
AM\902869LV.doc PE489.611v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

<Commission>{ITRE}Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja</Commission>

<RefProc>2012/2004</RefProc><RefTypeProc>(INI)</RefTypeProc>
<Date>{31/05/2012}31.5.2012</Date>

GROZĪJUMI
1 - 23

Atzinuma projekts
Bogdans Kazimirs Marcinkevičs (Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz)
<DocRefPE>(PE487.990v01-00)</DocRefPE>

par sociālo uzņēmējdarbības iniciatīvu - radīt labvēlīgu vidi sociālajiem 
uzņēmumiem, galvenās ieinteresētās personas sociālajā ekonomikā un 
inovācijās
<DocRef>(2012/2004(INI))</DocRef>



PE489.611v01-00 2/15 AM\902869LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\902869LV.doc 3/15 PE489.611v01-00

LV

Grozījums 1
Marija Kristīne Vergiata (Marie-Christine Vergiat)

Atzinuma projekts
Paragrāfs -1 (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. Atgādina, ka sociālie uzņēmumi 
parasti ir organizācijas, kuru raksturs un 
stāvoklis atšķiras no klasiskajiem 
uzņēmumiem, kas izveidoti, lai sasniegtu 
mērķus, kas ir galvenokārt sabiedriski 
un/vai sabiedrības interesēs, pēc būtības 
bezpeļņas, kas radīs jaunas darbavietas, 
peļņu, ko lielākoties tiek reinvestēta, lai 
nodrošinātu ilgtspējību vai attīstīt sociālās 
darbības vai darbības, kas izraisa 
vispārēju ieinteresētību, lai apmierinātu 
vajadzības, un to darbības mērķis ir 
nodrošināt savu darbinieku un/vai 
lietotāju un/vai partneru  līdzdalību, vai 
patiešām kopīgu lemšanu: uzsver, ka  
sociālo uzņēmumu darbības lielākoties 
nav pārvietojamas un plaši ietvertas 
Savienības un tās dalībvalstu sociālajā, 
ekonomiskajā un teritoriālajā kohēzijā;

Oriģ. fr

Grozījums 2
Vickijs Fords (Vicky Ford)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī; uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī; uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 
jāveic pašreizējo instrumentu analīze , lai 
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jāveic pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus, 
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātu iesaistīšanos sociālā biznesa 
jomā arī ir atbalstāmas;

pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus, 
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātu iesaistīšanos sociālā biznesa 
jomā arī ir atbalstāmas;

Oriģ. <Original>{EN}en</Original>

Grozījums 3
Marija Kristīne Vergiata (Marie-Christine Vergiat)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī: uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 
jāveic pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus;
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātu iesaistīšanos sociālā biznesa 
jomā arī ir atbalstāmas;

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī, uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, jāveic 
pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu 
vai Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu ir 
iespēja atzīt un attīstīt sociālos 
uzņēmumus; aicina Eiropas Komisiju, 
Padomi un dalībvalstis ņemt vērā 
pašreizējās dalībvalstu un vietējā līmeņa 
iniciatīvas, lai izstrādātu novatoriskus 
finanšu instrumentus, ņemot vērā to 
īpašo, individuālo statusu, darbības un 
organizācijas metodes, un darbības; šajā 
sakarā aicina Eiropas Komisiju, padomi 
un dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību, 
lai attīstītu jauktā kapitāla struktūru, kas 
atbilst veidam, kādā tiek finansēti1

sociālie uzņēmumi, iekļaujot publisko 
sociālo investīciju dažādus tipu attīstību 
un ētiku, un kooperatīvo banku iniciatīvas 
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utt.;
__________________
1 skatiet EESC viedokli (INT/589) 
pieņemts 26. oktobrī 2011. g.

