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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl socialinio verslo iniciatyvos. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas 
socialinių inovacijų ekonomikoje

(2012/2004(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 0173),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 12 d. Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus 
nuomonės projektą Nr. INT/606 dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Socialinio verslo 
iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų 
ekonomikoje“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 8 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl
Europos fondo (FE) statuto (COM(2012) 0035),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų (COM(2011) 0896),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos 
socialinio verslumo fondų (COM(2011) 0862),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Socialinio verslo iniciatyva. 
Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų 
ekonomikoje“ (COM(2011) 0682),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. 
ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“
(COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos (COM(2011) 0609),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
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nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi socialinės įmonės, kuriose ES dirba daugiau kaip 11 mlrd. žmonių, t. y. 6 proc. 
visos darbo jėgos, yra labai svarbi Europos socialinio modelio dalis1 ir duoda naujoviškos 
vertės socialiniu požiūriu;

B. kadangi dėl skirtingų istorinių aplinkybių verslo, įskaitant socialinį verslą, 
reglamentavimo teisinės sistemos valstybėse narėse labai skiriasi;

C. kadangi socialinis verslas nepripažįstamas nei pagal Europos, nei pagal valstybių narių 
lygmeniu nustatytas teisines sistemas;

D. kadangi dabartinė finansų krizė ir senėjanti visuomenė apsunkina socialinės apsaugos 
sistemų, įskaitant įstatymų nustatytas ir savanoriškas sveikatos priežiūros sistemas, 
veikimą;

E. kadangi Bendrosios rinkos aktas2 ir strategija „Europa 2020“, kuriomis siekiama užtikrinti 
tvarų augimą ir kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios 
iniciatyvos, o socialinio verslo ir jo teikiamų galimybių diegti inovacijas tikslas – padėti 
įgyvendinti šias priemones;

F. kadangi Europos Komisija pripažįsta, kad socialinės ekonomikos dalyviai ir socialinės 
įmonės yra svarbios įtraukiojo darbo vietų kūrimo ir socialinių inovacijų varomosios 
jėgos, kurias reikia remti konkrečiomis priemonėmis3;

G. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra pagrindinė sudedamoji gerovės 
valstybės dalis, o socialinis verslas gali padėti teikti šias paslaugas;

H. kadangi socialinėms įmonėms sudėtinga gauti finansavimą ir plėsti veiklą;

I. kadangi socialinis verslas palaiko politikos reformą: skatina gerą valdymą, tarpusavio 
mokymąsi ir socialines inovacijas;

Įvadas

1. palankiai vertina Komisijos komunikatus „Socialinio verslo iniciatyva“ ir „Ekonomikos 
atsigavimas kuriant darbo vietas“ 4 su rekomendacijomis valstybių narių vyriausybėms 
darbo vietų kūrimo klausimais – ypač sparčiai augančiame sveikatos ir socialinės 
priežiūros (vadinamajame baltajame) ir žaliajame sektoriuose, – kuriomis socialiniam 
verslui suteikiama naujų galimybių;

2. pabrėžia, kad socialinis verslas yra ekologinės ir socialinės rinkos ekonomikos dalis ir 
kad Europos bendroji rinka, kaip paaiškėjo, yra itin atspari krizėms;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų skirti du terminus:

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc.
2 COM(2011) 0206.
3 COM(2012) 0173, „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“.
4 Ibid.
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A. socialinis verslas – tai visas Europos socialinės rinkos ekonomikos sektorius, 
kuriame kuriami socialinės paskirties produktai ar teikiamos socialinės paslaugos 
arba vykdant veiklą įgyvendinami socialiniai tikslai;

B. socialinės įmonės – tai socialinio verslo ekonomikos srityje veikiančios 
institucijos ir organizacijos: gerovės organizacijos, privačios įmonės, asociacijos, 
kooperatyvai, savitarpio pagalbos įmonės arba fondai;

Įvairių rūšių įmonėms rekomenduotini veiksmai

4. pabrėžia, kad savanoriška veikla labai padeda skatinti gerovės organizacijas ir didinti 
solidarumą, be to, daugeliui žmonių ji suteikia gyvenimo prasmę; todėl prašo vietos, 
valstybių narių ir Europos lygmenimis skirti finansinę paramą savanoriškai veiklai;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinis verslas nebūtinai turi užsiimti veikla, kuria 
nesiekiama pelno; kartu pabrėžia gerovės organizacijų kuriamą socialinę vertę ir būtinybę 
ją išsaugoti;

