums 64
Heinz K. BeckerRezolūcijas priekšlikums2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
daļa no ekoloģiski sociālās tirgus 
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un 
ka tā ir pierādījusi savu lielo noturību pret 
krīzēm;

2. Paziņo, ka sociālā uzņēmējdarbība ir 
daļa no ekoloģiski sociālās tirgus 
ekonomikas un Eiropas vienotā tirgus un, 
ka tā norāda uz savu lielo noturību 
attiecībā uz krīzi

Or. 

 Grozījums 65
Jean-Luc BennahmiasRezolūcijas priekšlikums2 a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2a. Uzsver, ka pastāv pieaugoša interese 
par sociālo uzņēmējdarbību eiropiešu 
vidū, kas ir daļēji saistīts ar tās noturību 
pret krīzēm, kas šajā nozarē ir 
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parādījušās, un tās būtiskajiem 
ieguvumiem, radot vietējās darbavietas, 
kas nav viegli aizstājamas ar 
ārpakalpojumiem, un stiprinot sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Or. 

 Grozījums 66
Kinga GönczRezolūcijas priekšlikums2 a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2a. Atgādina, ka sociālā dienesta loma ir 
vēl jo svarīgāka ekonomikas lejupslīdes 
laikā, jo tas ir ne tikai jaunu darbavietu 
izveides avots, bet ir arī stratēģisks 
instruments, lai stiprinātu sociālo 
kohēziju un nabadzības apkarošanu;

Or. 

 Grozījums 67
Jutta SteinruckRezolūcijas priekšlikums3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka jāizšķir divi termini: izdzēsts
A. sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;
B. sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti 
uzņēmumi, biedrības, kooperatīvi, 
savstarpējās uzņēmējsabiedrības vai 
nodibinājumi;

(Iekļauts jaunajā definīcijā.)

Or. 

Grozījums 68
Kinga Göncz
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka jāizšķir divi termini: svītrots
A.Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;
B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti 
uzņēmumi, biedrības, kooperatīvi, 
savstarpējās uzņēmējsabiedrības vai 
nodibinājumi;

Or. 

Grozījums 69
Sven Giegold
 Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka jāizšķir divi termini: 3.Norāda, ka (a) ‘Sociālais uzņēmums’ 
nozīmē sociālajā ekonomikā  darbojošos 
uzņēmumu un kurš [nav kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmums un, ka ESUF 
ieguldījuma brīdī] nav reģistēts regulētā 
tirgus sarakstos saskaņā ar Direktīvas 
2004/39/EK 4. (1) panta 14. punktu [kas, 
izņemot gadījumos, kad uzņēmumi ar 
augstu investīciju intensitāti ir iesaistīti 
sociālo mājokļu nodrošināšanā vai citos 
sociāli nozīmīgās nozarēs, gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro 
vai  tā gada bilances kopsumma 
nepārsniedz 43 miljonus eiro] un, kurš :
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(i)  ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas 
sociālās ietekmes sasniegšanu, un nevis 
peļņas gūšanu īpašniekiem, biedriem un 
ieinteresētajām pusēm, par tā galveno 
mērķi saskaņā ar tā statūtiem vai jebkādu 
citu uzņēmējdarbības veikšanas 
dokumentu;
–uzņēmums sniedz pakalpojumus vai 
tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām 
personām un/vai
–uzņēmums izmanto preču ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas metodi, kas 
ietver tā sociālo mērķi;
(ii) pimkārt izmanto savu peļņu, lai 
sasniegtu savu galveno mērķi, nevis 
sadala peļņu, un kuram ir iepriekš 
izveidotas procedūras un noteikumi 
jebkādiem apstākļiem, kuros peļņu sadala 
akcionāriem un īpašniekiem, 
pārliecinoties, lai jebkāda peļņas sadaļa 
negatīvi neietekmētu galvenā mērķa 
sasniegšanu;
(iii) darbojas tirgū un tiek pārvaldīts 
atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši 
iesaistot darbiniekus, klientus un 
ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā 
uzņēmējdarbību;

Or. 

Grozījums 70
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka jāizšķir divi termini: 3. Balsoties uz Eiropas Komisijas 
piedāvātajām regulām attiecībā uz 
Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības fondu 
(ESUF), norāda, ka jāizšķir divi termini:

Or. 
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Grozjums nr. 71
Sven Giegold
Verts/ALE grupas  vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;

svītrots

Or. 

Grozījums 72
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;

A. Sociālā uzņēmējdarbība: sociālie 
uzņēmumi un visa Eiropas sociālās tirgus 
ekonomikas nozare, kas piedāvā sociālos 
vai vispārējās intereses produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus.

Or. 

Grozījums 73
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;

A. Sociālā uzņēmējdarbība: viss Eiropas 
sociālās ekonomikas nozare, kas piedāvā 
sociālos produktus un pakalpojumus, vai ar 
savām darbībām īsteno sociālos mērķus. 

Or. 

Grozījums 74
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
3. A punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālās tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus;

A. Sociālā uzņēmējdarbība: visa Eiropas 
sociālā tirgus ekonomikas nozare, kas 
piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus vai ar savām darbībām 
īsteno sociālos mērķus un kura darbojas, 
lai pārveidotu sabiedrību ar inovāciju 
palīdzību;

Or. 

Grozījums 75
Sven Giegold
Verts/ALE grupas  vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.B punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti 
uzņēmumi, biedrības, kooperatīvi, 
savstarpējās uzņēmējsabiedrības vai 

svītrots
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nodibinājumi;

Or. 

Grozījums 76
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
3.B punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā
labdarības organizācijas, privāti 
uzņēmumi, biedrības, kooperatīvi, 
savstarpējās uzņēmējsabiedrības vai 
nodibinājumi;

B. Sociālie uzņēmumi nozīmē uzņēmumu, 
kurš saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 4. 
(1) panta 14. punktu nav reģistrēts 
regulētā tirgū sarakstos un kurš:

(i) ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas 
sociālās ietekmes sasniegšanu, un nevis 
peļņas gūšanu īpašniekiem, biedriem un 
ieinteresētajām pusēm, par tā galveno 
mērķi saskaņā ar tā statūtiem vai jebkādu 
citu uzņēmējdarbības veikšanas
dokumentu:
–uzņēmums sniedz pakalpojumus vai 
tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām 
personām un/vai
–uzņēmums izmanto preču ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas metodi, kas 
ietver tā sociālo mērķi;
(ii) pirmkārt izmanto savu peļņu, lai 
sasniegtu savu galveno mērķi, nevis 
sadala peļņu, un kuram ir iepriekš 
izveidotas procedūras un noteikumi 
jebkādiem apstākļiem, kuros peļņu sadala 
akcionāriem un īpašniekiem, 
pārliecinoties, lai jebkāda peļņas sadaļa 
negatīvi neietekmētu galvenā mērķa 
sasniegšanu;
(iii) darbojas tirgū un tiek pārvaldīts 
atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši 
iesaistot darbiniekus, klientus un 
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ieinteresētās personas, kas saistīti ar tā 
uzņēmējdarbību;

Or. 

Grozījums 77
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
3. B punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti uzņēmumi, 
biedrības, kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai nodibinājumi;

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti uzņēmumi, 
biedrības, kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai jaunas 
uzņēmējdarbības formas;

To mērķiem (kuri ir saskaņā ar to 
uzņēmējdarbīb) ir sociāla ietekme, kas 
izmērāma pielietojot veikuma indikatorus. 
Tie ražo produktus un pakalpojumus 
pakalpojumus inovatīvā un atbildīgā 
veidā. 

Or. 

Grozījums 78
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
3.B punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti uzņēmumi, 
biedrības, kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai nodibinājumi;

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas ražo sociālos produktus 
un piedāvā sociālos pakalpojumus un, kuri 
no jauna iegulda peļņu to darbībās un 
vienlaicīgi tiek pārvaldīti atbildīgā un 
pārredzamā veidā, jo īpaši veicinot aktīvu 
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darbinieku, klientu un visu ieinteresēto 
pušu aktīvu piedalīšanos lēmumu 
pieņemšanā attiecībā uz uzņēmējdarbību 
un ražošanas norisi. Šie uzņēmumi var 
būt labklājības organizāciju asociācijas, 
kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai nodibinājumi un 
var eskistēt arī kā cita veida privātie 
uzņēmumi/organizācijas.

Or. 

Grozījums 79
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
3.B punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, privāti uzņēmumi, 
biedrības, kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai nodibinājumi;

B. Sociālie uzņēmumi: iestādes un 
organizācijas, kas darbojas un strādā 
sociālās uzņēmējdarbības ekonomikā kā 
labdarības organizācijas, klasiski privāti 
uzņēmumi un sociālie uzņēmumi: 
biedrības, kooperatīvi, savstarpējās 
uzņēmējsabiedrības vai nodibinājumi;

Or. 

Grozījums 80
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
3. B (a) punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ba. apgalvo, ka peļņas sadaļa ir 
pieļaujama, kamēr tiek ievēroti sociālā 
uzņēmuma mērķi un tā sociālais iespaids 
un norāda, ka pat tad, ja tie nepiedāvā 
tiešus sociālos produktus vai 
pakalpojumus, sociālā uzņēmuma 
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uzņēmējdarbība var iekļaut sociālus 
komponentus – piemēram, centienus 
iekļaut un integrēt margionalizētas 
sabiedrības grupas darba tirgū, sociāli 
pedagoģisko atbalstu vai personu ar 
invaliditāti reintegrāciju, izmantojot 
apmācību vai viņu vajadzībām piemērotas 
darbnīcas.

Or. 

Grozījums 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. Raksturo sociālo uzņēmumu kā uz 
uzņēmumu, kurš neskatoties uz tā 
juridisko formu, nav reģistrēts regulētā 
tirgus sarakstos (saskaņā ar Direktīvas 
2004/39/EK 4. (1) panta 14. punktu) un 
kurš:
(i) ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas 
sociālās ietekmes sasniegšanu, un nevis 
peļņas gūšanu īpašniekiem, biedriem un 
ieinteresētajām pusēm, par tā galveno 
mērķi saskaņā ar tā statūtiem vai jebkādu 
citu uzņēmējdarbības veikšanas 
dokumentu; 
– uzņēmums sniedz pakalpojumus vai 
tirgo preces neaizsargātām vai atstumtām 
personām un/vai
– uzņēmums izmanto preču ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas metodi, kas 
ietver tā sociālo mērķi;
(ii) izmanto savu peļņu, lai sasniegtu savu 
galveno mērķi, nevis sadala peļņu, un 
kuram ir iepriekš izveidotas procedūras 
un noteikumi jebkādiem apstākļiem, 
kuros peļņu sadala akcionāriem un 
īpašniekiem, pārliecinoties, lai jebkāda 
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peļņas sadaļa negatīvi neietekmētu 
galvenā mērķa sasniegšanu;
(iii) un tiek pārvaldīts atbildīgā un 
pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot 
darbiniekus, klientus un ieinteresētās 
personas, kas saistīti ar tā 
uzņēmējdarbību;

Or. 

Grozījums 82
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. Skaidro, ka, lai gan uzņēmumu 
sociālā atbildība (USA) būtu jānošķir no 
sociālās uzņēmējdarbības sociālās 
atbildības, daži komercuzņēmumi, kas 
veic USA darbības, var būt cieši saistīti ar 
sociālo uzņēmējdarbību;

Or. 

Grozījums 83
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. Norāda, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, daži 
komercuzņēmumi, kas veic USA darbības, 
var būt cieši saistīti ar sociālo 
uzņēmējdarbību;

Or. 
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Grozījums 84
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
3.A punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. Atdzīst, ka sociālā uzņēmējdarbība 
uzliek īpašu atbildību attiecībā uz 
darbiniekiem, klientiem un sabiedrību 
visumā;

Or. 