Oriģ. fr

Grozījums 4
<RepeatBlock-By><Members>Patrīcija Toija (Patrizia Toia), Angelika Nieblere (Angelika 
Niebler)</Members>

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī: uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 
jāveic pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus; 
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātus iesaistīties sociālā biznesa jomā 
arī ir atbalstāmas;

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī; mudina Komisiju 
nākt klajā ar likumdošanas un betona 
priekšlikumu cik drīz vien iespējams, 
ņemot vērā novatorisko un sociālo 
potenciālu šajā lielākoties neizpētītajā 
uzņēmējdarbībā;uzsver, ka ieviešot jauna 
veida finansiālu atbalstu, iepriekš jāveic 
pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus; 
norāda, ka stimuli ir jāpiešķir 
solidaritātes emisijas obligācijas un 
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātus iesaistīties arī sociālā biznesa 
jomā ir atbalstāmas;

Oriģ. it

Grozījums 5
<RepeatBlock-By><Members>Jozefa Andresa Barea (Josefa Andrés Barea)</Members>
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Atzinuma projekts
Paragrāfs 1

Atzinuma projekts Grozījums

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī: uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 
jāveic pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti; ir stingri 
pārliecināta, ka priekšlikums izveidot 
Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un 
Eiropas Riska kapitāla fondu sistēmu rada 
iespēju attīstīt sociālos uzņēmumus, 
uzskata, ka iniciatīvas, kas veicina biznesa 
mecenātus iesaistīties sociālā biznesa jomā 
arī ir atbalstāmas;

1. Atbalsta komisijas priekšlikumu 
palielināt sociālo uzņēmumu pieeju 
finansējumam, ieviešot normatīvo 
regulējumu, lai ieviestu ieguldījumu 
instrumentus ES līmenī: uzsver, ka ieviešot 
jauna veida finansiālu atbalstu, iepriekš 
jāveic pašreizējo instrumentu analīze, lai 
pārbaudītu to efektivitāti un uzskata par 
nepieciešamu, lai apgādātu sevi ar 
līdzekļiem, ar kuru novērtē un salīdzināt 
sociālo atdevi no ieguldījumiem, lai 
veicinātu pārredzamāku investīciju tirgu; 
ir stingri pārliecināta, ka priekšlikums 
izveidot Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fondu un Eiropas Riska kapitāla fondu 
sistēmu rada iespēju attīstīt sociālos 
uzņēmumus, uzskata, ka iniciatīvas, kas 
veicina biznesa mecenātus iesaistīties  arī 
sociālā biznesa jomā ir atbalstāmas;

Oriģ. <Original>{ES}es</Original>

Grozījums 6
Patrīcija Toija (Patrizia Toia)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. 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 institūcijās; uzstāj uz 
nepieciešamību šo aprakstu izmantot 
noteikumu projektā par Eiropas fondiem 
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvai, un 
trīs galvenajām iezīmēm, kas atšķir 
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sociālos uzņēmumus, proti, jāņem vērā 
sociālais mērķis/nolūks, uzņēmējdarbības 
aktivitāte un līdzdarbības pārvaldē 
priekšrocības;

Oriģ. it

Grozījums 7
Kents Johansons (Kent Johansson)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1 a(jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. Uzsver, ka ir lielas atšķirības starp 
sociālajiem uzņēmumiem formām, 
apjomu, uzņēmējdarbības aktivitātēm, 
ekonomiku un sadarbību. Ir sociālie 
uzņēmumi, kas ir līderi attīstībā savās 
jomās un kuriem ir atbilstoša jauda savai 
attīstībai, bet ir arī tādi, kam ir 
nepieciešamas zināšanas,  kad tie uzsāk 
šādu uzņēmumu izveidošanu, attīstīšanu 
un pārvaldību.  Tādēļ ir svarīgi ne tikai 
izveidot starptautisku zināšanu bāzi, bet 
arī nodrošināt, ka šajā sakarā ir pieejama 
konsultēšana, apmācība un informācija;

Oriģ. sv

Grozījums 8
<RepeatBlock-By><Members>Patrīcija Toija (Patrizia Toia), Angelika Niebler (Angelika 
Niebler)</Members>