6. pažymi, kad socialinės gerovės įstaigos ar organizacijos neturėtų susidurti su 
nereguliuojama konkurencija, kuri gali atsirasti tuo atveju, kai pelno siekiančios įmonės 
sutelkia dėmesį į pelningas (dažniausiai miestų) sritis, o kitos (dažniausiai kaimo) sritys, 
kur dėl logistikos trukdžių patiriama didesnių sąnaudų, tampa vis labiau priklausomos nuo 
vadinamųjų skurdžiai gyvenantiems žmonėms teikiamų paslaugų;

7. pažymi, kad reikėtų finansiškai remti novatoriškas socialines įmones Europos lygmeniu;

8. pabrėžia, kad jauni verslininkai turi įsitraukti į socialinį verslą ir ištirti naujas socialinio 
verslo formas; todėl ragina sudaryti palankesnes sąlygas jauniems verslininkams dalyvauti 
Bendrijos programose ir gauti Bendrijos finansavimą;

9. palaiko Europos lygmeniu įgyvendintinas iniciatyvas įvairiose narėse valstybėse išplėsti ir 
sustiprinti jau išplėtotą asociacijų sektorių;

10. palankiai vertina Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą supaprastinti Europos 
kooperatinės bendrovės statuto reglamentą;

11. palaiko Komisijos ketinimą pavesti atlikti savitarpio pagalbos įmonių padėties visose 
valstybėse narėse tyrimą;

12. pabrėžia, kad pagal Europos statutą savitarpio pagalbos įmonės turėtų būti laikomos 
atskiromis ir svarbiomis Europos ekonomikos ir visuomenės veikėjomis;

13. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos fondo statuto1;

14. palankiai vertina tai, kad patvirtintas persvarstytas ES valstybės pagalbos taisyklių, 
susijusių su socialinių ir vietos paslaugų teikimu, rinkinys;

15. pažymi, kad valstybės įstaigų teikiamos visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) 
                                               
1 COM(2012) 0035 final.
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nelaikomos socialinio verslo dalimi, nes jos visų pirma finansuojamos mokesčių mokėtojų 
pinigais, išskyrus atvejus, kai VSSP teikiamos bendradarbiaujant su socialinėmis 
įmonėmis;

Socialinio verslo ypatumai

16. atkreipia dėmesį į kitus du svarstytinus socialinių įmonių ypatumus:

o į darbuotojų dalyvavimo modelius ir principus;

o ir į tai, kad, nors iš esmės leidžiama ir net skatinama siekti pelno, gautas pelnas, 
likutinis perteklius, lėšos ir rezervas visų pirma turi būti reinvestuojami į su 
kokybe, inovacijomis ir plėtra susijusias sritis;

Socialinius produktus kuriančios ir socialines paslaugas teikiančios įmonės

17. apibrėžia, kad socialinės įmonės iš esmės teikia socialines, sveikatos apsaugos, priežiūros 
ir namų ūkių priežiūros paslaugas, padeda palengvinti kasdienį gyvenimą, užsiima su 
švietimu ir mokymu, prekių remontu, aplinkos apsauga ir efektyviu išteklių naudojimu, 
menu, kultūra, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, turizmu, amatais ir kt. susijusia 
veikla;

Socialinius tikslus įgyvendinančios ar socialinį poveikį darančios įmonės

18. pareiškia, kad net jei socialinės įmonės nekuria socialinių produktų arba neteikia 
socialinių paslaugų, jų veiklos tikslams priskiriama, pvz., pažeidžiamų grupių įtrauktis ir 
jų darbo integravimas, socialinės pedagoginės pagalbos teikimas arba neįgaliųjų 
(re)integravimas pasitelkiant mokymą ar globojamas darbo grupes;

19. paaiškina, kad, nors reikėtų skirti įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslo 
sąvokas, kai kurios pelno siekiančios įmonės, vykdančios nemažai su įmonių socialine 
atsakomybe siejamos veiklos, gali būti glaudžiai susijusios su socialiniu verslu;

Finansinės perspektyvos. Teisinės ir mokestinės aplinkos gerinimas

20. mano, kad, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gauti mikrokreditus, 2014–2020 m. ES 
socialinių pokyčių ir inovacijų programa ir jos mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis 
bus labai svarbios;

