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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą suteikti socialinėms įmonėms daugiau galimybių 
gauti finansavimą sukuriant reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti investicinėms 
priemonėms ES lygmeniu; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti praktinių teisės akto 
pasiūlymų, atsižvelgiant į akivaizdžiai neišnaudotą šių socialinių įmonių inovacinį 
potencialą; pažymi, kad prieš sukuriant naujas finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų veiksmingumą, todėl mano, kad būtina priimti 
priemones, kurios leistų vertinti ir lyginti investicijų socialinę naudą, siekiant skatinti 
skaidresnės investicijų rinkos vystymą; yra tvirtai įsitikinęs, kad skirtingos finansinės 
priemonės, kaip antai Europos socialinio verslumo fondai arba Europos rizikos kapitalo 
fondai, solidarumo obligacijų emisija ir neformalių investuotojų iniciatyvos, yra labai 
reikalingos ir turėtų būti skatinamos ir propaguojamos;

2. pabrėžia, kad yra labai įvairių socialinių įmonių (formos, dydžio, veiklos, ekonomikos ir 
bendradarbiavimo požiūriu). Kai kurios socialinės įmonės savo veiklos srityje užima 
pirmaujančią padėtį plėtros požiūriu ir turi pakankamai pajėgumų savo vystymuisi 
užtikrinti, tačiau yra tokių, kurioms trūksta praktinės patirties įmonių steigimo, jų vystymo 
ir valdymo srityje; 

3. mano, kad socialinės įmonės apibrėžties pateikimas komunikate dėl socialinio verslo 
iniciatyvos yra svarbus žingsnis siekiant pripažinti tokio tipo organizacijų specifiką, prašo, 
kad šią apibrėžtį vartoti visose ES institucijose; pabrėžia, kad būtina ją vartoti ir 
pasiūlyme dėl reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų, kad ten būtų 
atsižvelgiama į visus tris pagrindinius socialinei įmonei būdingus aspektus: socialinį tikslą 
(siekį), verslumą ir dalyvaujamąjį valdymą;

4. pabrėžia, kad socialinės įmonės koncepcija turėtų būti nedviprasmiškai siejama su 
demokratišku įmonės valdymu užtikrinant visišką ekonominę demokratiją, suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir skaidrumą bei dalijimąsi įmonės pokyčių valdymu pagal Europos 
Sąjungos, ESBO ir Jungtinių Tautų nustatytus principus; ragina Europos Komisiją 
atsižvelgti į šiuos aspektus nagrinėjant ir nustatant gerąją patirtį ir kartotinius modelius, 
kuriant viešuosius Europos socialinėms įmonėms taikomų ženklų ir sertifikatų duomenų 
bankus siekiant pagerinti socialinių įmonių matomumą ir palengvinti jų lyginimą, taip pat 
teikiant pasiūlymus dėl teisinės aplinkos gerinimo;

5. mano, kad būtina sudaryti tokias sąlygas, kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į komercinę veiklą; pažymi, kad daugelyje 
valstybių narių taikant finansavimo mechanizmus ir vykstant viešiesiems pirkimams 
renkantis pačios mažiausios kainos pasiūlymus, socialinės įmonės verčiamos sutelkti 
pastangas į siekį iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų ir kitokių lėšų, o ne gerinti savo 
teikiamų paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes tai padėtų padidinti jų 
konkurencingumą; pabrėžia, kad reikia didinti galimybes naudotis skolos ir nuosavo 
kapitalo priemonėmis atitinkamame įmonės plėtros etape, atsižvelgiant į konkretų 
socialinių įmonių veiklos pobūdį;
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6. laikosi nuomonės, kad siekiant padidinti socialinių įmonių konkurencingumą visoje 
Europoje, reikia skatinti kurti socialinių inovacijų grupes, kurių pridėtinė vertė 
neapsiribotų vien tik vietos mastu; taip pat mano, kad jeigu socialinės įmonės būtų 
deramai skatinamos, galėtų užimti svarbią vietą kuriant darbo vietas iš darbo rinkos 
pasitraukusiems vyresniems nei 50 metų amžiaus darbuotojams;

7. prašo Komisijos ir valstybių narių imtis reikiamų veiksmų, siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas socialinėms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

8. palankiai vertina Komisijos sprendimą supaprastinti MVĮ apskaitos principus, nes tai 
padės dar veiksmingiau taupyti lėšas;

9. mano, kad įdiegus bendrą Europos duomenų skelbimo sistemą bus teikiama aiškesnė ir 
veiksmingesnė informacija apie investicijas į socialines įmones;

10. mano, kad, viena vertus, problemos socialinių įmonių rinkoje rodo tinkamos praktinės 
patirties trūkumą, kita vertus, socialinių įmonių ypatumams skiriama nepakankamai 
dėmesio, ir todėl svarbu ne tik prireikus dalytis žiniomis ir tarptautiniu mastu, ir atskirose 
valstybėse narėse, bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis būtų prieinamos 
konsultavimo, mokymo, įskaitant pradinį ir tęstinį mokymą, ir informavimo paslaugos; 
mano, kad remdami ir propaguodami socialines įmones galime geriausiai išnaudoti jų 
augimo potencialą ir gebėjimą kurti socialinę vertę;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti profesinio mokymo programas, įskaitant 
pagrįstas ryšių ir informacijos technologijomis, skirtas įmonėms, teikiančioms socialines 
paslaugas ir (arba) prekes ir paslaugas pažeidžiamiems žmonėms;

12. pabrėžia, kad būtina geriau supažindinti su socialinių įmonių, ypač socialinės ekonomikos 
įmonių, veikla, rengiant tinkamas informacines kampanijas, ir mano, kad siekiant šio 
tikslo būtina kuo geriau išryškinti socialinio verslumo pranašumus ir tikslus pasitelkiant 
ne tik grynai ekonominius, bet ir kitus rodiklius ir vertinimus; pažymi, kad daugeliu atvejų 
socialinių įmonių, ypač socialinės ekonomikos įmonių, veiklai trukdo informuotumo 
problemos arba su jomis glaudžiai susiję stereotipai; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad, 
Komisijos nuomone, svarbiausias prioritetas yra visų atitinkamų viešosios valdžios 
institucijų ir ypač vietos bendruomenių informuotumo didinimas, nes naudojant vietos 
potencialą galima padėti įtraukti tas vietos bendruomenes ir kartu didinti atitinkamuose 
regionuose veikiančių socialinių įmonių patrauklumą;

13. pabrėžia, kad Komisija komunikate numatė galimybę paskatinti socialines įmones 
dalyvauti viešųjų pirkimų rinkoje; todėl ragina Komisiją imtis priemonių, kurios padėtų 
paskatinti naudotis socialinėmis išlygomis arba rengti viešuosius pirkimus, skirtus 
įmonėms, įdarbinančioms palankių sąlygų neturinčius asmenis;

14. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą ištirti ir apsvarstyti galimybę socialinėms 
įmonėms naudoti nenaudojamus patentus siekiant palengvinti jų plėtrą ir tikisi, kad 
artimiausiu metu bus numatyti konkretūs veiksmai;

15. ragina Komisiją imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos standartizacijos 
įstaigų parengti standartai būtų geriau prieinami socialinėms įmonėms.
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