Atzinuma projekts
Paragrāfs 1 b (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1b. Uzsver, ka jēdziens "sociālā 
uzņēmējdarbība” ir viennozīmīgi saistīts 
ar uzņēmuma demokrātisku pārvaldību, 
kas pilnībā nodrošina ekonomikas 
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demokrātiju, partneru iesaistīšanos un 
caurskatāmību un uzņēmuma  vadības 
izmaiņu atbilstoši OCSE Eiropas 
Savienības un ANO principiem; aicina 
Eiropas Komisiju ņemt vērā šos aspektus 
pārskatā, analizējot  un nosakot labāko 
praksi un pavairojamos modeļus, kā arī 
izveidojot uzlīmju un sertifikātu publisku 
datubāzi, kas attiecas uz sociālajiem 
uzņēmumiem Eiropā, lai uzlabotu 
pārskatāmību un salīdzināmību, kā arī 
savus priekšlikumus, lai uzlabotu tiesisko 
vidi;

Oriģ. it

Grozījums 9
Marija Kristīne Vergiata (Marie-Christine Vergiat)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 2

Atzinuma projekts Grozījums

2. Uzskata par vajadzīgu izveidot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi var iegūt finansiālo neatkarību 
un uzsākt komercdarbību; atzīmē, ka 
daudzās dalībvalstīs, finanšu mehānismi 
spiež sociālos uzņēmumus koncentrēties uz 
dotāciju un fondu saņemšanu no valsts 
institūcijām, nevis paaugstinot savu 
pakalpojumu vai produktu kvalitāti, kas 
varētu palīdzēt paaugstināt to 
konkurētspēju; uzsver nepieciešamību 
paplašināt piekļuvi aizņēmumu un akciju 
instrumentiem, ņemot vērā īpašo sociālo 
uzņēmumu darbības veidu; 

2. Uzskata par vajadzīgu izveidot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi, it īpaši tie, kas darbojas 
sociālajā ekonomikā, var iegūt finansiālo 
neatkarību, lai iesaistītos un attīstītu savu
darbību, lai apmierinātu vispārējās 
intereses; atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs, 
finanšu mehānismi spiež daudzus sociālos 
uzņēmumus koncentrēties uz dotāciju un  
fondu saņemšanu no valdības institūcijām 
kaitējot savu pakalpojumu vai produktu
kvalitātes celšanas  garantēšanai, lai 
apmierinātu vispārējās intereses; uzsver 
nepieciešamību paplašināt piekļuvi akciju 
instrumentiem, ņemot vērā īpašo veidu, kā 
sociālie uzņēmumi darbojas un to sociālo 
mērķi;

Oriģ. fr
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Grozījums 10
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
Paragrāfs 2

Atzinuma projekts Grozījums

2. Uzskata par vajadzīgu, izveidot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi var iegūt finansiālo neatkarību 
un veikt komercdarbību; atzīmē, ka 
daudzās dalībvalstīs, finanšu mehānismi 
spiež sociālos uzņēmumus koncentrēties uz 
dotāciju un fondu saņemšanu no valsts 
institūcijām, nevis paaugstināt kvalitāti 
saviem pakalpojumiem vai produktiem, kas 
varētu veicināt to konkurētspēju; uzsver 
nepieciešamību paplašināt piekļuvi 
aizņēmumu un akciju instrumentiem, 
ņemot vērā sociālo uzņēmumu darbības
īpašo veidu;

2. Uzskata par vajadzīgu izveidot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi var iegūt finansiālo neatkarību 
un veikt komercdarbību; atzīmē, ka 
daudzās dalībvalstīs, finanšu mehānismi 
spiež sociālos uzņēmumus koncentrēties uz 
dotāciju un fondu saņemšanu no valsts 
institūcijām, nevis paaugstināt savu 
pakalpojumu vai produktu kvalitāti, kas 
varētu veicināt to konkurētspēju; uzsver 
nepieciešamību paplašināt piekļuvi 
aizņēmumu un akciju instrumentiem 
attiecīgās uzņēmējdarbības attīstības 
posmā, ņemot vērā īpašo veidu, kādā 
sociālais uzņēmums darbojas;

Oriģ. lv

Grozījums 11
Patrīcija Toija (Patrizia Toia), Angelika Nieblere                                  (Angelika Niebler)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 2