21. palaiko sumanymą steigti Europos socialinio verslumo fondus (ES SVF), nes tai padėtų 
užtikrinti socialinių įmonių finansavimą, o investuotojams – suteikti investicijų į socialinį 
verslą garantijų;

22. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog pagal 2014–2020 m. finansines programas su 
socialiniu verslu susijusių Europos fondų (pavyzdžiui, Europos socialinio fondo (ESF) ir 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)) reglamentuose būtų aiškiai sprendžiami 
socialinių įmonių ir jų plėtrai teikiamos paramos klausimai;

23. pabrėžia, kad reikia sudaryti paprastesnes sąlygas gauti Europos Sąjungos fondų 
finansavimą ir kad reikėtų geriau informuoti apie finansavimo galimybes organizuojant 
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skaidrias informavimo programas;

Įvertinimas, parama ir skatinimas

24. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su socialinėmis įmonėmis, atlikti įvairių teisinių 
socialinių įmonių reglamentavimo sistemų ir jų veiklos sąlygų, įskaitant sertifikavimo ir 
ženklinimo sistemas, tyrimą;

25. pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti daugiakalbę socialinėms įmonėms skirtą interneto 
programą, kurioje, inter alia, būtų sudarytos sąlygos keistis geriausios patirties 
pavyzdžiais ir paprasčiau dalytis informacija apie galimybes gauti finansavimą ir kuri 
veiktų kaip tarpvalstybinio bendradarbiavimo sistema;

26. pritaria Europos Komisijos pasiūlymui sudaryti socialinio verslo ekspertų grupę 
(GECES), kuri įvertintų įgyvendinant šioje rezoliucijoje numatytas priemones padarytą 
pažangą;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose, pradėti naudoti socialinėms įmonėms skirtinas vadinamąsias 
socialines etiketes;

28. prašo Komisijos pradėti teikti metines veiklos ataskaitas apie socialinį verslą, įskaitant 
ataskaitą dėl su šiuo sektoriumi susijusių ES fondų, t. y. įvertinti fundamentinius 
mokslinius tyrimus, apibūdinti pranašumus ir trūkumus ir atkreipti dėmesį į dabartines ir 
būsimas problemas, taip pat nurodyti galimas politines priemones;

29. ragina Komisiją ir valstybes nares remti jaunų ir (arba) novatoriškų verslininkų įsteigtas 
mažesnes įmones;

30. atkreipia dėmesį į tai, kad socialiam verslui reikia daugiau paramos ir pripažinimo, ir 
ragina surengti plataus masto informavimo kampaniją, šiuo tikslu įdiegiant daugiakalbę 
interneto programą, kurioje piliečiams, ieškantiems socialinių produktų ir paslaugų, būtų 
greitai teikiama lengvai suprantama informacija ir kurioje būtų galima rasti išsamią šiame 
sektoriuje vykdomos veiklos ir jo teikiamos papildomos naudos apžvalgą;

31. ragina įtraukti socialinio verslo, verslumo ir socialinės atsakomybės principus į mokyklų 
mokymo programas;

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pradžioje reikia aiškiai nurodyti 2011 m. spalio 25 d. Europos Komisijos komunikato 
„Socialinio verslo iniciatyva“ paantraštę, nes ja taikliai glaustai apibūdinti kompleksiški ES 
tikslai: 

Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų 
ekonomikoje.

Šis taip suformuluotas tikslas apima ir esamų struktūrų pripažinimą, ir atvirumą naujoms, 
novatoriškoms socialinės ekonomikos formoms – abu šie požiūriai ateityje bus būtini, jei 
norėsime laikydamiesi strategijos „Europa 2020“ įveikti socialinius iššūkius ir sėkmingai 
įgyvendinti svarbiausius uždavinius. Du pagrindiniai šios europinės koncepcijos aspektai yra 
šie:

A. socialinių paslaugų poreikis neabejotinai nuolat didėja, pvz., sveikatos 
priežiūros ir slaugos srityje, jau vien dėl demografinių pokyčių, kurių išraiška –
vis senėjanti visuomenė;

B. Europa siekia ekonomikos augimo siekdama padidinti pasaulinį 
konkurencingumą atskleidžiant naujų darbo vietų potencialą, kuris pagal 
prognozes daugiausia slypi „žaliojoje“ ir „baltojoje“ ekonomikoje.

Šios išvados patvirtina politinės darbotvarkės, kurios laikosi ES, teisingumą – nuo 2009 m. 
rezoliucijos dėl socialinės ekonomikos, 2012 m. socialinių investicijų fondo iki socialinio 
verslo iniciatyvos.

