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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu „Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem 
uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam”

(2012/2004(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 18. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2011)0173), 

– ņemot vērā Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas darba dokumentu 
par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva „ 
Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo 
inovāciju pamatam””, INT/606 2012. gada 22. februārī, 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. februāra priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas 
nodibinājuma statūtiem (COM(2012)0035),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra priekšlikumu direktīvai par publisko 
iepirkumu (COM(2011)0896),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. decembra priekšlikumu regulai par Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondiem(COM(2011)0862),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojumu „Sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva „Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas 
un sociālo inovāciju pamatam”” (COM(2011)0682),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.-
2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011)0681),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu. 
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz 
jaunu izaugsmi”. (COM(2011)0206),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. 
Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu (COM(2011)0609),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus par iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību 
(A7–0000/2012),
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A. tā kā sociālie uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 11 miljonus cilvēku jeb 6 % no 
nodarbināto kopskaita ES, ievērojami veicina Eiropas sociālo modeli1 un rada inovatīvu 
sociālo vērtību;

B. tā kā atšķirīgas vēsturiskās attīstības rezultātā tika izstrādāti tiesiskie regulējumi 
uzņēmējdarbības, tostarp sociālās uzņēmējdarbības vajadzībām, lai demonstrētu būtiskās 
atšķirības starp dalībvalstīm;

C. tā kā pati sociālā uzņēmējdarbība nav atzīta ne Eiropas, ne valstu līmeņa tiesiskajā 
regulējumā;

D. tā kā pašreizējā finanšu krīze un sabiedrības novecošanās rada šķēršļus sociālās 
labklājības sistēmām, tostarp obligātajām un brīvprātīgajām veselības aprūpes sistēmām;

E. tā kā gan Akts par vienoto tirgu2, gan stratēģija „Eiropa 2020”, kuru mērķis ir nodrošināt 
ilgtspējīgu izaugsmi un palielināt darbavietu skaitu un kvalitāti, ir savstarpēji cieši saistīti
un tā kā sociālās uzņēmējdarbības un tās inovāciju potenciāla mērķis ir veicināt darba
vietu radīšanu;

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;

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

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

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

Ievads 

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;

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;

3. norāda, ka jāizšķir divi termini:

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012)173, Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām.
4 Turpat.
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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;

Ieteiktās rīcības attiecībā uz dažādiem uzņēmumu veidiem

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;

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

6. paziņo, ka sociālās labklājības 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”;

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

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

9. atbalsta Eiropas līmeņa iniciatīvas paplašināt un stiprināt jau attīstīto biedrību nozari 
dažādās dalībvalstīs;

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

11. atbalsta Komisijas nodomu uzsākt pētījumu par savstarpējo uzņēmējsabiedrību stāvokli 
visās dalībvalstīs;

12. uzsver, ka savstarpējās uzņēmējsabiedrības, izmantojot Eiropas statūtus, būtu jāatzīst par 
noteiktu un svarīgu Eiropas ekonomikas un sabiedrības dalībnieku;

13. atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem;1

14. atzinīgi novērtē pieņemto pārskatīto dokumentu kopumu par ES valsts atbalsta 
noteikumiem saistībā ar sociālajiem un vietējiem pakalpojumiem;

15. norāda, ka publiski nodrošinātie vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (VNSP) netiek 
                                               
1 COM(2012)0035 galīgā redakcija.
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uzskatīti par daļu no sociālās uzņēmējdarbības, jo tie galvenokārt ir pakalpojumi, ko 
finansē no nodokļu ieņēmumiem, izņemot gadījumus, kas VNSP tiek sniegti sadarbībā ar 
sociālajiem uzņēmumiem;

Sociālās uzņēmējdarbības īpašās pazīmes

16. norāda uz divām turpmāk minētajām sociālo uzņēmumu īpašajām pazīmēm, kas būtu 
jāņem vērā: 

o darbinieku dalības modeļi un principi;

o lai gan peļņas gūšana vispār ir atļauta un pat tiek atbalstīta, peļņa, darbības 
rezultāti, fondi un rezerves galvenokārt no jauna jāiegulda kvalitātes, inovāciju 
un attīstības nodrošināšanai;

Uzņēmumi, kuru darbības veids ir sociālie produkti un pakalpojumi 

17. nosaka: 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.;

Uzņēmumi, kas īsteno sociālos mērķus vai panāk sociālu ietekmi 

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;

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;

Finanšu plāns — juridiskās un fiskālās vides uzlabošana

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;

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

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

Mērījumi, atbalsts un veicināšana 

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

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;

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;

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

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 pašreizējās un 
turpmākās problēmas, kā arī ņemtu vērā piemērojamās politikas iespējas;

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

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;

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

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.



PE489.349v02-00 8/9 PR\902130LV.doc

LV

PAMATOJUMS

Iesākumā skaidri jānorāda uz Eiropas Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojuma par 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu” apakšvirsrakstu, jo tas raksturo sarežģītos ES 
mērķuzdevumus kompaktā veidā, kas ir atzinības vērts: 

„Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un 
sociālo inovāciju pamatam”.

Šeit formulētais mērķis ietver gan pastāvošo struktūru atzīšanu, gan atvērtību jaunām, 
inovatīvām sociālās ekonomikas formām, jo tās abas būs nepieciešamas nākotnē, ja mēs 
vēršamies pie sociālās nozares problēmām saistībā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un vēlamies 
sekmīgi īstenot to galvenos uzdevumus. Šai Eiropas koncepcijai ir šādi divi stūrakmeņi:

A. mūs neapšaubāmi sagaida aizvien lielāks pieprasījums pēc sociālajiem 
pakalpojumiem, piemēram, veselības un aprūpes jomā, ņemot vērā kaut vai 
tikai demogrāfiskās izmaiņas saistībā ar sabiedrības novecošanos;

B. Eiropa cenšas panākt ekonomikas izaugsmi, lai palielinātu globālo 
konkurētspēju, radot jaunas darbavietas (saskaņā ar vienprātīgām prognozēm 
tās lielā mērā attiecas uz „zaļo un balto ekonomiku").

