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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu palielināt sociālo uzņēmumu pieeju finansējumam, 
izstrādājot reglamentējošos noteikumus, lai ieviestu ieguldījumu instrumentus ES līmenī: 
mudina Komisiju iespējami drīz ierosināt praktiskus tiesību aktus, jo sociālajiem 
uzņēmumiem piemīt inovāciju potenciāls, kas tiek izmantots tikai daļēji; norāda, ka 
ieviešot jaunus finansiāla atbalsta veidus, iepriekš jāveic pašreizējo instrumentu analīze, 
lai pārbaudītu to efektivitāti, un tādēļ uzskata, ka ir nepieciešami līdzekļi, ar kuriem 
novērtēt un salīdzināt sociālo atdevi no ieguldījumiem, lai veicinātu pārredzamāka 
investīciju tirgus attīstību; ir cieši pārliecināts, ka nepieciešami dažādi finanšu instrumenti 
— piemēram, Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi vai Eiropas riska kapitāla fondi, 
solidaritātes obligāciju izdošana un iniciatīvas saistībā ar uzņēmējdarbības mecenātiem —
un tie ir jāatbalsta un jāpopularizē;

2. uzsver, ka sociālie uzņēmumi ir ļoti atšķirīgi gan formas, gan apjoma, gan 
uzņēmējdarbības aktivitātes, gan ekonomikas un sadarbības ziņā; ir sociālie uzņēmumi, 
kas strauji attīstās savās jomās un kam ir atbilstoša jauda savai attīstībai, bet ir arī tādi, 
kuriem ir nepieciešama speciālā profesionālā informācija, kad tie uzsāk savu uzņēmumu 
izveidošanu, attīstīšanu un pārvaldību; 

3. uzskata, ka sociālā uzņēmuma definīcija Paziņojumā par sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīvu ir pozitīvs solis uz šāda veida organizācijas īpašā rakstura atzīšanu; pieprasa, lai 
šis apraksts tiek izmantots visās ES iestādēs; uzstāj, ka šis apraksts ir jāiekļauj projektā 
regulai par Eiropas finansējumu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvai; tomēr uzstāj, ka 
jāņem vērā trīs galvenās iezīmes, kas atšķir sociālos uzņēmumus no pārējiem 
uzņēmumiem, proti, sociālais mērķis/nolūks, uzņēmējdarbības aktivitāte un pārvaldību 
veicinoša līdzdarbība;

4. uzsver, ka jēdziens „sociālā uzņēmējdarbība” ir viennozīmīgi saistīts ar uzņēmuma 
demokrātisku pārvaldību, kas pilnībā nodrošina ekonomikas demokrātiju, partneru 
iesaistīšanos un pārredzamību, kā arī uzņēmuma izmaiņu vadību atbilstoši Eiropas 
Savienības, EDSO un ANO principiem; aicina Eiropas Komisiju ņemt vērā šos aspektus, 
analizējot un nosakot labāko praksi un atkārtošanas vērtus modeļus, veidojot publisku 
datubāzi par Eiropas sociālo uzņēmumu marķējumu un sertifikātiem, lai uzlabotu 
pārskatāmību un atvieglotu salīdzināmību, kā arī gatavojot priekšlikumus tiesiskās vides 
uzlabošanai;