Grozījums 85
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgās darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valts  un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības sociālās 
uzņēmējdarbības nozarē, tai skaitā 
jauniešu, kas tikko sāk savu karjeru ienes 
jaunas prasmes un entuziasmu un vecāka 
gadu gājuma cilvēki, kam ir plaša 
pieredze un attīstītas prasmes, būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti, gan starptautiskā, gan 
dalībvalstu līmenī, un piešķir daudziem 
cilvēkiem dzīves jēgu;

Or. 

Grozījums 86
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgās darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgajām darbībām ir 
svarīga loma ekonomiskajā un sociālajā 
kohēzijā un solidaritātes veicināšanā, kas 
piešķir daudziem cilvēkiem dzīves jēgu; 
tāpēc lūdz atbilstošu finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

Or. 

Grozījums 87
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgās darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgās darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc, sagaida finanšu un 
strukturālo atbalstu vietējā, valstu un 
Eiropas līmenī;

Or. 

Grozījums 88
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgās darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo veiktās darbības 
būtiski sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

Or. 
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Grozījums 89
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības darbības 
būtiski sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz lai brīvprātīgo 
nozare tiktu stiprināta ne tikai ar
finansiālā atbalsta vietējā, valstu un 
Eiropas līmenī, bet arī ar labāku 
atpazīstamību sākotnējās un turpmākās 
izglītības sistēmās;

Or. 

Grozījums 90
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī; uzsver, 
ka tas nekādā veidā negrautu nozarē 
strādājošo, kuru iztika ir atkarīga no to 
darba vietas, algas un darba apstākļiem;

Or. 

Grozījums 91
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā



AM\904429LV.doc 41/121 PE491.143v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz pilnīgu 
atpazīstamību un, kur nepieciešams, 
finanšu atbalstu vietējā, valstu un Eiropas 
līmenī;

Or. 

Grozījums 92
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības būtiski 
sekmē labklājības organizācijas un 
solidaritāti un piešķir daudziem cilvēkiem 
dzīves jēgu; tāpēc lūdz finanšu atbalstu 
vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

4. Uzsver, ka brīvprātīgo darbības sekmē 
labklājības organizācijas un solidaritāti un 
piešķir daudziem cilvēkiem dzīves jēgu; 
tāpēc lūdz finansiālu un normatīvu
atbalstu vietējā, valstu un Eiropas līmenī;

Or. 

Grozījums 93
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam 
nav noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību 

svītrots
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to saglabāt;
(Jauna definīcija)

Or. 

Grozījums 94
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam 
nav noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību 
to saglabāt;

5. Uzskata, ka ES publiskā iepirkuma 
noteikumu reforma ir lieliska iespēja, lai 
uzlabotu sociālo standartu izpildi,  
garantētu vismaz vienādu sociālo uzņēmu 
dalību publiskajā iepirkumā un, lai 
nodrošinātu sistemātiskāku sociālo un 
vides  kritēriju ieviešanu publisko 
kontraktu piešķiršanā;

Or. 

Grozījums 95
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību 
to saglabāt;

5. Norāda, ka sociālie uzņēmumi 
lielākoties no jauna investē peļņu ar 
nodomu sasniegt uzņēmuma sociālo 
mērķi; peļņas gūšana kā to pakalpojumu 
sniegšanas dzinējspēks var itin viegli kļūt 
par traucēkli kvalitātei, piekļuvei un 
pieejamībai;

Or. 
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Grozījums 96
Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

5. Norāda uz labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

Or. 

Grozījums 97
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

5. Norāda, ka sociālais uzņēmums rada 
sociālo darbību tās plašākā nozīmē –
pielietojot uzņēmējdarbības metodes; 
piezīmēs šai jomā liecina, ka sociālais 
uzņēmums atrodas ‘krustcelēs’ starp tirgu 
un sabiedrisko politiku, starp peļņas un 
bezpeļņas nozarēm; norāda, ka tam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam, bet 
gan, ka sociālajā uzņēmumā pastāv iespējā 
atrast ilgstošu risinājumu dotajai 
problēmai; vienlaicīgi uzsverot labklājības 
organizāciju radīto sociālo vērtību un 
nepieciešamību to saglabāt un iespēju 
pilnveidot;

Or. 

Grozījums 98
Heinz K. Becker
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Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver sociālo uzņēmumu 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

Or. 

Grozījums 99
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt;

5. Norāda, ka sociālajam uzņēmumam nav 
noteikti jābūt bezpeļņas uzņēmumam; 
vienlaicīgi uzsver labklājības organizāciju 
radīto sociālo vērtību un nepieciešamību to 
saglabāt; uzsver, ka sociālie uzņēmumi 
sekmē solidaritātes un sociālo principu 
izaugsmi ieguldot savu peļņu galveno 
mērķu sasniegšanā, nevis sadalot to starp 
saviem īpašniekiem, biedriem vai 
akcionāriem; citādai naudas līdzekļu 
sadalei jābūt ierobežotai un jānotiek tikai 
izņēmuma gadījumos, neietekmējot 
galveno mērķu izpildi;

Or. 

Grozījums 100
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
5. a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5a. Uzsver, ka sociālo pakalpojumu jomā 
ļoti svarīga ir sniegt lietotājam izvēles 
brīvība, kas var notikt tikai gadījumā, kad 
pastāv vairāki šādu pakalpojumu sniedzēji 
no kuriem lietotājs var izvēlēties; 

Or. 

Grozījums 101
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

dzēsts

Or. 

Grozījums 102
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 

6. Lūdz Komisiju izstrādāt reglamentējošu 
struktūru sociālo uzņēmumu 
daudzveidīgās organizācijas veicināšanai 
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notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

un lūdz reaģēt uz to darbības specifisko 
raksturu un iezīmēm, it īpaši pieņemot ad 
hoc atbalsta un finansēšanas vienošanās 
ar mērķi ļaut sociālajiem uzņēmumiem 
veikt savas funkcijas un attīstīties labos 
apstākļos;

Or. 

Grozījums 103
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

6. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī;

Or. 

Grozījums 104
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
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uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām sociālās 
uzņēmējdarbības nozarē, kas lielākoties 
atrodas pilsētu teritorijās, tādējādi pārējās 
mazāk ienesīgas jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no sociālajiem 
pakalpojumiem un labdarības;

Or. 

Grozījums 105
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

6. Paziņo, ka sociālos uzņēmumus vai 
organizācijas nevajadzētu pakļaut skarbai 
konkurencei, kas var notikt tad, ja uz peļņu 
orientēti uzņēmumi koncentrējas uz 
ienesīgām jomām, kas lielākoties atrodas 
pilsētu teritorijās, tādējādi pārējās jomas, 
kas lielākoties atrodas lauku teritorijās, kur 
loģistikas šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, 
kļūst aizvien vairāk atkarīgas no tā 
dēvētajiem „pakalpojumiem nabadzīgo 
cilvēku vajadzībām”;

Or. 

Grozījums 106
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
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uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās vai nomaļās 
vietās, kur loģistikas šķēršļu dēļ ir lielākas 
izmaksas, kļūst aizvien vairāk atkarīgas no 
tā dēvētajiem „pakalpojumiem nabadzīgo 
cilvēku vajadzībām”;

Or. 

Grozījums 107
Sven Giegold
Verts/ALE Group vārdā 

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās, kur loģistikas 
šķēršļu dēļ ir lielākas izmaksas, kļūst 
aizvien vairāk atkarīgas no tā dēvētajiem 
„pakalpojumiem nabadzīgo cilvēku 
vajadzībām”;

6. Paziņo, ka sociālās labklājības 
uzņēmumus vai organizācijas nevajadzētu 
pakļaut neregulētai konkurencei, kas var 
notikt tad, ja uz peļņu orientēti uzņēmumi 
koncentrējas uz ienesīgām jomām, kas 
lielākoties atrodas pilsētu teritorijās, 
tādējādi pārējās jomas, kas lielākoties 
atrodas lauku teritorijās vai nomaļās 
vietās, kur loģistikas šķēršļu dēļ ir lielākas 
izmaksas, kļūst aizvien vairāk atkarīgas no 
tā dēvētajiem „pakalpojumiem nabadzīgo 
cilvēku vajadzībām”;

Or. 

Grozījums 108
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī;

7. Atbalsta Komisijas iniciatīvu par 
Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības 
Fondu; paziņo, ka ES fondiem jāieķļauj 
sevī programmas, kas atklāti atbalsta pie 
sociālās ekonomikas un sociālās 
uzņēmējdarbības piederošo sociālo 
uzņēmumu pieeju finanšu līdzekļiem; 
atbalsta Kopienas programmu 
pieejamības izaugsmi un attīstību, kas 
ļauj jauniešiem dibināt sociālās 
ekonomikas uzņēmumus (piem. 
ERASMUS Jaunajiem Uzņēmējiem);
tomēr atgādina, ka pašnodarbinātību 
jāatbalsta ar pietiekamu padomdošanu un 
investīciju iespējām, lai aizsargātu 
jauniešus no sliktiem darba apstākļiem 
dēļ pastāvīgas pašekspluatācijas, 
nepietiekamas sociālās aizsardzības,
parādiem un bankrota; 

Or. 

Grozījums 109
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī;

7. Izceļ sociāli ekonomiskos argumentus 
par labu atbilstoša finansiālā atbalsta 
sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem ES 
līmenī; uzsver to, cik svarīgi ir, lai 
Dalībvalstis pielāgotos dažādām sociālā 
sektora uzņēmumu vajadzībām un sniegtu 
iespēju šiem uzņēmumiem izmantot 
atbalsta iespējas problēmu risināšanai; 

Or. 
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Grozījums 110
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī;

7. Uzskata, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī, kas jānosaka 
pilnīgas pārbaudes rezultātā;

Or. 

Grozījums 111
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī;

7. Paziņo, ka inovatīvajiem sociālajiem 
uzņēmumiem būtu vajadzīgs finanšu 
atbalsts Eiropas līmenī un aicina izmantot 
citus ES fondus, jo īpaši ESF un ERDF 
fondus projektu finansēšanai, kā arī 
aicina ‘Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības 
Fonda (EuSEF)’ struktūras dibināšanu;

Or. 

Grozījums 112
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7. a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7a. Uzsver, ka sociālo uzņēmumu 
sekmēšanas ziņā ir ļoti svarīgi uzlabot 
pieeju finansējumam gan Eiropas, gan 
valsts līmenī, atzīmējot to, ka par 
sociālajiem uzņēmumiem esošās 
informācijas trūkuma dēļ investoru
meklējumi kļūst ar vien grūtāki. Šobrīd 
vajadzētu atzīmēt, ka sociālajiem 
uzņēmumiem ir daudz lielāka 
konkurētspēja un produktivitāte nekā mēs 
domājam, kas ir galvenokārt strādājošo 
darbinieku personīgās apņēmības un 
labāku darba apstākļu rezultātā; 

Or.

Grozījums 113
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

dzēsts

(saturs iekļauts 7. punktā)

Or. 

Grozījums 114
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Atbalsta Kopienas programmu 
pieejamības izaugsmi un attīstību, kas 
ļauj jauniem cilvēkiem dibināt sociālās
ekonomikas uzņēmumus (piem. 
ERASMUS Jaunajiem Uzņēmējiem);
tomēr atgādina, ka pašnodarbinātību 
jāatbalsta ar pietiekamu padomdošanu un 
investīciju iespējām, lai aizsargātu 
jauniešus no sliktiem darba apstākļiem 
dēļ pastāvīgas pašekspluatācijas, 
nepietiekamas sociālās aizsardzības, 
parādiem un bankrota; 

Or. 

Grozījums 115
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem ir 
jāredz sava nākotne sociālajā 
uzņēmējdarbībā un aktīvi jāiesaistās 
jaunu iespēju un perspektīvu attīstībā; 
tāpēc atbalsta tuvāku sadarbību starp 
sociālajiem uzņēmumiem un augstskolām;
aicina Komisiju apsvērt pētījumu veikšanu 
sociālo uzņēmumu un sociālās 
uzņēmējdarbības nozarēs, iekļaujot to 
Komisijas PROGRESS pētījumu 
programmās un organizācijās;

Or. 