Saskaņā ar šo koncepciju izdarītie secinājumi pierāda ES īstenotās politiskās darba kārtības 
pareizo virzību: sākot no 2009. gada rezolūcijas par sociālo ekonomiku līdz 2012. gada 
rezolūcijai par sociālajiem ieguldījumu fondiem un iniciatīvai par sociālo uzņēmējdarbību.

Atšķirībā no daudzām citām ekonomikas nozarēm sociālajai uzņēmējdarbībai vajadzīgi
papildu finansēšanas instrumenti. Saistībā ar Komisijas iniciatīvām pēc iespējas drīzāk
jāīsteno piemēroti pasākumi valstu un reģionālajā līmenī.

Lai nodrošinātu sociālās uzņēmējdarbības ātru attīstību un šā mērķa sasniegšanā iesaistīto 
personu un organizāciju mērķtiecīgu atbalstu, šajā ziņojumā Eiropas Parlaments cenšas 
noteikt iespējami precīzus un skaidrus, taču vienlaicīgi atklātus pamatnoteikumus, saglabājot 
izvēles iespējas, attiecībā uz nākamo Eiropas sociālās ekonomikas fāzi, kurai ir jaunas 
pazīmes.

Turklāt ziņojumā pausts atzinums, ka šajā nākamajā fāzē būtu intensīvi jāveicina inovācijas 
un tātad arī jāveic eksperimenti, kuru panākumus vai neveiksmes pārskatāmā laikposmā 
novērtēs ES iestādes kopā ar dalībvalstīm. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, būtu jāizdara 
konkrēti secinājumi par attiecīgajiem uzlabošanas pasākumiem, ar kuru palīdzību varētu 
efektīvi nodrošināt sociālās uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību. 

Īsumā: ar sistematizētu pamatnoteikumu un darbības rādiusu palīdzību vienlaicīgi jāsaglabā 
daudzveidība un dažādība pašreizējās jomās un jānodrošina tajās jomās, kur to trūkst.

Par šim mērķim nepieciešamo pamatu var kalpot Komisijas ierosinātie pamatpasākumi, 
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piemēram, Eiropas sociālo uzņēmumu kartes izstrādāšana, sertifikātu datubāzes izveidošana 
vai visaptverošu informācijas platformu izveidošana savstarpējai pieredzes apmaiņai. Tāpat 
sociālo uzņēmumu turpmāko attīstību lielā mērā sekmētu vienota kvalitātes zīmoga 
izveidošana.

Bieži vien tiek pretnostatīti divi aspekti:

1. uz sociālās uzņēmējdarbības definīciju un tās identitāti attiecas tādi jēdzieni kā 
vispārējas intereses, sabiedrības intereses, ietekme sociālajā un vides jomā un tādi 
faktori kā lielāka peļņa vai darbinieku līdznoteikšanas tiesību modeļi, kā arī atklātības 
un pārskatāmības principi;

2. sociālās uzņēmējdarbības paredzētās plaukstošās attīstības pamats ir vispārēji 
pieņemtā pārliecība, ka sociālie uzņēmumi ir Eiropas vienotā tirgus ekoloģiski sociālās 
ekonomikas neatņemama sastāvdaļa; arī sociālajai uzņēmējdarbībai nepieciešama 
regulēta konkurence, kas veicina pastāvīgu kvalitātes uzlabošanu, turpmākus centienus 
un efektivitāti.

Turpretim šis ziņojums cenšas panākt, lai šie abi aspekti būtu viens otram līdzās un savstarpēji 
veicinātu sociālās uzņēmējdarbības pozitīvu attīstību.

Šīs kopējās izpratnes kopsavilkumu zīmīgi atspoguļo citāts no Austrijas labklājības 
organizācijas (brīvprātīgais darbs) reklāmas saukļa:

„Pakalpojumu ir pelnījis tas, kam ir vajadzīga palīdzība”.

Attiecībā uz „regulētu konkurenci”: sociālo pakalpojumu īpaša pazīme ir fakts, ka 
aglomerācijās to piedāvājums bieži vien ir izdevīgāks nekā lauku teritorijās (iemesli: 
loģistikas blīvums, piebraucamie ceļi u.c.). Šeit, protams, nedrīkst pastāvēt nekāda neregulēta 
konkurence, lai nodrošinātu, ka uz peļņu orientētie uzņēmumi koncentrējas noteiktos apvidos 
un pārējie maina pašreizējo attieksmi „nabadzīgiem cilvēkiem — sliktas kvalitātes 
pakalpojumi” („poor services for poor people“).

Saistībā ar nākamo fāzi īpaša vērība jāpievērš arī sociālajiem pakalpojumiem banku sektorā; 
piemēram, Austrijā (piemēram, Zweite Sparkasse) šie pakalpojumi ļoti efektīvi nodrošina 
palīdzību daudziem sociālās grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Tāpat arī sociālie franšīzes modeļi turpmāk ir pelnījuši lielāku vērību, ņemot vērā to 
iespējamo nozīmi attiecībā uz šāda veida sociālajiem uzņēmumiem.

Tātad ķersimies pie darba, lai maksimāli attīstītu sociālo uzņēmējdarbību. Tāpēc, ka
nākotne sākas tagad!