Atzinuma projekts Grozījums

2. 2. Uzskata par vajadzīgu izveidot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi var iegūt finansiālo neatkarību 
un veikt komercdarbību; atzīmē, ka 
daudzās dalībvalstīs, finanšu mehānismi 
spiež sociālos uzņēmumus koncentrēties uz 
dotāciju un fondu saņemšanu no valsts 
institūcijām, nevis paaugstināt kvalitāti 
saviem pakalpojumiem vai produktiem, kas 
varētu veicināt to konkurētspēju; uzsver 
nepieciešamību paplašināt piekļuvi 
aizņēmumu un akciju instrumentiem, 

2. 2. Uzskata par vajadzīgu, lai izveidotu 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie 
uzņēmumi var iegūt finansiālo neatkarību 
un veikt komercdarbību darbību; atzīmē, 
ka daudzās dalībvalstīs finanšu mehānismi 
un samazināti iepirkumi spiež sociālos 
uzņēmumus koncentrēties uz dotāciju un 
fondu saņemšanu no valsts institūcijām, 
nevis paaugstināt kvalitāti saviem 
pakalpojumiem vai produktiem, kas varētu 
veicināt to konkurētspēju; uzsver 
nepieciešamību paplašināt piekļuvi 
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ņemot vērā sociālo uzņēmumu darbības 
īpašo veidu;

aizņēmumu un akciju instrumentiem, 
ņemot vērā sociālo uzņēmumu darbības 
īpašo veidu;

Oriģ. it

Grozījums 12
Patrīcija Toija (Patrizia Toia), Angelika Nieblere                                  (Angelika Niebler)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 2 (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. Uzskata, ka, lai palielinātu sociālo 
uzņēmumu konkurētspēju Eiropā, ir 
nepieciešams veicināt sociālo inovāciju 
klāsteru izveidošanu, kam nav tikai lokāla 
pievienotā vērtība; turklāt uzskata, ka 
sociālajiem uzņēmumiem, izmantojot
atbilstošus stimulus, ir svarīgi nodarbināt 
kvalificētus strādniekus virs 50 gadu 
vecuma, kuri pametuši darba tirgu;

Oriģ. it

Grozījums 13
Angelika Niebler (Angelika Niebler), Bogdans Kazimiers Marcinkievičs (Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz), Patrīcija Toija (Patrizia Toia)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 2 (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. Aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas 
sociālajiem uzņēmumiem, kas piedalās 
sabiedriskajā iepirkumā;

Oriģ. en
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Grozījums 14
Jozefa Andresa Barea (Josefa Andrés Barea)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 3 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. Uzskata, ka vienotas Eiropas datu 
publicēšans sistēmas ieviešana nodrošinās 
skaidrāku un efektīvāku informāciju  par 
ieguldījumiem sociālajos uzņēmumos.

Oriģ. es

Grozījums 15
Marita Ulvskoga (Marita Ulvskog), Jens Nilsons (Jens Nilsson)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 4

Atzinuma projekts Grozījums

4. Uzskata, ka viena no pamatproblēmām 
sociālo uzņēmumu tirgū ir atbilstošu 
zināšanu trūkums, kad tiek uzsākta šādu 
uzņēmumu izveidošana un pārvaldīšana, 
un tāpēc ir svarīgi ne tikai izveidot 
starptautisku zināšanu bāzi, bet arī 
nodrošināt, lai šajā sakarā konsultēšana, 
apmācība un informācija ir pieejamas;

4. 4. Uzskata, ka ir svarīgi ne tikai izveidot 
starptautisku zināšanu bāzi attiecībā uz 
sociālo uzņēmējdarbību, bet arī lai 
nodrošinātu, ka šajā sakarā konsultēšana, 
apmācība un informācija ir pieejamas

Oriģ. sv

Grozījums 16
Kents Johansons Kent Johansson)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 4