Skirtingai, negu daugeliui kitų ekonomikos sektorių, socialiniam verslui reikalingos 
papildomos finansavimo priemonės. Po Komisijos iniciatyvų turi būti kuo greičiau priimtos 
atitinkamos priemonės nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Kad būtų galima sparčiai plėtoti socialinį verslą kartu tikslingai remiant šioje srityje 
veikiančius asmenis ir organizacijas, šiuo Europos Parlamento pranešimu siekiama, kad būtų 
įtvirtintos kuo tikslesnės ir aiškesnės, kartu atviros ir naujų galimybių suteikiančios 
bendrosios sąlygos naujam Europos socialinės ekonomikos etapui.

Pranešime taip pat laikomasi požiūrio, kad šiam naujam etapui turėtų būti būdingas didelis
inovacinis pajėgumas, o kartu eksperimentai, kurių sėkmę ar nesėkmę per tam tikrą 
numatomą laikotarpį įvertintų ES institucijos kartu su valstybėmis narėmis. Tada turės būti 
daromos konkrečios išvados dėl atitinkamų gerinimo veiksmų ir priemonių, kuriomis ilguoju 
laikotarpiu bus galima toliau veiksmingai plėtoti socialinį verslą. 

Trumpai tariant: reguliuojamomis bendrosiomis sąlygomis ir veiksmų planais turi būti 
išlaikoma įvairovės ir gausumo erdvė ten, kur ji jau yra, ir sukurta ten, kur jos dar nėra.

Naudingas pagrindas tam gali būti Komisijos pasiūlytos pagrindinės priemonės, pvz., 
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socialinio verslo Europoje panoramos nustatymas, sertifikavimo duomenų bazės sukūrimas 
arba plačios informacinės savitarpio mokymosi platformos. Tolesnei plėtrai taip pat turėtų 
būti labai naudingas tam tikro socialinių įmonių kokybės ženklo sukūrimas.

Dažnai gretinami du aspektai:

1. apibrėžiant, kas yra socialinis verslas ir kaip jis suvokiamas, vartojamos tokios 
sąvokos kaip bendrasis viešasis interesas, nauda visuomenei, socialinis poveikis ir 
poveikis aplinkai, ir tokie veiksniai kaip didesnis pelno sugrąžinimas arba darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus modeliai bei atvirumo ir skaidrumo principai;

2. siekiamos klestinčios socialinio verslo plėtros pagrindas yra bendrai pripažįstamas 
įsitikinimas, kad socialinės įmonės yra neatsiejama ekologinės socialinės rinkos 
ekonomikos dalis Europos vidaus rinkoje; socialiniam verslui taip pat reikalinga 
reguliuojama konkurencija, kuri skatintų nuolat gerinti kokybę ir siekti efektyvumo.

Tačiau šiuo pranešimu šiuos du aspektus norima susieti, siekiant prisidėti prie teigiamos 
socialinio verslo plėtros.

Bendras supratimas taikliai nusakytas vienos Austrijos socialinio aprūpinimo organizacijos 
šūkio citata:

„Kam reikalinga pagalba, tas nusipelnė veiksmo.“

Reguliuojama konkurencija: specifinis socialinių paslaugų požymis yra tai, kad tankiai 
apgyvendintose vietovėse jos dažnai teikiamos palankiau negu kaimo vietovėse (priežastys: 
gerai išplėtotas logistikos tinklas, privažiuojamieji keliai ir pan.). Šiuo atveju, žinoma, 
konkurencija be taisyklių negalima, nes, priešingu atveju, pelno siekiančios įmonės susitelktų 
tam tikrose vietovėse, o kitos būtų paverstos teikiančiomis „varganas paslaugas varganiems 
žmonėms“.

Kitame plėtros etape svarbu didelį dėmesį skirti socialinei bankininkystei, kuri, pavyzdžiui, 
Austrijoje (pvz., taupomasis bankas Zweite Sparkasse), jau labai veiksmingai padeda 
daugybei socialinių problemų patiriančių žmonių.

Socialinės franšizės modeliai ateityje taip pat turi būti išsamiai išnagrinėti kalbant apie jų, 
kaip tokio tipo socialinio verslo, galimą vertę.

Taigi imkimės darbo – maksimaliai išplėtokime socialinį verslą. Nes:
Ateitis prasideda dabar!