Grozījums 116
Kinga Göncz
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam; 

8. Uzsver uzņēmējdarbības un innovatīvu
sociālo uzņēmumu veicināšanas veidu 
svarīgumu, jo īpaši attiecībā uz jaunajiem 
uzņēmējiem, lai nodrošinātu labāku 
piekļuvi Kopienas programmām un 
finansējumam;

Or. 

Grozījums 117
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Uzsver, ka jāpalielina sociālās 
uzņēmējdarbības atpazīstamību valsts 
izglītības iestādēs, lai stimulētu jaunās 
paaudzes ieinteresētību saistītās karjerās, 
tādējādi veicinot jauno uzņēmēju 
iesaistīšanos sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jaunu sociālās uzņēmējdarbības veidu 
izveidi;  tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam; lūdz gādāt 
par ‘Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem’ 
programmas nākotni un par šīs 
programmas pievilcības un redzamības 
uzlabošanu; 

Or. 

Grozījums 118
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizveido jauni sociālās uzņēmējdarbības
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam (piem. 
Erasmus Jaunajiem Uzņēmējiem, utt.);

Or. 

Grozījums 119
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem vieglāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

Or. 

Grozījums 120
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Mikael Gustafsson
Sieviešu Tiesību un Dzimumu Līdztiesību Komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem, jo 
īpaši sievietēm, jāiesaistās sociālajā 
uzņēmējdarbībā un jāizpēta jauni sociālās 
uzņēmējdarbības veidi; tāpēc aicina 
nodrošināt jaunajiem uzņēmējiem un 
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programmām un finansējumam; sievietēm labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam; 

Or. 

Grozījums 121
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem 
jāiesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un 
jāizpēta jauni sociālās uzņēmējdarbības 
veidi; tāpēc aicina nodrošināt jaunajiem 
uzņēmējiem labāku piekļuvi Kopienas 
programmām un finansējumam;

8. Uzsver, ka jaunajiem uzņēmējiem un 
sieviešu dzimuma uzņēmējiem jāiesaistās 
sociālajā uzņēmējdarbībā un jāizpēta jauni 
sociālās uzņēmējdarbības veidi; tāpēc 
aicina nodrošināt jaunajiem uzņēmējiem 
un sieviešu dzimuma uzņēmējiem labāku 
piekļuvi Kopienas programmām un 
finansējumam;

Or. 

Grozījums 122
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
8. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8a. Atbalsta gan Eiropas, gan valsts 
līmeņa darbības par labu sociālo 
uzņēmumu sekmēšanai – nodrošinot to 
dzīvotspēju un maksimālu sociālo 
efektivitāti – sniedzot sociālajai 
uzņēmējdarbībai veltītu apmācību un 
informāciju, kā arī balstoties uz esošās 
reglamentējošās struktūras, vienlaicīgi 
veicinot to integrāciju sagatavošanas un 
tālākās apmācības struktūrā; 

Or. 
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Grozījums 123
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību 
nozari dažādās Dalībvalstīs;

9 Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību 
nozari dažādās Dalībvalstīs; lūdz Komisiju 
turpināt likumdošanas priekšlikuma 
izstrādi, kas paredz izveidot Eiropas 
biedrību statūtus saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta rakstisko deklarāciju No
P7_DCL(2010)0084, kas ir spēkā no 2011. 
Gada 10. marta; 

Or. 

Grozījums 124
Sven Giegold
Verts/ALE Group vārdā
Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību 
nozari dažādās Dalībvalstīs;

9. Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību 
nozari dažādās Dalībvalstīs; aicina izveidot 
Eiropas biedrību statūtus; 

Or. 

Grozījums 125
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību 

9. Atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas 
papildināt, paplašināt un stiprināt jau 
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nozari dažādās Dalībvalstīs; attīstīto biedrību nozari dažādās 
Dalībvalstīs;

Or. 

Grozījums 126
Sven Giegold
Verts/ALE Group vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9a. Norāda, ka atbilstošu darba apstākļi 
un kvalitatīva nodarbinātība ir 
nepieciešami pilnīgai nozares potenciāla 
izmantošanai un ilgtermiņa 
nodarbinātības izveidei; demokrātiska 
darbinieku atlase vai, attiecīgi, darba 
koplīguma izveide ir ļoti būtiski faktori 
tirgus konkurences saglabāšanai, kas 
balstās uz pakalpojumu kvalitāti nevis 
zemākās cenas principa; aicina šo 
grozījumu attiecināt, citu lietu starpā, uz 
atalgojuma uzlabošanu, lai tas atbilstu 
vispusīgi apmierinoša dzīvesveida 
prasībām un nebūtu atkarīgs no 
dzimuma, kā arī uz darba drošības 
garantēšanu darba vietā; norāda, ka 
sociāls dialogs ar nozares pārstāvjiem 
ievērojami sekmētu kvalificēta darbaspēka 
saglabāšanu sociālo pakalpojumu nozarē;

Or. 

Grozījums 127
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
9. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9a. Norāda, ka atbilstošu darba apstākļi 
un kvalitatīva nodarbinātība ir 
nepieciešami pilnīgai nozares potenciāla 
izmantošanai un ilgtermiņa 
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nodarbinātības izveidei; darba koplīgumi 
un vienošanās ir ļoti būtiski faktori tirgus 
konkurences saglabāšanai, kas balstās uz 
pakalpojumu kvalitāti nevis zemākās 
cenas principa;  šis grozījums attiecās, 
citu lietu starpā, uz atalgojuma 
uzlabošanu, lai tas atbilstu vispusīgi 
apmierinoša dzīvesveida prasībām un 
nebūtu atkarīgs no dzimuma, kā arī uz 
darba drošības garantēšanu darba vietā; 
norāda, ka sociāls dialogs ar nozares 
pārstāvjiem ievērojami sekmētu 
kvalificēta darbaspēka saglabāšanu 
sociālo pakalpojumu nozarē;

Or. 

Grozījums 128
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
9. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9a. Atzinīgi novērtē Komisijas ieceri 
ierosināt Eiropas reglamentējošo 
struktūru sociālo investīciju fondiem, ar 
mērķi sekmēt sociālo uzņēmumu piekļuvi 
finanšu tirgiem; 

Or. 

Grozījums 129
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Atzinīgi novērtē Komisijas nodomu 
iesniegt priekšlikumu vienkāršot regulu par 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības 
statūtiem; 

10. Atzinīgi novērtē Komisijas nodomu 
iesniegt priekšlikumu vienkāršot regulu par 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības 
statūtiem; atzīmē, ka lielāka daļa 
kooperatīvu ir mazi uzņēmumi, kas 
darbojas vienas valsts teritorijā, tāpēc 
aicina šādu statūtu padarīt par 
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brīvprātīgu;

Or. 

Grozījums 130Sven GiegoldZaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdāPriekšlikums 
rezolūcijaiPunkts 10 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

10a. Aicina ES publiskā iepirkuma 
noteikumos „lētākās cenas” principa vietā 
piemērot „ekonomiski visizdevīgākā 
piedāvājuma (EVP)” principu slēdzot līgumus 
par pakalpojumu sniegšanu; EVP kritērijiem 
jāietver pilnu sociālo un darba kvalitātes 
aspektu spektru, piemēram darba kvalitāti, 
darba koplīguma esamību, vienādas darba 
samaksas ievērošanu, labu tirdzniecības 
praksi, sociāli neaizsargāto un riska personu 
grupu iesaistīšanu līguma izpildītāju vidū;

Or. Grozījums 131Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya 
Nedelcheva Priekšlikums rezolūcijaiPunkts 11

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

11. Atbalsta Komisijas vēlmi veikt pētījumu par 
pašpalīdzības organizāciju stāvokli visās 
Dalībvalstīs

11. Uzdod Komisijai veikt pētījumu par 
pašpalīdzības organizāciju stāvokli visās 
Dalībvalstīs,  kā arī to veicot, ņemt vērā 
pētījumu, ko veicis Eiropas Parlaments, 
aicinot Komisiju veikt šo darbu; ciešā 
sadarbībā ar pašpalīdzības organizāciju 
pārstāvjiem Eiropas Savienībā;

Or. Grozījums 132Kinga GönczPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 11

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

11. Atbalsta Komisijas vēlmi veikt pētījumu par 
pašpalīdzības organizāciju stāvokli visās 
Dalībvalstīs; 

11. Atbalsta Komisijas vēlmi veikt salīdzinošo 
pētījumu par pašpalīdzības organizāciju stāvokli 
visās Dalībvalstīs;

Or. Grozījums 133Anthea McIntyrePriekšlikums rezolūcijaiPunkts 11 a 
(jauns)
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

11a. Atzīmē atšķirības sociālās 
uzņēmējdarbības nozarē, uzsver, ka jebkādu 
jaunu struktūru attīstīšanai ES līmenī ir jābūt 
brīvprātīgai, lai ņemtu vērā dažādu sociālās 
uzņēmējdarbības formu pastāvēšanu 
Dalībvalstu starpā;

Or. Grozījums 134Birgit SippelPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 12

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

12.Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā;

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā; pasvītrojot Eiropas 
uzņēmējdarbības formu priekšrocības, kas 
atļautu pašpalīdzības organizāciju pārrobežu 
darbību, nelikvidējot to pašpalīdzības funkciju, 
veicinot to sociālā pienesuma atzīšanu, it īpaši 
attiecībā uz sniegtajiem augstas kvalitātes 
sociālajiem un veselības pakalpojumiem, 
solidaritātes principu un pakalpojumu 
vienlīdzīgas pieejamības ievērošanu, ļautu 
attīstīt pašpalīdzības organizāciju darbību 
Dalībvalstīs, kurās tās vēl nepastāv 
(galvenokārt jaunajās Dalībvalstīs) un ar 
uzlabotiem juridiskajiem apstākļiem 
kompensētu pieaugoši finansiālo spiedienu uz 
pašfinansēšanās prasībām; uzsverot; ka 
pašlaik eksistējošās organizācijas kā Eiropas 
Kooperatīvs (SCE) vai Eiropas 
Komercsabiedrība (SE) nav piemēroti 
pašpalīdzības organizācijām sakarā arto 
atšķirīgo uzņēmējdarbības modeli;

Or. Grozījums 135Frédéric DaerdenPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 12

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā;

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā; pašpalīdzības 
organizācijas; spēcīgi, uz nākotni vērsti 
uzņēmumi, kas radītu labākas kvalitātes darbu 
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saskan ar mērķiem, kurus nosaka Eiropas 
2020 ilgtermiņa attīstības stratēģija;

Or. Grozījums 136Heinz K. BeckerPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 12

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā;

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā; ar nožēlu atzīmējot, 
ka pašpalīdzības organizāciju pārstāvji nav 
iekļauti veidojot ekspertu grupu par sociālo 
uzņēmējdarbību, lai pārraudzītu pasākumu 
attīstību, kuri paredzēti šajā Ziņojumā;

Or. Grozījums 137Franz ObermayrPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 12

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā;

12. Uzsver, ka pašpalīdzības organizācijas, ES 
uzņēmējdarbības formu izpratnē, būtu jāuzskata 
par atšķirīgu un būtisku spēlētāju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā; uzskatot, ka šie 
pasākumi var notikt tikai ar nosacījumu, ka 
tiek rūpīgi izsvērtas priekšrocības un trūkumi;

Or. Grozījums 138Anthea McIntyrePriekšlikums rezolūcijaiPunkts 13

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

13. Izsaka atbalstu Komisijas ieteikumam par 
likumdošanu par komercsabiedrības formu -
Eiropas fondu;5

13 Izsaka atbalstu Komisijas ieteikumam par 
likumdošanu par komercsabiedrības formu 
Eiropas fondu, kas būs veiksmīgs tikai,  ja tiks 
ieviests brīvprātīgā veidā;5

Or. Grozījums 139Heinz K. BeckerPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 13 a 
(jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

13a. Uzsver Eiropas komercsabiedrības formas 
izveides nozīmīgumu klubiem;

Or. Grozījums 140Anthea McIntyrePriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un 
vietējo pakalpojumu ES valsts atbalsta 
noteikumu paketes ieviešanai;

