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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīst, ka sociālie uzņēmumi var būtiski sekmēt inovāciju un līdz ar to risināt pašreizējās 
sociālās un ekonomiskās problēmas, kā arī ievērojami veicināt pārrobežu sadarbību, 
tādējādi atbalstot izaugsmi nozarē; tāpēc mudina izstrādāt atbalstošu un saskaņotu 
normatīvo sistēmu, kas veicina sociālo uzņēmumu strukturālo daudzveidību, atbilst to 
darbības īpatnībām un sniedz finansiālu atbalstu, kurš labāk piemērots sociālajai 
uzņēmējdarbībai un sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tādējādi veicinot to 
izaugsmi un ilgtspējību;

2. uzskata, ka nolūkā saglabāt virzību uz sociālo uzņēmējdarbību un sociālajiem 
uzņēmumiem, ir nepieciešami atbildīgi pārvaldības procesi, kurus atbalsta ar pienācīgi 
uzraudzītiem un pārredzamiem finansēšanas mehānismiem;

3. uzsver, ka sociālo uzņēmumu atzīšana Eiropas līmenī nenozīmē tikai sociālo mērķu 
iekļaušanu atsevišķos komercuzņēmumos, bet jāņem vērā arī katras sociālo uzņēmumu 
kategorijas īpatnības, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas sociālajā un 
labdarības jomā; uzsver — lai to paveiktu, ir jāpieņem un jāīsteno finansēšanas 
instrumenti, ar kuriem šie uzņēmumi spēj darboties saskaņā ar pašu izvirzītajiem 
uzdevumiem un mērķiem, kā arī sekmēt solidaritāti savā starpā; turklāt uzsver, ka labākas 
zināšanas par sociālajiem uzņēmumiem un kvalitatīvs, daudzpusējs un neatkarīgs to 
darbību novērtējums uzlabotu šo uzņēmumu ieguldījumu sabiedrībā kopumā un veidotu 
izpratni par to, ka sociālā kohēzija ir ekonomiskās un sociālās labklājības pamats, un nevis 
tikai izmaksas;

4. atzinīgi vērtē priekšlikumu par mikrokredītiem Eiropas MVU atbalstam;

5. uzsver, cik nozīmīgs ir sociālo uzņēmumu ieguldījums visās nozarēs, nostiprinot sociālo 
kohēziju un integrāciju, kā arī izprotot un apmierinot patērētāju vajadzības kopumā un jo 
īpaši mazāk aizsargātu patērētāju vajadzības; uzsver, ka sociālie uzņēmumi, kuru 
primārais uzdevums ir apmierināt sociālās un sabiedriskās politikas vajadzības, cenšas arī 
ievērot iedzīvotāju aizvien lielākās prasības pēc ētiskas attieksmes, izrādot lielāku cieņu 
cilvēkiem, videi, sociālajiem standartiem un biedriskumam;

6. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par 
sociālo uzņēmumu darbībām un vairot uzticēšanos šiem uzņēmumiem, kā arī mudināt 
sabiedrību aktīvi atbalstīt šo uzņēmējdarbības veidu;

7. aicina dalībvalstis veicināt, stimulēt un attīstīt sociālās ekonomikas institūcijas, novēršot 
šķēršļus, kas sociālajiem uzņēmumiem kavē darbības sākšanu un attīstību, veicinot 
apmācību un pārkvalifikāciju sociālās ekonomikas institūciju jomā un palielinot atbalstu 
uzņēmējiem, kuri darbojas sociālajos uzņēmumos;

8. uzsver, ka sociālie uzņēmumi to darbībām raksturīgo īpatnību un veida dēļ palīdz veidot 
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saskaņotāku, demokrātiskāku un aktīvāku sabiedrību, kas sekmē darbvietu radīšanu un 
ilgtspējīgu un integrētu ekonomikas izaugsmi, jo īpaši veicinot solidaritāti un ilgtspējību, 
sociālo kohēziju un integrāciju, stabilu un kvalitatīvu nodarbinātību, sieviešu un vīriešu 
iespēju līdztiesību, kā arī privātās un ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu;

9. uzskata, ka uzņēmumu sociālā atbildība un sociālie uzņēmumi ir vienas un tās pašas 
politikas savstarpēji papildinoši aspekti, un tāpēc tie ir jāattīsta saskaņotā veidā, 
nedublējot dalībvalstu centienus;

10. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma noteikumu reforma ir laba iespēja uzlabot sociālo 
standartu ievērošanu, kā arī palielināt sociālo uzņēmumu līdzdalību valsts līgumos un 
uzlabot pieejamību šādiem līgumiem; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumā par publiskā 
iepirkuma direktīvu pārskatīšanu ietverto sociālo pakalpojumu režīmu un uzsver, ka 
vietējām līgumslēdzējiestādēm šis ir nozīmīgs instruments, ar ko nodrošināt kvalitatīvus 
pakalpojumus sociālās kohēzijas sekmēšanai;

11. atzīmē Komisijas priekšlikumu papildināt priviliģēto tiesību līgumus ar jaunu kategoriju 
— mazāk aizsargātas personas; uzsver, ka priviliģēto tiesību līgumos ietvertie jaunie 
noteikumi var sekmēt inovatīvu sociālo un teritoriālo izaugsmi, vienlaikus līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanā ievērojot konkurences principus;

12. prasa Komisiju veikt padziļinātu ietekmes novērtējumu, lai izstrādātu ilgtermiņa 
stratēģiju, kas saglabā sociālos un vides mērķus un veicina sociālo uzņēmumu līdzdalību 
publiskā iepirkuma procedūrās, neradot šķēršļus uz konkurenci balstītai līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanai un nepamudinot apiet noteikumus; prasa dalībvalstīm novērst šķēršļus, 
kas sociālās ekonomikas institūcijām kavē saimnieciskās darbības sākšanu un attīstīšanu, 
jo īpaši attiecībā uz administratīvo procedūru īstenošanu.
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