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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad socialinės įmonės turi galimybių veikti kaip svarbūs inovacijų varikliai, 
taigi pateikti dabartinių socialinių ir ekonominių problemų sprendimus ir ženkliai prisidėti 
prie tarpvalstybinio bendradarbiavimo, tokiu būdu skatinant augimą sektoriuje; todėl 
skatina sukurti palaikomąją ir pažangiąją reglamentavimo sistemą, leidžiančią skatinti 
socialinių įmonių organizavimo įvairovę ir atsižvelgti į jų veiklos pobūdį bei ypatumus ir 
teikti joms finansinę paramą, kuri atitinka socialinio verslumo ir socialinių įmonių, ypač 
MVĮ, poreikius, skatinant jų augimą ir tvarumą;

2. mano, kad siekiant ir toliau skirti daug dėmesio socialiniam verslui ir socialinėms 
įmonėms reikia taikyti atskaitingo valdymo procesus, kuriuos papildytų tinkami 
finansavimo stebėjimo ir skaidrumo užtikrinimo mechanizmai;

3. pabrėžia, kad socialines įmones pripažįstant Europos Sąjungos lygmeniu neturi būti vien 
įtraukiami socialiniai tikslai į tam tikrų komercinių įmonių veiklą, bet turi būti 
atsižvelgiama į kiekvienos socialinių įmonių, visų pirma socialinės ir solidariosios 
ekonomikos įmonių, kategorijos ypatumus; pabrėžia, kad šiuo tikslu būtina priimti ir 
taikyti finansavimo priemones, kurios leistų šioms įmonėms vykdyti veiklą laikantis savo 
tikslų ir puoselėti jų tarpusavio solidarumą; be to, pabrėžia, kad geriau susipažinus su 
socialinėmis įmonėmis ir atlikus kokybinį, daugiašalį bei nepriklausomą jų veiklos 
vertinimą, būtų galima įvertinti visą šių įmonių įnašą į visuomenę ir suprasti, kodėl 
socialinė sanglauda yra ekonominės ir socialinės naudos, o ne tik išlaidų, šaltinis;

4. palankiai vertina pasiūlymą dėl mikrokreditų, kuriuo siekiama remti Europos MVĮ;

5. pabrėžia svarbų visų sektorių socialinių įmonių indėlį siekiant stiprinti socialinę sanglaudą 
ir įtraukti, suvokiant visų vartotojų, o ypač pažeidžiamų vartotojų, poreikius ir juos 
tenkinant; pabrėžia, kad socialinės įmonės, visų pirma siekdamos patenkinti socialinius ar 
viešosios tvarkos poreikius, taip pat siekia patenkinti didėjančius piliečių poreikius, 
susijusius su etišku elgesiu, kuriuo rodoma didesnė pagarba žmogui, aplinkai bei gamtai ir 
laikomasi socialinių standartų bei solidarumo;

6. ragina Komisiją patvirtinti plačiosios visuomenės sąmoningumo didinimo priemones, 
kuriomis būtų gerinamos žinios apie socialinių įmonių veiklą, didinamas pasitikėjimas 
jomis ir visuomenė būtų skatinama aktyviai remti šios rūšies verslą;

7. ragina valstybes nares remti, skatinti ir vystyti socialinės ekonomikos įstaigas, šalinant 
kliūtis, trukdančias pradėti socialinių įmonių veiklą ir ją vystyti, skatinant mokymą, 
vykdant profesinį perkvalifikavimą socialinės ekonomikos įstaigų veiklos srityje ir 
didinant pagalbą socialines įmones turintiems verslininkams;

8. pabrėžia, kad socialinės įmonės dėl jų veiklos pobūdžio ir veikimo būdo padeda kurti 
solidaresnę, demokratiškesnę ir aktyvesnę visuomenę, kuri prisideda prie užimtumo ir 
tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, ypač skatinant solidarumą, tvarumą, socialinę 
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sanglaudą ir įtrauktį, stabilių ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, lygias vyrų ir moterų 
galimybes ir asmeninio, šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą;

9. mano, kad įmonių socialinė atsakomybė ir socialinės įmonės yra vienas kitą papildantys 
tos pačios politikos aspektai, todėl turėtų būti plėtojami koordinuotai, nekartojant 
valstybių narių atliktų veiksmų;

10. mano, kad ES viešųjų pirkimų taisyklių pertvarka suteikia puikią galimybę padidinti 
socialinių standartų laikymosi lygį, paskatinti socialines įmones dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose ir sudaryti geresnes sąlygas juose dalyvauti; palankiai vertina socialinėms 
paslaugoms taikytiną tvarką Komisijos pasiūlyme dėl viešųjų pirkimų direktyvų 
persvarstymo, ir pabrėžia šios priemonės svarbą sutartis sudarančioms vietos valdžios 
institucijoms, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, kuriomis skatinama socialinė 
sanglauda;

11. Pažymi Komisijos pasiūlymą į rezervuotas sutartis įtraukti naują asmenų kategoriją –
nepalankioje padėtyje esančius asmenis; pabrėžia galimybę įtraukti naują nuostatą dėl 
rezervuotų sutarčių siekiant skatinti novatorišką socialinę ir teritorinę plėtrą kartu laikantis 
konkurencijos pagrindu sutarčių skyrimo principų;

12. prašo Komisijos atlikti išsamų poveikio vertinimą siekiant parengti ilgalaikę strategiją, 
kuria būtų užtikrinami socialiniai ir aplinkos apsaugos tikslai, o socialinės įmonės 
skatinamos dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, nekliudant sudaryti sutartis 
konkurencijos pagrindu arba nekuriant paskatų apeiti taisykles; ragina valstybes nares 
šalinti kliūtis, trukdančias pradėti ir vystyti socialinės ekonomikos įstaigų ekonominę 
veiklą, ypač susijusias su administracinių procedūrų vykdymu; 
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