14. Aicina viest lielāku skaidrību par sociālo un 
vietējo pakalpojumu ES valsts atbalsta 
noteikumiem;

Or. Grozījums 141Jutta SteinruckPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un 
vietējo pakalpojumu ES valsts atbalsta 
noteikumu paketes ieviešanai;

14. Izsaka atbalstu sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu
pārskatīšanai;

Or. Grozījums 142Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai;

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai, tomēr aicinot Komisiju veikt 
šo noteikumu tālāku precizēšanu tā, lai 
atvieglotu to izprašanu un piemērošanu 
vietējām un reģionālajām institūcijām, it īpaši 
attiecībā par sociālajiem uzņēmumiem;

Or. Grozījums 143Marie-Christine Vergiat, Patrizia ToiaPriekšlikums 
rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai;

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai kopumā, tomēr uzsverot, ka 
šie pasākumi ir nepieciešams, bet nepietiekams  
pirmais solis, lai piedāvātu nacionālajām un 
vietējām instancēm, kā arī nozares 
dalībniekiem atbilstošu juridisku drošību un 
ņemtu vērā publisko pakalpojumu sniegšanas 
specifiku, kuru loma sociālajā un teritoriālajā 
kohēzijā ir lielāka kā citkārt;
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Or. Grozījums 144Jens Nilsson, Olle LudvigssonPriekšlikums 
rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai;

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai , tomēr aicinot Komisiju 
veikt šo noteikumu tālāku precizēšanu tā, lai 
atvieglotu to izprašanu un piemērošanu 
vietējām un reģionālajām institūcijām, it īpaši 
attiecībā par sociālajiem uzņēmumiem;

Or. Grozījums 145Kinga GönczPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai;

14. Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanai; aicina Dalībvalstis ieviest 
nodokļu atvieglojumus sociālajiem 
uzņēmumiem kopumā, kā arī gadījumos, kad 
tiek nodarbināti cilvēki no sociāli 
neaizsargātajām grupām;

Or. Grozījums 146Heinz K. BeckerPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14 Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanu;

14 Izsaka atbalstu pārskatītas sociālo un vietējo 
pakalpojumu ES valsts atbalsta noteikumu 
paketes ieviešanu kā kopumā nepieciešamiem;

Or. Grozījums 147Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14a. Atgādina ka dokumentā COM(2004)0018 
Komisija ir pati apņēmusies veikt divpadsmit 
darbības, ieskaitot:
· atbalstīt iesaistītās puses un organizēt 
strukturētu informācijas apmaiņu,
· izplatīt labāko praksi, lai uzlabotu nacionālo 
likumdošanu,
· vākt Eiropas statistiku,
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·vienkāršot un pārskatīt Eiropas likumdošanu 
par kooperatīviem,
· ierosināt pielāgotas izglītības programmas un 
iekļaut atsauces uz kooperatīviem EĪF finanšu 
instrumentos;

Or. Grozījums 148Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 b (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14b. Paužot nožēlu par faktu, ka no minētā 
apņemšanos saraksta tikai trīs ir ieviesti 
praksē, bet bez būtiskiem rezultātiem, jāuzsver, 
ka šādi trūkumi ierobežo kooperatīvu attīstības 
potenciālu;

Or. Grozījums 149Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 c (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14c. Jāuzsver, ka ES politikai visās sfērās ir 
jāatzīst sociālekonomisko uzņēmumu, ieskaitot 
kooperatīvo uzņēmumu īpatnības un sniegtā 
pievienotā vērtība, veicot likumdošanas par 
publiskajiem iepirkumiem, valsts atbalstu un 
finanšu regulēšanu atbilstošu pielāgošanu;

Or. Grozījums 150Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 d (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14d. Aicina Dalībvalstis veicināt kooperatīviem 
labvēlīgākus apstākļus, kā pieeju kredītiem un 
nodokļu atlaidēm;

Or. Grozījums 151Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 e (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14e. Atbalstīt uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumus, it īpaši uzņēmējdarbības 
konsultācijas un darbinieku apmācību, kā arī 
finansējuma pieejamību kooperatīviem, it īpaši 
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darbinieku vai klientu pārpirkšanas 
darījumiem, ņemot vērā, ka tas ir nenovērtēts 
instruments komercsabiedrību glābšanai 
krīzes laikā un pārveidošanā par ģimenes 
uzņēmumiem;

Or. Grozījums 152Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 14 f (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

14f. Norāda, ka resursu trūkums noved pie 
rezultātu trūkuma, uzsverot steidzamu 
uzlabojumu nepieciešamību Komisijas 
iekšienē, kas būtu vērsti uz organizāciju un 
resursiem, kas veltīti sociālekonomikai, ņemot 
vērā pašreizējo kompetenču un darbinieku 
resursu, kas strādā ar sociālekonomiskajiem 
jautājumiem Komisijas iekšienē, izkliedētību;

Or. Grozījums 153Nadja HirschPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 15

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

15. Norāda, ka publiski nodrošinātie 
Vispārējas Nozīmes Sociālie Pakalpojumi 
(VNSP) netiek uzskatīti par sociālās 
uzņēmējdarbības daļu, jo pamatā tiek finansēti 
no nodokļu ieņēmumiem, izņemot gadījumus, 
kad VNSP tiek sniegti sadarbībā ar sociālajām 
komercsabiedrībām;

15. Norāda, ka sociālās komercsabiedrības ir 
būtiski vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu sniedzēji, aicinot Komisiju atzīt 
visas iespējas VNSP sniegšanai un 
finansēšanai par līdzīgām, ievērojot principus, 
kurus pamatā nosaka likumi par līdzvērtīgu 
attieksmi, nediskriminēšanu un 
caurspīdīgumu; turklāt aicina atzīmēt 
Dalībvalstu labākās prakses piemērus, vadoties 
no principa, ka visi pakalpojumu sniedzēji, 
neatkarīgi no to juridiskā statusa spēj sasniegt 
provizoriskos juridiski noteiktos nosacījumus, 
kas ļauj tiem nodrošināt pakalpojumus, ar 
noteikumu ka tiek ievēroti principi, kas 
noteikti likumā par līdzvērtīgu attieksmi, 
nediskriminēšanu un caurspīdīgumu;

Or. Grozījums 154Jutta SteinruckPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 15

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

15. Norāda, ka publiski nodrošinātie 
Vispārējas Nozīmes Sociālie Pakalpojumi 

15. Sociālās komercsabiedrības ir būtisks 
Vispārējas Nozīmes Sociālo Pakalpojumu 



PE491.143v01-00 66/121 AM\904429LV.doc

LV

(VNSP) netiek uzskatīti par sociālās 
uzņēmējdarbības daļu, jo pamatā tiek finansēti 
no nodokļu ieņēmumiem, izņemot gadījumus, 
kad VNSP tiek sniegti sadarbībā ar sociālajām 
komercsabiedrībām;

(VNSP) sniedzēji. Tām bieži ir kopēja izcelsme 
vai tās ir cieši saistītas ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, brīvprātīgajām 
organizācijām un/vai labklājības asociācijām, 
nodrošinot uz personu orientētus 
pakalpojumus, radītām, lai atsauktos uz 
vitālām humānām vajadzībā, jo īpaši 
vajadzībām personām neaizsargātās grupās; 
bieži sociālās komercsabiedrības  atrodas starp 
tradicionālajiem publiskajiem un privātajiem 
sektoriem, kas nodrošina publiskos 
pakalpojumus – publiskā iepirkuma struktūrā;

Or. Grozījums 155Riikka MannerPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 15

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

15. Norāda, ka publiski nodrošinātie Vispārējas 
Nozīmes Sociālie Pakalpojumi (VNSP) netiek 
uzskatīti par sociālās uzņēmējdarbības daļu, jo 
pamatā tiek finansēti no nodokļu 
ieņēmumiem, izņemot gadījumus, kad VNSP 
tiek sniegti sadarbībā ar sociālajām 
komercsabiedrībām;

15. Norāda, ka sociālās komercsabiedrības ir 
būtiski Vispārējas Nozīmes Sociālo 
Pakalpojumu (VNSP) sniedzēji; tām bieži ir 
kopēja izcelsme vai tās ir cieši saistītas ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
brīvprātīgajām organizācijām un/vai 
labklājības asociācijām, nodrošinot uz personu 
orientētus pakalpojumus, radītām, lai 
atsauktos uz vitālām humānām vajadzībā, jo 
īpaši vajadzībām personām neaizsargātās 
grupās; bieži sociālās komercsabiedrības 
atrodas starp tradicionālajiem publiskajiem un 
privātajiem sektoriem, kas nodrošina publiskos 
pakalpojumus – publiskā iepirkuma struktūrā;

Or. Grozījums 156Sven Giegold Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas 
vārdāPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 15 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

15a. Atbalsta Komisijas priekšlikumu par 
daudzvalodu platformu uzņēmumiem 
sociālekonomiskajā vai sociālajā 
uzņēmējdarbībā; atbalsta iniciatīvu Eiropas 
līmenī stiprināt savstarpējās apmaiņas tīklus, 
kas var veicināt labākās prakses piemēru 
izplatīšanu nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmenī, atgādinot, ka labākais veids 
atpazīstamības palielināšanai un atbalstam 
sociālekonomiskai būtu Atvērtās 
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Koordinēšanas Metode;

Or. Grozījums 157Kinga GönczPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 15 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

15a. Aicina Komisiju un Dalībvalstis novērst 
sociālo komercsabiedrību diskrimināciju, kas 
balstīta uz to īpašniekiem;

Or. Grozījums 158Heinz K. BeckerPriekšlikums 
rezolūcijaiApakšvirsraksts 3

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

Sociāla uzņēmējdarbības īpatnības Dzēsts

Or. Grozījums 159Jutta SteinruckPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 16

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16. Atzīmē divas sociālo komercsabiedrību 
papildu īpatnības, kuras jāņem vērā:

Dzēsts

– darbinieku līdzdalības modeļi un principi;
– neskatoties uz to ka peļņas gūšana kopumā 
ir atļauta un pat tiek atbalstīta, peļņa, darbības 
pārpalikumi, naudas līdzekļi un rezerves 
primāri tiek ieguldītas kvalitātes 
nodrošināšanā, jauninājumos un attīstībā;

(Noteikts ar jaunu definīciju.)