5. uzskata, ka ir jārada nosacījumi, saskaņā ar kuriem sociālie uzņēmumi var iegūt finansiālo 
neatkarību un nodarboties ar komercdarījumiem; norāda, ka daudzās dalībvalstīs finanšu 
mehānismi un samazināti iepirkumi spiež sociālos uzņēmumus koncentrēties uz dotāciju 
un līdzekļu saņemšanu no valsts iestādēm, nevis paaugstināt savu pakalpojumu vai 
izstrādājumu kvalitāti, kas varētu palielināt to konkurētspēju; uzsver nepieciešamību 
paplašināt piekļuvi aizņēmumu un akciju instrumentiem attiecīgās uzņēmējdarbības 
attīstības posmā, ņemot vērā īpašo veidu, kādā sociālie uzņēmumi darbojas;
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6. uzskata, ka, lai palielinātu sociālo uzņēmumu konkurētspēju Eiropā, ir nepieciešams 
veicināt sociālo inovāciju kopu veidošanos, jo tās rada pievienoto vērtību ne tikai savā 
tuvākajā apkārtnē; turklāt uzskata, ka sociālajiem uzņēmumiem, dodot tiem atbilstošus 
stimulus, var būt liela nozīme, lai nodarbinātu kvalificētus strādniekus virs 50 gadu 
vecuma, kuri pametuši darba tirgu; 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgas iespējas sociālajiem uzņēmumiem, kad tie piedalās publiskajā iepirkumā; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas centienus vienkāršot MVU grāmatvedības principus, kas vēl 
efektīvāk palīdzēs gūt ietaupījumus;

9. uzskata, ka vienotas Eiropas datu publicēšanas sistēmas ieviešana nodrošinās skaidrāku un 
efektīvāku informāciju par ieguldījumiem sociālajos uzņēmumos;

10. uzskata, ka problēmas sociālo uzņēmumu tirgū, no vienas puses, ir saistītas ar speciālās 
profesionālās informācija trūkumu, un, no otras puses, ar to, ka netiek pienācīgi ņemta 
vērā sociālu uzņēmumu specifika, un tādēļ ir svarīgi attiecīgos gadījumos dalīties ar 
zināšanām gan starptautiskā mērogā, gan atsevišķās dalībvalstīs, kā arī nodrošināt, ka ir
pieejama nepieciešamās konsultācijas, apmācības — tostarp sākotnējā apmācība un 
tālākizglītība;  uzskata, ka atbalstot un veicinot sociālos uzņēmumus, mēs varam vislabāk 
izmantot to izaugsmes potenciālu un spēju radīt sociālo vērtību;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt profesionālās apmācību programmas, tostarp arī 
tādas, kas pamatojas uz sakaru un informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kuras ir 
paredzēta uzņēmumējdarbībai, kas sniedz sociālos pakalpojumus un/vai preces un 
pakalpojumus mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem;

12. uzsver, ka ir svarīgi radīt lielāku izpratni par sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas 
darbojas sociālajā ekonomikā, izmantojot atbilstošas informatīvās kampaņas; turklāt 
uzskata, ka šis mērķis prasa vairāk izcelt sociālās uzņēmējdarbības priekšrocības un 
mērķus, izmantojot tādus novērtējumus un rādītājus, kas nav saitīti vienīgi ar ekonomisko 
darbību; norāda, ka daudzos gadījumos sociālo uzņēmumu darbību īpaši to, kas darbojas 
sociālajā ekonomikā, traucē informācijas trūkums vai ar šiem uzņēmumiem saistītie 
stereotipi; tādēļ norāda, ka Komisijas skatījumā galvenā prioritāte ir paplašināt izpratni 
visās publiskajās valsts iestādēs, jo īpaši vietējās kopienās, jo vietējā potenciāla 
izmantošana var palīdzēt iesaistīt šīs vietējās kopienas un vienlaikus palielināt to sociālo 
uzņēmumu pievilcību, kas darbojas attiecīgajos reģionos; 

13. uzsver to, ka šis paziņojums dod iespēju veicināt sociālo uzņēmumu līdzdalību publiskā 
iepirkuma tirgū. šajā sakarā aicina Komisiju veikt pasākumus, lai veicinātu sociālo 
klauzulu vai iepirkumu rezervēšanu uzņēmumiem, kas nodarbina mazāk aizsargātas 
personas;

14. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos izpētīt un apsvērt iespēju sociālajiem uzņēmumiem, 
kas izmanto nerealizētus patentus, veicināt to attīstību, un cer uz konkrētu rīcību tuvākajā 
nākotnē;

15. aicina Komisiju veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka standarti, ko izstrādā 
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Eiropas standartizācijas iestādes, kļūst aizvien pieņemamāki sociālajiem uzņēmumiem;
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