Or. Grozījums 160Nadja HirschPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 16

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16. Atzīmē divas sociālo komercsabiedrību 
papildu īpatnības, kuras jāņem vērā:

Dzēsts

– darbinieku līdzdalības modeļi un principi;
– neskatoties uz to ka peļņas gūšana kopumā 
ir atļauta un pat tiek atbalstīta, peļņa, darbības 
pārpalikumi, naudas līdzekļi un rezerves 
primāri tiek ieguldītas kvalitātes 
nodrošināšanā, jauninājumos un attīstībā;
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Or. Grozījums 161Kinga GönczPriekšlikums rezolūcijaiPunkts 16

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16. Atzīmē divas sociālo komercsabiedrību 
papildu īpatnības, kuras jāņem vērā:

dzēsts

– darbinieku līdzdalības modeļi un principi;
– neskatoties uz to ka peļņas gūšana kopumā 
ir atļauta un pat tiek atbalstīta, peļņa, darbības 
pārpalikumi, naudas līdzekļi un rezerves 
primāri tiek ieguldītas kvalitātes 
nodrošināšanā, jauninājumos un attīstībā;

Or. Grozījums 162Jens Nilsson, Olle LudvigssonPriekšlikums 
rezolūcijaiPunkts 16 – introductory part

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16. Atzīmē divas sociālo komercsabiedrību 
papildu īpatnības, kuras jāņem vērā:

16. Atzīmē, ka Vispārējas Nozīmes Sociālo 
Pakalpojumu (VNSP) publiska nodrošināšana 
netiek uzskatīta par sociālās uzņēmējdarbības 
daļu

Or. Grozījums 163
Frédéric Daerden
Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – ievaddaļa

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16. Punkti diviem turpmākiem specifiskiem 
sociālo uzņēmumu raksturojumiem, kuri ir 
jāizskata:

16. Punkti trijiem turpmākiem specifiskiem 
sociālo uzņēmumu raksturojumiem, kuri ir 
jāizskata:

Or <Original>{FR}</Original>

Grozījums <NumAm>164</NumAm>
Heinz K. Becker

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- darbinieku līdzdalības modeļi un 
principi;

izdzēsts

Or 

Grozījums 165
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- darbinieku līdzdalības modeļi un 
principi;

izdzēsts

Or 

Grozījums 166
Birgit Sippel

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- darbinieku līdzdalības modeļi un principi; – darbinieku līdzdalības modeļi un 
principi, kas respektē strādājošo tiesības 
uz informācijas un konsultāciju 
saņemšanu un līdzdalību;

Or 

Grozījums 167
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- darbinieku līdzdalības modeļi un principi; - modeļi un principi darbinieku, lietotāju 
un, plašākā izpratnē, visu interesēto pušu 
līdzdalībai;

Or 

Grozījums 168
Elisabeth Morin-Chartier

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– darbinieku līdzdalības modeļi un 
principi;

– modeļi un principi darbinieku un 
interesēto pušu līdzdalībai;

Or 

Grozījums 169
Frédéric Daerden

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 1. atkāpe (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- uzsverot solidaritātes vērtības un ņemot 
vērā kopīgo interesi;

Or 

Grozījums 170
Heinz K. Becker

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana 
kopumā ir atļauta un pat 
atbalstāma, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves 
pirmām kārtām jāreinvestē 
kvalitātē, inovācijā un attīstībā;

izdzēsts

Or 

Grozījums 171
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā 
ir atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, 
peļņa no darbības, fondi un rezerves 
pirmām kārtām jāreinvestē kvalitātē, 
inovācijā un attīstībā;

izdzēsts

Or 

Grozījums 172
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
-
Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 
attīstībā;

- ņemot vērā, ka peļņu var gūt sociālie 
uzņēmumi, ieskaitot sociālās ekonomijas 
uzņēmumus, ienākumi, peļņa no darbības, 
fondi un rezerves pirmām kārtām 
jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un tādu 
darbību attīstībā, kuras būtu vērstas uz 
vajadzību panākšanu, ieskaitot sociālo un 
vispārējo interešu vajadzības, nevis 
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vienkārši kapitālā atlīdzībā;

Or 

Grozījums <NumAm>173</NumAm>
Elisabeth Morin-Chartier
-
Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 
attīstībā;

- ņemot vērā, ka peļņu var gūt sociālā 
uzņēmējdarbība, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves pirmām kārtām 
jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 
pakalpojumu attīstībā, nevis akcionāru un 
investoru atlīdzībā;

Or 

Grozījums 174
Paul Murphy
Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā 
ir atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, 
peļņa no darbības, fondi un rezerves 
pirmām kārtām jāreinvestē kvalitātē, 
inovācijā un attīstībā;

– Ja ienākumi, peļņa no darbības, fondi vai
rezerves tiek iegūti, tie būtu jāreinvestē 
kvalitātē, inovācija un attīstībā;

Or 

Grozījums 175
Alejandro Cercas

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe
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Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana 
kopumā ir atļauta un pat 
atbalstāma, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, 
inovācijā un attīstībā;

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana 
kopumā ir atļauta un pat 
atbalstāma, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē to sociālā mērķa 
sekmēšanā;

–

Or es

Grozījums 176
Birgit Sippel

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 
attīstībā;

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 
primāro mērķu attīstībā, nekā jāsadala 
īpašniekiem un akcionāru locekļiem;

Or

Grozījums 177
Jean-Luc Bennahmias

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

- ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, inovācijā un 

- ņemot vērā, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma, ienākumi, peļņa 
no darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, sociālajā
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attīstībā; inovācijā un uzņēmuma nostādītu mērķu 
attīstībā;

Or 

Grozījums 178
Franz Obermayr

Priekšlikums par rezolūciju
16. pants – 2. atkāpe

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

– ņemot vērā, ka peļņas gūšana 
kopumā ir atļauta un pat 
atbalstāma, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, 
inovācijā un attīstībā;

– - ņemot vērā, ka peļņas gūšana 
kopumā ir atļauta un pat 
atbalstāma, ienākumi, peļņa no 
darbības, fondi un rezerves pirmām 
kārtām jāreinvestē kvalitātē, 
inovācijā, jaunajā personālā un 
attīstībā;

Or 

Grozījums 179
Kinga Göncz

Priekšlikums par rezolūciju
Pants 16 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16a. Uzsver, ka sociālās uzņēmējdarbības 
sektoram ir specifiski raksturojumi, kuri 
jāņem vērā, veidojot ES līmeņa 
pasākumus, t.i., ka tās strādājošie 
pārsvarā ir padzīvojuši cilvēki, sievietes 
un viesstrādnieki; sektors ir maz 
pievilcīgs, kam par iemeslu ir zemāka 
alga, bīstami darba apstākļi, augsts fiziskā 
un emocionālā stresa risks, agra spēku 
izsīkuma risks, noteiktas karjeras 
izaugsmes trūkums, kā arī izglītības un 
apmācības iespēju trūkums;
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Or 

Grozījums 180
Nadja Hirsch

Priekšlikums par rezolūciju
Pants 16 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16 a. Punkti attiecībā uz sociālo 
uzņēmumu specifiskajām īpatnībām, 
kuras jāņem vērā:
- sociālie mērķi
- ienākumu reinvestīcija
- juridisko formu daudzveidība
- interešu grupu ietveršana
- darbinieku līdzdalības modeļi un 
principi;

Or 

Grozījums 181
Evelyn Regner

Priekšlikums par rezolūciju
Pants 16 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16a. Uzsver atbilstību attiecīgām 
tiesiskajām normām attiecībā uz 
strādājošo tiesībām un kolektīvo līgumu 
stingru ievērošanu, it sevišķi principā 
‘līdzīga alga par līdzīgu darbu līdzīgā 
atrašanās vietā’;

Or 
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Grozījums 182
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
Pants 16 a (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16 a. Uzsver, ka peļņas gūšana kopumā ir 
atļauta un pat atbalstāma; ienākumi, 
peļņa no darbības, fondi un rezerves 
jāreinvestē to kvalitātēs;

Or 

Grozījums 183
Nadja Hirsch

Priekšlikums par rezolūciju
Pants 16 b (jauns)

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

16b. Atzinīgi vērtē, kad sociālā 
uzņēmējdarbība ievēro vienādas samaksas 
principu un daudzveidības stratēģiju, kura 
ļauj izveidot darba dzīves sabalansētību 
un sniedz saviem darbiniekiem taisnīgus 
un pielāgojamus darba apstākļus, tādus 
kā darba laika modeļus;

Or 

Grozījums 184
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
4. apakšpunkts

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

Uzņēmumi ar sociālajiem produktiem un 
pakalpojumiem

izdzēsts
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Or 

Grozījums 185
Nadja Hirsch

Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, 
izglītībā un apmācībā, aprīkojuma 
remontā, vides un resursu izmantošanas 
efektivitātē, mākslā, kultūrā, pētniecībā 
un inovācijā, tūrismā, amatniecībā utt.;

izdzēsts

Or 

Grozījums 186
Heinz K. Becker

Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, 
izglītībā un apmācībā, aprīkojuma 
remontā, vides un resursu izmantošanas 
efektivitātē, mākslā, kultūrā, pētniecībā 
un inovācijā, tūrismā, amatniecībā utt.;

izdzēsts

Or 

Grozījums 187
Franz Obermayr
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Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

17. Norāda, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

Or 

Grozījums 188
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt., un, ka tie 
tādējādi apmierina lielu daudzumu 
vajadzību un ievērojami sekmē Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus;
vienlaikus uzsver, ka sociālo uzņēmumu 
mērķi ir pirmkārt apmierināt sociālo vai 
vispārēju interešu vajadzības, taču arī 
reaģēt uz pilsoņu arvien pieaugošām 
prasībām pret ētisko uzvedību un lielāku 
cieņu pret cilvēkiem, vidi, dabu, 
sociālajiem standartiem un solidaritāti 
gan lokāli, gan globāli, un tādā veidā 
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apmierināt visu pilsoņu vajadzības, nevis 
tikai sabiedrības neaizsargātākos cilvēkus, 
pat neskatoties uz to, ka bieži vien liela 
uzmanība tiek pievērsta tieši šo grupu 
integrācijai;

Or 

Grozījums 189
Birgit Sippel

Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, sociālo mājokļu sfērā, vecu 
cilvēku un invalīdu aprūpē, pakalpojumu 
sniegšanā maznodrošinātajiem un 
margināliem sabiedrības slāņiem, 
piekļuves nodarbinātībai nodrošināšanā,
izglītībā un apmācībā, aprīkojuma remontā, 
vides un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

Or 

Grozījums 190
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
17. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 

17. Nosaka, ka sociālie uzņēmumi 
galvenokārt ir iesaistīti sociālajos, 
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veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, pētniecībā un inovācijā, 
tūrismā, amatniecībā utt.;

veselības aprūpes, apkopes un sadzīves 
pakalpojumos, pensionāru aprūpē, izglītībā 
un apmācībā, aprīkojuma remontā, vides 
un resursu izmantošanas efektivitātē, 
mākslā, kultūrā, sportā, pētniecībā un 
inovācijā, tūrismā, amatniecībā, transportā
utt.;

Or 

Grozījums 191
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums par rezolūciju
5. apakšpunkts

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

Uzņēmumi, kuri pilda sociālos mērķus vai 
sasniedz sociālo ietekmi

izdzēsts

Or 

Grozījums 192
Nadja Hirsch

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķiem jāietver, piemēram, 
neaizsargātāko grupu iekļaušana un 
darba integrācija, sociālpedagoģiskās 
palīdzības sniegšana vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām (re)integrācija ar apmācības 
vai aizsargātu darbnīcu palīdzību;

izdzēsts

(Ietverts jaunā definīcijā.)

Or 
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Grozījums 193
Heinz K. Becker
Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķiem jāietver, piemēram, 
neaizsargātāko grupu iekļaušana un 
darba integrācija, sociālpedagoģiskās 
palīdzības sniegšana vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām (re)integrācija ar apmācības 
vai aizsargātu darbnīcu palīdzību;

izdzēsts

Or 

Grozījums 194
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķiem jāietver, piemēram, 
neaizsargātāko grupu iekļaušana un darba 
integrācija, sociālpedagoģiskās palīdzības 
sniegšana vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām (re)integrācija ar apmācības 
vai aizsargātu darbnīcu palīdzību;

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi 
galvenokārt piedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
nav vērsti tikai uz neaizsargātāko grupu 
iekļaušanu un to darba integrāciju, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanu 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

Or 
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Grozījums 195
Nadja Hirsch

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķiem jāietver, piemēram, 
neaizsargātāko grupu iekļaušana un darba 
integrācija, sociālpedagoģiskās palīdzības 
sniegšana vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām (re)integrācija ar apmācības 
vai aizsargātu darbnīcu palīdzību;

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to sociālajiem mērķiem
jāietver, piemēram, neaizsargātāko grupu 
iekļaušana un darba integrācija, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšana 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrācija ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

Or 

Grozījums 196
Elisabeth Morin-Chartier

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
ietvers, piemēram, neaizsargātāko grupu 
iekļaušanu un darba integrāciju, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanu 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā tikai sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķiem jātiecas uz plašākām iekļaušanas 
iespējām, piemēram, neaizsargātāko grupu 
iekļaušanu un darba integrāciju, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanu 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

Or 
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Grozījums 197
Birgit Sippel

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
ietvers, piemēram, neaizsargātāko grupu 
iekļaušanu un darba integrāciju, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanu 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
ietvers, piemēram, neaizsargātāko grupu, 
tādu kā ilgtermiņa bezdarbnieki, vecāka 
gadugājuma un jauni cilvēki, čigānu 
tautības cilvēki vai migranti, iekļaušanu 
un darba integrāciju, sociālpedagoģiskās 
palīdzības sniegšanu vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām (re)integrāciju ar apmācības 
vai aizsargātu darbnīcu palīdzību;

Or 

Grozījums 198
Mikael Gustafsson
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Priekšlikums par rezolūciju
18. pants

Priekšlikums rezolūcijai Grozījums

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
ietvers, piemēram, neaizsargātāko grupu 
iekļaušanu un darba integrāciju, 
sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanu 
vai cilvēku ar īpašām vajadzībām 
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

18. Atzīst, ka ja sociālie uzņēmumi pat 
nepiedāvā sociālos produktus un 
pakalpojumus, to uzņēmējdarbības mērķi 
ietvers sociāli nenodrošinātāko un 
neaizsargātāko grupu iekļaušanu un darba 
integrāciju, sociālpedagoģiskās palīdzības 
sniegšanu vai cilvēku ar īpašām 
vajadzībām, sieviešu, vecu un jaunu 
cilvēku, minoritāšu un migrantu
(re)integrāciju ar apmācības vai aizsargātu 
darbnīcu palīdzību;

Or 
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 Grozījums 199
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
</RepeatBlock-By>
Priekšlikums attiecībā uz regulu
18. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

18. paziņo, ka pat tad, ja sociālie 
uzņēmumi nepiedāvā sociālos produktus 
un pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķis ietvers, piemēram, mazāk 
aizsargātu grupu iekļaušanu un integrāciju 
darba tirgū, sociāli pedagoģisko atbalstu 
vai personu ar invaliditāti reintegrāciju, 
izmantojot apmācību vai īpaši viņu 
vajadzībām domātas darbnīcas;

18. paziņo, ka pat tad, ja sociālie 
uzņēmumi nepiedāvā sociālos produktus 
un pakalpojumus, to uzņēmējdarbības 
mērķis ietvers sociālos mērķus, piemēram, 
mazāk aizsargātu grupu iekļaušanu un 
integrāciju darba tirgū, sociāli pedagoģisko 
atbalstu vai personu ar invaliditāti 
reintegrāciju, izmantojot apmācību vai 
īpaši viņu vajadzībām domātas darbnīcas;

Or. 

</Amend>

 Grozījums 200
Jutta Steinruck

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, daži 
komercuzņēmumi, kas veic USA darbības, 
var būt cieši saistīti ar sociālo 
uzņēmējdarbību;

dzēsts

Or. 

 Grozījums 201
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. punkts
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, daži 
komercuzņēmumi, kas veic USA darbības, 
var būt cieši saistīti ar sociālo 
uzņēmējdarbību;

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, jo 
īpaši tādēļ, ka sociālās uzņēmējdarbības 
atzīšanu nevar aprobežot ar dažu sociālo 
mērķu iekļaušanu dažu komerciālo 
uzņēmumu uzņēmējdarbībā;

Or. 

 Grozījums 202
Nadja Hirsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, daži 
komercuzņēmumi, kas veic USA darbības, 
var būt cieši saistīti ar sociālo 
uzņēmējdarbību;

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no 
brīvprātīgo darba/trešā sektora un 
sociālās uzņēmējdarbības, būtu jāņem 
vērā, ka USA darbības var spēlēt būtisku 
lomu sociālās uzņēmējdarbības ietvarā;

Or. 

 Grozījums 203
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19. skaidro, ka, lai gan uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) būtu jānošķir no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, daži 
komercuzņēmumi, kas veic USA darbības, 
var būt cieši saistīti ar sociālo 

19. skaidro, ka uzņēmumu sociālā atbildība 
(USA) būtu jāskata atsevišķi no sociālās 
uzņēmējdarbības sociālās atbildības, par 
spīti faktam, ka daži komercuzņēmumi, 
kas veic USA darbības, var būt cieši saistīti 
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uzņēmējdarbību; ar sociālo uzņēmējdarbību;

Or. 

 Grozījums 204
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19.a punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19 a. uzsver būtisko nozīmi partnerībām, 
kuras vietējā un reģionālajā līmenī rada 
sociālie uzņēmumi ar valsts iestādēm, 
sociālajiem uzņēmumiem, cita veida 
privātuzņēmumiem, arodbiedrībām un 
pilsonisko sabiedrību kopumā;

Or. 

 Grozījums 205
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19.b punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

19 b. tādēļ mudina Komisiju izstrādāt 
darbības, kas veicinātu šādu partnerību 
izstrādi ilgtermiņā, arī mudinot 
vietējās/reģionālās iestādes izveidot 
ilgtermiņa stratēģijas sociālo uzņēmumu 
izveidošanai (piem., jaunajā VSS līdzekļu 
programmēšanas periodā);

Or. 
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 Grozījums 206
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas 
un sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi 
mikrokredītiem;

20. uzsver būtisko nozīmi partnerībām, 
kuras vietējā un reģionālajā līmenī rada 
sociālie uzņēmumi ar valsts iestādēm, 
sociālajiem uzņēmumiem, cita veida 
privātuzņēmumiem, arodbiedrībām un 
pilsonisko sabiedrību kopumā;

Or. 

 Grozījums 207
Jutta Steinruck

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem;

20. uzsver, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu sekmēs 
piekļuvi kredītiem un mikrofinansēšanas 
pieejamību mikrouzņēmumiem sociālajā 
ekonomikā;

Or. 

 Grozījums 208
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem;

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programma 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu varētu būt
nozīmīga, īstenojot centienus, lai garantētu 
labāku piekļuvi mikrokredītiem, tomēr šai 
programmai vajadzētu paplašināt 
finansējuma vajadzību daudzveidību 
sociālajiem uzņēmumiem saskaņā ar to 
dažādajiem darbības veidiem;

Or. 

 Grozījums 209
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem;

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu varētu būt 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai, cita 
starpā, garantētu labāku piekļuvi 
mikrokredītiem; uzskata, ka priekšlikums 
radīt Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonda sistēmu vai Eiropas riska kapitāla 
fonda sistēmu ir iespēja atzīt un attīstīt 
sociālo uzņēmējdarbību; lūdz Eiropas 
Komisiju, Padomi un dalībvalstis izskatīt 
pašreizējās dalībvalstu iniciatīvas un 
vietējā līmenī izstrādāt inovatīvus 
finansiālos instrumentus, ņemot vērā 
sociālo uzņēmumu īpašo darbības 
noteikumu īpatnības, operatīvās un 
organizatoriskās metodes un darbības, jo 
īpaši sociālā ekonomikā; šajā ziņā lūdz 
Eiropas Komisiju, Padomi un dalībvalstis 
pievērst īpašu uzmanību hibrīda kapitāla 
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struktūru izstrādei atbilstoši veidiem, 
kādos sociālie uzņēmumi tiek finansēti, 
tostarp izstrādāt dažādus publisko sociālo 
investīciju veidus un kooperatīvo banku 
iniciatīvas, ētikas noteikumus, u.c.;

Or. 

 Grozījums 210
Elisabeth Morin-Chartier

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs 
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem;

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu varētu būt
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem, 
tomēr šai programmai vajadzētu ņemt 
vērā finansējuma vajadzību daudzveidību 
sociālajiem uzņēmumiem atkarībā no to 
dažādajiem darbības veidiem;

Or. 

 Grozījums 211
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-

20. uzskata, ka „ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmai 2014.-
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2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem;

2020. gadam” ar tās mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu būs
svarīga loma, īstenojot centienus, lai 
garantētu labāku piekļuvi mikrokredītiem; 
atzinīgi vērtē to, ka šīs Programmas 
ietvaros tiks finansēti inovatīvi sociālie 
uzņēmumi; aicina nodrošināt adekvātu 
un ilgtermiņa finansējumu sociālajiem 
uzņēmumiem, ņemot vērā Daudzgadu 
finanšu shēmu 2014-2020, jo īpaši 
attiecībā uz jaunajiem struktūrfondiem;

Or. 

 Grozījums 212
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Priekšlikums attiecībā uz regulu
21. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

21. atbalsta Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondu (ESUF) 
izveidošanu, jo tas palīdzēs nodrošināt 
finansējumu un sniegt investoriem 
drošību, lai veiktu ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā;

21. tādēļ mudina Komisiju izstrādāt 
darbības, kas veicinātu šādu partnerību 
izstrādi ilgtermiņā, arī mudinot 
vietējās/reģionālās iestādes izveidot 
ilgtermiņa stratēģijas sociālo uzņēmumu 
izveidošanai (piem., jaunajā 
programmēšanas periodā līdzekļiem, 
kurus sedz KNR);

Or. 

 Grozījums 213
Nadja Hirsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
21. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

21. atbalsta Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondu (ESUF) 
izveidošanu, jo tas palīdzēs nodrošināt 

21. atbalsta Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondu (ESUF) ietvara
izveidošanu, jo tas palīdzēs nodrošināt 
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finansējumu un sniegt investoriem drošību, 
lai veiktu ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā;

finansējumu un sniegt investoriem drošību, 
lai veiktu ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā;

Or. 

 Grozījums 214
Franz Obermayr

Priekšlikums attiecībā uz regulu
21. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

21. atbalsta Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondu (ESUF) 
izveidošanu, jo tas palīdzēs nodrošināt 
finansējumu un sniegt investoriem drošību, 
lai veiktu ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā;

21. atbalsta Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondu (ESUF) 
izveidošanu, jo tas palīdzēs nodrošināt 
finansējumu un sniegt investoriem drošību, 
lai veiktu ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā; tomēr uzskata, ka 
uzņēmumiem ir jāatbilst noteiktām 
prasībām, lai tie varētu pieteikties ESUF 
finansējumam;

Or. 

 Grozījums 215
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
21.a punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

21 a. uzsver būtisko nozīmi mikrokredītu 
juridiskās un institucionālās vides 
analīzes uzlabošanai, sekmēšanai un 
attīstīšanai;

Or. 
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 Grozījums 216
Jutta Steinruck

Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
regulās par Eiropas fondiem, kas attiecas 
uz sociālo uzņēmējdarbību (piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)), tiktu 
skaidri uzrunāti sociālie uzņēmumi un 
paredzēts atbalsts to attīstībai;

22. uzsver, ka sociālie uzņēmumi, jo īpaši 
sociālie uzņēmumi, kuri sekmē kvalitatīvu 
nodarbinātību, apkaro nabadzību un 
sociālo izslēgšanu un iegulda izglītībā, 
apmācībā un mūžizglītībā, būtu jāatbalsta 
ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem 
dalībvalstīs, kā arī izmantojot ES 
kohēzijas instrumentus, piemēram, 
Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un Eiropas Programmu 
sociālajām izmaiņām un inovācijai; 
atbalsta inovatīvas politikas sekmēšanu 
un/vai praksi, kas sniedz efektīvāku un 
ilgtspējīgāku atbildi sociālajām 
vajadzībām, kas netiek apmierinātas vai 
arī tiek nepietiekami apmierinātas 
nabadzības un sociālās izslēgšanas 
apkarošanas, augstas kvalitātes 
nodarbinātības veicināšanas, adekvātas 
un nabadzību novērsošas sociālās 
aizsardzības garantēšanas ziņā, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu sociālajā kohēzijā 
un sociālajā progresā;

sociālā inovācija uzlabos dzīves un darba 
kvalitāti. Tā netiks vērtēta uz ekonomisko 
kritēriju pamata, bet gan uz kopējās 
pievienotās vērtības sabiedrībai pamata;

Or. 

 Grozījums 217
Sven Giegold
 Verts/ALE Group vārdā

Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. punkts
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
regulās par Eiropas fondiem, kas attiecas 
uz sociālo uzņēmējdarbību (piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)), tiktu 
skaidri uzrunāti sociālie uzņēmumi un 
paredzēts atbalsts to attīstībai;

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
regulās par Eiropas fondiem, kas attiecas 
uz sociālo uzņēmējdarbību (piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds (ESF), Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 
Eiropas Programma sociālajām izmaiņām 
un inovācijai (EPSII)), tiktu skaidri 
uzrunāti sociālie uzņēmumi un paredzēts 
atbalsts to attīstībai; mudina Komisiju 
izmantot līdzekļus stratēģiski, lai 
ietekmētu dažāda veida valsts iestāžu 
finansējuma izmantošanu 
lokālajā/reģionālajā līmenī;

Or. 

 Grozījums 218
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
regulās par Eiropas fondiem, kas attiecas 
uz sociālo uzņēmējdarbību (piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)), tiktu 
skaidri uzrunāti sociālie uzņēmumi un 
paredzēts atbalsts to attīstībai;

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu
2014.-2020. gadam regulās par Eiropas 
fondiem, kas attiecas uz sociālo 
uzņēmējdarbību (piemēram, Eiropas 
Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)), tiktu 
skaidri uzrunāti sociālie uzņēmumi kā 
investīciju prioritāte un paredzēts atbalsts 
to attīstībai;

Or. 

 Grozījums 219
Anthea McIntyre
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
22. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
regulās par Eiropas fondiem, kas attiecas 
uz sociālo uzņēmējdarbību (piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)), tiktu 
skaidri uzrunāti sociālie uzņēmumi un 
paredzēts atbalsts to attīstībai;

22. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
saskaņā ar finanšu plānu 2014.-
2020. gadam (daudzgadu finanšu shēmu) 
pastāvošajās regulās par Eiropas fondiem, 
kas attiecas uz sociālo uzņēmējdarbību 
(piemēram, Eiropas Sociālais fonds (ESF) 
un Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF)), tiktu skaidri uzrunāti sociālie 
uzņēmumi un paredzēts atbalsts to 
attīstībai;

Or. 

 Grozījums 220
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas;

23. uzskata, ka ir būtiski, lai tiktu 
vienkāršota piekļuve Eiropas 
finansējumam un tiktu radīta pieeja vairāk 
finansējuma iespējām un tās tiktu plašāk 
reklamētas, un lai tiktu vienkāršoti 
organizatoriskie un administratīvie 
jautājumi;

Or. 

 Grozījums 221
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. punkts
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Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas;

23. uzsver, ka sociālajiem uzņēmumiem ir 
jāvienkāršo piekļuve Eiropas 
finansējumam, jāsamazina administratīvā 
darba apjoms un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas, pievēršot īpašu uzmanību 
ģeogrāfiskajam līdzsvaram un uzņēmēju 
sasniegšanu mazattīstītajos 
mikroreģionos;

Or. 

 Grozījums 222
Nadja Hirsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas;

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un ESUF, ESF un 
ERAF resursiem, un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas;

Or. 

 Grozījums 223
Anthea McIntyre

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 

23. uzsver, ka ir jāvienkāršo piekļuve 
Eiropas finansējumam un labāk jāizplata 
informācija par finansējuma iespējām, 
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izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas;

izmantojot pārskatāmas informācijas 
platformas, nodrošinot pienācīgu 
elastīgumu dalībvalstīm;

Or. 

 Grozījums 224
Jean-Luc Bennahmias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

uzskata, ka Eiropas pievienotajai vērtībai 
vajadzētu būt sociālās uzņēmējdarbības 
atzīšanas uzlabošanai Eiropas Savienībā; 
uzsver, ka piekļuves uzlabošana 
finansējumam un sociālo uzņēmumu 
prestižs var tikt sasniegts, labāk novērtējot 
šo uzņēmumu sociālo iespaidu;

Or. 

 Grozījums <NumAm>225</NumAm>
Konstantinos Poupakis

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23.a punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23a.  uzskata, ka publiskā sektora 
iepirkumu reformas kontekstā - jo īpaši 
sociālajiem pakalpojumiem un veselības 
aprūpei - būtu noderīgi izpētīt problēmu, 
kas ir saistīta ar ierobežotu piekļuvi 
sociālajiem uzņēmumiem, ņemot vērā 
centrālo nozīmi kvalitatīvajam faktoram, 
slēdzot līgumus par minētajiem 
pakalpojumiem;

Or. el
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 Grozījums 226
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz regulu
23.a punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23a.  aicina dalībvalstis nodrošināt lielāku 
finansējumu gan nacionālajā, gan 
reģionālajā līmenī;

Or. 

 Grozījums 227
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz regulu
.b punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

23b. uzsver nepieciešamību iekļaut 
sociālos uzņēmumus izpētes projektos, 
piemēram, Septītajā pētniecības 
pamatprogrammā (PP7) un programmā 
„Apvārsnis 2020” sociālo izaicinājumu 
kontekstā;

Or. 

 Grozījums 228
Anthea McIntyre

Priekšlikums attiecībā uz regulu
24. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

24. aicina Komisiju uzsākt pētījumu 
sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem par 
dažādiem tiesiskajiem regulējumiem un 

24. aicina Komisiju uzsākt pētījumu 
sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem par 
dažādiem tiesiskajiem regulējumiem un 
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sociālo uzņēmumu darbības nosacījumiem, 
tostarp par marķēšanas un sertifikācijas 
sistēmām;

sociālo uzņēmumu darbības nosacījumiem
visā ES;

Or. 

 Grozījums 229
Heinz K. Becker

Priekšlikums attiecībā uz regulu
24. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

24. aicina Komisiju uzsākt pētījumu 
sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem par 
dažādiem tiesiskajiem regulējumiem un 
sociālo uzņēmumu darbības nosacījumiem, 
tostarp par marķēšanas un sertifikācijas 
sistēmām;

24. aicina Komisiju uzsākt pētījumu 
sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem par 
dažādiem nacionālajiem un reģionālajiem
tiesiskajiem regulējumiem un sociālo 
uzņēmumu darbības nosacījumiem, tostarp 
par marķēšanas un sertifikācijas sistēmām;

Or. 

 Grozījums 230
Kinga Göncz

Priekšlikums attiecībā uz regulu
24. punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

24. aicina Komisiju uzsākt pētījumu 
sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem par 
dažādiem tiesiskajiem regulējumiem un 
sociālo uzņēmumu darbības nosacījumiem, 
tostarp par marķēšanas un sertifikācijas 
sistēmām;

24. aicina iegūt izsmeļošus un 
salīdzināmus datus par sociālajiem 
uzņēmumiem (to skaitu, to darbības jomu, 
to struktūru), kā arī aicina Komisiju 
uzsākt pētījumu sadarbībā ar sociālajiem 
uzņēmumiem par to tiesiskajām, 
administratīvajām un finansiālajām 
problēmām, dažādiem tiesiskajiem 
regulējumiem un sociālo uzņēmumu 
darbības nosacījumiem, tostarp par 
marķēšanas un sertifikācijas sistēmām
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Or. 

Grozījums 231
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju ieviest regulējumu, 
Eiropas līmenī nosakot juridiski saistošus 
minimālos standartus, kas jāievēro 
sociālajā uzņēmējdarbībā, lai pārraudzītu 
Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) 
regulas transponēšanu un tādējādi 
nodrošinātu patiešām sociālas 
uzņēmējdarbības īstenošanu Eiropā;

Or. 

Grozījums 232
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju nodrošināt atbilstošu 
juridisko, politisko un finanšu vidi, lai 
sociālie dienesti, tai skaitā aprūpes 
dienesti, varētu īstenot savus uzdevumus; 
atzīst kvalitātes primāro nozīmi publiskā 
iepirkuma procesos, kā arī 
nepieciešamību norādīt dalībvalstīm, ka, 
veicot taupības pasākumus, nevajadzētu 
samazināt publiskos izdevumus attiecībā 
uz sociālo un aprūpes politiku un 
pakalpojumiem;

Or. 
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Grozījums 233
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b aicina Komisiju atbalstīt atbilstošu 
sociālā dialoga struktūru izveidošanu, 
iesaistot tajās darbadevējus un darba 
ņēmējus no bezpeļņas organizācijām, kas 
darbojas sociālajā nozarē;

Or. 

Grozījums 234
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.c aicina Komisiju atbalstīt 
arodapmācības kursu un kvalifikācijas 
līmeņu izstrādāšanu karjeras veidošanai 
sociālajos dienestos un panākt sociālās 
nozares darbinieku prasmju formālu 
atzīšanu;

Or. 

Grozījums 235
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.d mudina Komisiju sekmēt hartas 
pieņemšanu par profesionālu aprūpētāju 
tiesībām;
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Or. 

Grozījums 236
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.e uzsver nepieciešamību piešķirt 
strukturālo fondu budžetu darbaspēka 
attīstībai nozarē;

Or. 

Grozījums 237
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.f aicina Komisiju iekļaut sociālās 
nozares amatus “ES 2020” stratēģijā 
paredzētajā t.s. balto darbu kategorijā;

Or. 

Grozījums 238
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.g mudina Komisiju izstrādāt 
visaptverošu stratēģiju attiecībā uz 
dalībvalstīm, lai panāktu stratēģiskus 
ieguldījumus darbavietu radīšanā 
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sociālajā nozarē;

Or. 

Grozījums 239
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
24.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.h aicina Komisiju ar ESF resursu 
palīdzību sekmēt kampaņu, kurai būtu 
divi mērķi: uzlabot nozares prestižu 
sabiedrības acīs un piesaistīt tai jaunus 
cilvēkus; sniegt atbalstu valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
ilgtspējīgu programmu izstrādāšanā 
sociālo pakalpojumu finansēšanai un 
izstrādāt kvalitatīvu regulējumu, kā arī 
darbaspēka apmācības un 
pārkvalificēšanas programmas;

Or. 

Grozījums 240
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina apmaiņa ar praksē 
pārbaudītiem darbības modeļiem, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

Or. 
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Grozījums 241
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un apmācības 
iespējām un jākalpo par pārrobežu 
sadarbības tīklu, lai sekmētu mobilitāti un 
veicinātu sociālo uzņēmumu pārrobežu 
sertifikāciju;

Or. 

Grozījums 242
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu, jo īpaši 
veselības aprūpē, lai sekmētu 
telemedicīnas un teleuzraudzības 
iniciatīvas;

Or. 
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Grozījums 243
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu; šādai 
tiešsaistes platformai jābūt viegli 
pieejamai un lietotājiem draudzīgai;

Or. 

Grozījums 244
Alejandro Cercas

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot daudzvalodu tiešsaistes platformu 
sociālo uzņēmumu vajadzībām, kurai būtu 
arī jānodrošina labākās prakses apmaiņa, 
jāveicina informācijas apmaiņa par 
piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

25. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izveidot pieejamu daudzvalodu tiešsaistes 
platformu sociālo uzņēmumu vajadzībām, 
kurai būtu arī jānodrošina labākās prakses 
apmaiņa, jāveicina informācijas apmaiņa 
par piekļuvi finansējumam un jākalpo par 
pārrobežu sadarbības tīklu;

Or. es

Grozījums 245
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atbalsta Eiropas Komisijas 
priekšlikumu izveidot sociālās 
uzņēmējdarbības ekspertu grupu (Groupe 
d'Experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social - GECES), lai 
pārbaudītu šajā paziņojumā paredzēto 
pasākumu panākumus;

svītrots

Or. 

Grozījums 246
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atbalsta Eiropas Komisijas 
priekšlikumu izveidot sociālās 
uzņēmējdarbības ekspertu grupu (Groupe 
d'Experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social - GECES), lai 
pārbaudītu šajā paziņojumā paredzēto 
pasākumu panākumus;

26. atbalsta Eiropas Komisijas 
priekšlikumu izveidot sociālās 
uzņēmējdarbības ekspertu grupu (Groupe 
d'Experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social - GECES), lai 
pārraudzītu un izvērtētu šajā paziņojumā 
paredzēto pasākumu panākumus;

Or. 

Grozījums 247
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atbalsta Eiropas Komisijas 
priekšlikumu izveidot sociālās 
uzņēmējdarbības ekspertu grupu (Groupe 
d'Experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social - GECES), lai 
pārbaudītu šajā paziņojumā paredzēto 

26. atbalsta Eiropas Komisijas 
priekšlikumu izveidot sociālās 
uzņēmējdarbības ekspertu grupu (Groupe 
d'Experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social - GECES), lai 
pārbaudītu šajā paziņojumā paredzēto 
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pasākumu panākumus; pasākumu panākumus; uzsver, ka 
ikvienam jaunam pasākumam jāattaisno 
ar to saistītie izdevumi un jārada 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai;

Or. 

Grozījums 248
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos 
pasākumus tādu instrumentu izveidei, kas 
uzlabotu informētību par nozari un 
palielinātu sociālās uzņēmējdarbības 
redzamību; labāka informētība par šī 
uzņēmējdarbības modeļa potenciālu 
palīdzēs paplašināt sadarbību starp 
sociālajiem uzņēmumiem un parastajiem 
uzņēmumiem;

Or. 

Grozījums 249
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

svītrots

Or. 
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Grozījums 250
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu sociāli 
apzinīgiem Eiropas uzņēmumiem un 
sociālajiem uzņēmumiem, lai veicinātu 
plašāku sociālo konverģenci un 
apmierinātu to patērētāju un ieguldītāju 
vajadzības, kuri vēlas dot savu pienesumu 
sociālā līmeņa uzlabošanai Eiropā;

Or. 

Grozījums 251
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā 
izteikto apņemšanos uzsākt pētījumu par 
savstarpējo apdrošināšanas sabiedrību 
situāciju visās dalībvalstīs, lai jo īpaši 
aplūkotu to pārrobežu darbības; no jauna 
atklāt savstarpējo sabiedrību sistēmu un 
apvienības kā sociālās aizsardzības 
instrumentu un tālāk uzlabot to 
neapšaubāmi ir būtisks solis, ko mēs 
varam spert nākotnē, lai saglabātu 
iekļaujošu labklājības sistēmu; aicina 
Komisiju pasūtīt pētījumu par to, cik 
vēlami un lietderīgi būtu ieviest „sociālo
marķējumu”, ko piešķirtu sociālajiem 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu labāku 
piekļuvi valsts iepirkumam;
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Or. 

Grozījums 252
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis izvērtēt 
priekšrocības un trūkumus, kas rastos, 
ieviešot „sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam; 
uzņēmumi ar šādu marķējumu būtu 
regulāri jāpārrauga, lai pārliecinātos, ka 
tie atbilst šī marķējuma nosacījumiem, 
tādējādi novēršot iespēju, ka sociālā 
marķējuma aizsegā tiktu īstenota 
sociālajiem mērķiem neatbilstoša vai 
neilgtspējīga uzņēmējdarbība;

Or. 

Grozījums 253
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt, 
vai būtu lietderīgi ieviest „sociālo 
marķējumu”, ko piešķirtu sociālajiem 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu labāku 
piekļuvi valsts iepirkumam;

Or. 

Grozījums 254
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam; uzsver, 
ka ES publiskā iepirkuma noteikumu 
reforma ir laba iespēja uzlabot atbilstību 
sociālajiem standartiem, lai nodrošinātu 
sociālajiem uzņēmumiem vismaz 
vienlīdzīgu dalību publiskajos iepirkumos, 
un panākt daudz sistemātiskāku sociālo 
un vides aizsardzības kritēriju 
izmantošanu lēmumu pieņemšanā par 
valsts pasūtījumu un koncesiju 
piešķiršanu, it īpaši sociālajiem 
uzņēmumiem, tai skaitā tādiem, kas 
pārstāv valsts sektoru;

Or. 

Grozījums 255
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
„sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 
Eiropas „sociālo marķējumu”, ko piešķirtu 
sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
labāku piekļuvi valsts iepirkumam;

Or. 
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Grozījums 256
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka ES publisko iepirkumu 
reformas gaitā  jāapsver metodes, kā 
veicināt sociāli inovatīvus publiskos 
iepirkumus;

Or. 

Grozījums 257
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina Komisiju atzīt bezpeļņas 
sektora specifiskos aspektus un izstrādāt 
tiesisko regulējumu, kas būtu pielāgots šai 
specifikai;

Or. 

Grozījums 258
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Komisiju uzsākt ikgadēju 
darbības pārskatu sagatavošanu par sociālo 
uzņēmējdarbību (tostarp par ES fondiem, 
kas attiecas uz šo nozari), lai tādējādi 
novērtētu fundamentālos pētījumus, 
raksturotu stiprās un vājās puses un risinātu 

28. aicina Komisiju panākt labāku izpratni 
par sociālajiem uzņēmumiem un sociālo 
ekonomiku un uzlabot zināšanas par šiem 
jautājumiem, sekmējot izpēti Astotās
pamatprogrammas (“Apvārsnis”) 
ietvaros, un uzsākt ikgadēju darbības 
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pašreizējās un turpmākās problēmas, kā arī 
ņemtu vērā piemērojamās politikas 
iespējas;

pārskatu sagatavošanu par sociālo 
ekonomiku (tostarp par ES fondiem, kas 
attiecas uz šo nozari), lai tādējādi novērtētu 
fundamentālos pētījumus, raksturotu 
stiprās un vājās puses un risinātu 
pašreizējās un turpmākās problēmas, kā arī 
ņemtu vērā piemērojamās politikas 
iespējas;

Or. 

Grozījums 259
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izskatīt iespēju izveidot un attīstīt 
instrumentus, lai izvērtētu un novērtētu 
sekas un sociālo uzņēmumu sociālo 
veikumu; 

Or. el

Grozījums 260
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

svītrots

Or. 
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Grozījums 261
Mikael Gustafsson
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno uzņēmēju un sieviešu uzņēmēju
izveidotos mazos inovatīvos uzņēmumus, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību attiecīgajās 
grupās;

Or. 

Grozījums 262
Alejandro Cercas

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
mazos uzņēmumus, kuru dibinātāji ir 
inovatīvi uzņēmēji, jaunie uzņēmēji, 
sievietes uzņēmējas un/vai neaizsargātas 
grupas, piemēram, invalīdi;

Or. es

Grozījums 263
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
mazos uzņēmumus, kuru dibinātāji ir
jaunie uzņēmēji un personas, kas darba 
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tirgū atrodas nelabvēlīgā situācijā;

Or. 

Grozījums 264
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus un veicināt 
sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā;

Or. 

Grozījums 265
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos sociālos uzņēmumus;

Or. 

Grozījums 266
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
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jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

jauno un/ vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos sociālos uzņēmumus;

Or. 

Grozījums 267
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
jauno un/vai inovatīvo uzņēmēju 
izveidotos mazos uzņēmumus; uzsver, ka, 
lai nodrošinātu sociālo uzņēmumu 
pastāvēšanu, ir izšķirīgi svarīgi tos 
atbalstīt ilgtermiņā; aicina dalībvalstis to 
inovāciju atbalsta politikā iekļaut sociālos 
uzņēmumus;

Or. 

Grozījums 268
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu 
informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 
pievienoto vērtību;

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs liels atbalsts un akceptēšana, un 
aicina uzsākt plašu informācijas kampaņu, 
ieviešot daudzvalodu tiešsaistes platformu, 
kas ātri nodrošinātu viegli saprotamu 
informāciju iedzīvotājiem, kuri meklē 
sociālos produktus un pakalpojumus, un 
kas sniegtu labu pārskatu par šīs nozares 
darbībām un pievienoto vērtību;

Or. 
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Grozījums 269
Philippe Boulland

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu 
informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 
pievienoto vērtību;

30. norāda, ka sociālās uzņēmējdarbības 
un "sociāli tikumīgu" uzņēmumu 
stimulēšanai vajadzīgs maksimālais 
atbalsts un akceptēšana, un aicina uzsākt 
plašu informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas 
uzņēmumiem ļautu pieteikties sociālā 
marķējuma saņemšanai un darbiniekiem 
un sociāliem partneriem ļautu papildināt 
informāciju par saviem uzņēmumiem, līdz 
ar to ātri sniedzot viegli saprotamu 
informāciju iedzīvotājiem, kuri meklē 
sociālos produktus un pakalpojumus, un 
kas sniegtu labu pārskatu par šīs nozares 
darbībām un pievienoto vērtību;

Or. 

Grozījums 270
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu 
informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu, 
Eiropas Komisijas un dalībvalstu 
atbalstītu informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
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pievienoto vērtību; labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 
pievienoto vērtību;

Or. 

Grozījums 271
Alejandro Cercas

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu 
informācijas kampaņu, ieviešot 
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 
pievienoto vērtību;

30. norāda, ka sociālajai uzņēmējdarbībai 
vajadzīgs maksimālais atbalsts un 
akceptēšana, un aicina uzsākt plašu 
informācijas kampaņu, ieviešot pieejamu
daudzvalodu tiešsaistes platformu, kas ātri 
nodrošinātu viegli saprotamu informāciju 
iedzīvotājiem, kuri meklē sociālos 
produktus un pakalpojumus, un kas sniegtu 
labu pārskatu par šīs nozares darbībām un 
pievienoto vērtību;

Or. es

Grozījums 272
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30a. lūdz Komisiju turpināt veicināt 
sociālo uzņēmumu pamanāmību, lai 
vairotu informētību par tiem, jo īpaši 
rosinot sociālo uzņēmumu statistisku 
reģistru izveidi;

Or. 
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Grozījums 273
Heinz K. Becker

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30a. atbalsta "Eiropas Balvas sociālajā 
uzņēmējdarbībā" izveidi, lai atzītu sociālo 
ietekmi;

Or. 

Grozījums 274
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30 a. aicina dalībvalstis, vietējās un 
reģionālās iestādes integrēt sociālos 
uzņēmumus paktos par nodarbinātību un 
iniciatīvās par sociālo iekļaušanu;

Or. 

Grozījums 275
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās 
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

svītrots

Or. 
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Grozījums 276
Sven Giegold
Zaļo/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās 
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

31. aicina skolu, universitāšu un citu 
izglītības iestāžu mācību programmās 
iekļaut sociālās ekonomikas un sociālās 
atbildības principus;

Or. 

Grozījums 277
Anthea McIntyre

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās 
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

31. aicina dalībvalstis apsvērt ieguvumus, 
ko varētu nest sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principu iekļaušana skolu mācību 
programmās;

Or. 

Grozījums 278
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 

31. aicina skolu, kurās iegūst vispārējo 
izglītību, arodizglītību vai vidējo tehnisko 
izglītību, mācību programmās iekļaut 
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principus; sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

Or. 

Grozījums 279
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās 
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

31. aicina skolu mācību programmās un 
mūžizglītības pieejā iekļaut sociālo 
uzņēmumu, sociālās uzņēmējdarbības un 
sociālās atbildības principus, lai attīstītu 
sociālās un pilsoniskās zināšanas, 
atbalstot iekārtošanu darbā sociālos 
uzņēmumos;

Or. 

Grozījums 280
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina skolu mācību programmās 
iekļaut sociālo uzņēmumu, sociālās 
uzņēmējdarbības un sociālās atbildības 
principus;

31. aicina skolu mācību programmās ar
mūžizglītības pieeju iekļaut sociālo 
uzņēmumu, sociālās uzņēmējdarbības un 
sociālās atbildības principus; arī aicina 
dalībvalstis atbalstīt un veicināt sociālo 
uzņēmēju izglītību;

Or. 
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Grozījums 281
Minodora Cliveti

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31a. uzskata, ka brīvprātīgo darbu, kas ir 
mācību process, kurš papildina 
akadēmisko darbību, studenti var 
veiksmīgi izmantot, lai ieietu 
uzņēmējdarbības pasaulē, līdz ar to 
papildus lietojot akadēmiskajā darbībā 
iegūtās zināšanas;

Or. ro

Grozījums 282
Sven Giegold
Zaļo/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31 a. aicina Komisiju apsvērt "Eiropas 
Sociālās ekonomikas gada" noteikšanu;

Or. 

Grozījums 283
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32a. aicina dalībvalstis noteikt un novērst 
tiesību aktu "caurumus" un saskares 
punktus; pārmērīga birokrātija un 
atšķirīgas jurisdikcijas kavē inovācijas, jo 
šī situācija rada strukturālu un finansiālu 
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neskaidrību; šajā kontekstā būtu jāizskata 
vienas pieturas aģentūras modelis;

Or. 