Atzinuma projekts Grozījums

4. 4. Uzskata, ka viena no
pamatproblēmām sociālo uzņēmumu tirgū 4.  4. Uzsver, ka sociālo uzņēmumu 
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ir attiecīgo zināšanu trūkums, kad tiek 
uzsākta šādu uzņēmumu izveidošana un 
pārvaldīšana, un tāpēc ir svarīgi ne tikai 
izveidot starptautisku zināšanu bāzi, bet 
arī nodrošināt, lai šajā sakarā ir pieejama 
konsultēšana, apmācība un informācija;

klātbūtne ir kā svarīgs faktors sociālajā 
ekonomikā. Sociālā uzņēmējdarbība ir 
Eiropas sociālā modeļa galvenais 
elements, ir cieši saistīta ar izaugsmes 
stratēģiju Eiropa 2020 un dod vērtīgu 
ieguvumu sabiedrībai.  Atbalstot un 
veicinot sociālo uzņēmējdarbību, mēs 
varam labāk izmantot tās izaugsmes 
potenciālu un spēju radīt sociālo vērtību;

Oriģ. sv

Grozījums 17
Marija Kristīne Vergiata (Marie-Christine Vergiat)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 4

Atzinuma projekts Grozījums

4. 4. Uzskata, ka viena no 
pamatproblēmām sociālo uzņēmumu tirgū 
ir atbilstošu zināšanu trūkums, kad tiek 
uzsākta šādu uzņēmumu izveidošana un 
pārvaldīšana, un tāpēc ir svarīgi ne tikai 
izveidot starptautisku zināšanu bāzi, bet 
arī nodrošināt, lai šajā sakarā konsultēšana, 
apmācība un informācija ir pieejamas;

4. 4. Uzskata, ka viena no uzņēmumu 
pamatproblēmām ir, ka šiem uzņēmumiem 
nav iespējams ņemt vērā to īpašās 
atšķirības; arī atgādina, ka nepieciešams 
sniegt labāku informāciju par to, ka 
eksistē starptautiskās zināšanas, kas 
attiecas uz sociālo uzņēmumu izveidi, 
darbību un sociālo vai vispārējo interešu 
mērķi, it īpaši tiem, kas strādā sociālajā 
ekonomikā, bet arī lai nodrošinātu, ka šajā 
sakarā konsultēšana,  apmācība un 
informācija ir pieejamas, iekļaujot sistēmā 
sākotnējo un turpmāko apmācību;

Oriģ. fr

Grozījums 18
Vickijs Fords (Vicky Ford)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 4
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Atzinuma projekts Grozījums

4. Uzskata, ka viena no pamatproblēmām 
sociālo uzņēmumu tirgū ir attiecīgu 
zināšanu trūkums, kad tiek uzsākta šādu 
uzņēmumu izveidošana un pārvaldīšana, un 
tāpēc ir svarīgi ne tikai izveidot 
starptautisku zināšanu bāzi, bet arī 
nodrošināt, lai šajā sakarā konsultēšana, 
apmācība un informācija ir pieejamas;

4. Uzskata, ka viena no pamatproblēmām 
sociālo uzņēmumu tirgū ir attiecīgu 
zināšanu trūkums, kad tiek uzsākta šādu 
uzņēmumu izveidošana un pārvaldīšana, un 
tāpēc ir svarīgi ne tikai dalīties ar 
zināšanām starptautiski, kā arī attiecīgi 
atsevišķās dalībvalstīs, bet arī lai 
nodrošinātu, ka šajā sakarākonsultēšana, 
apmācība un informācija ir pieejama;

Oriģ. en

Grozījums 19
Silvija Adriana Ticava (Silvia-Adriana Ţicău)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 4 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt profesionālās apmācību 
programmas, ieskaitot  arī tās, kas balstās 
uz sakaru un informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu,  kas ir paredzēta 
uzņēmumējdarbībai,  kas sniedz sociālos 
pakalpojumus un/vai preces un 
pakalpojumus neaizsargātajiem 
iedzīvotājiem;

Oriģ. ro

Grozījums 20
Marija Kristīne Vergiata (Marie-Christine Vergiat)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 5

Atzinuma projekts Grozījums

5. 5. Uzsver, ka ir būtiski mainīt izpratni 5. 5. Uzsver, ka ir svarīgi radīt lielāku 
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par sociālajiem uzņēmumiem, izmantojot 
pienācīgas informatīvās kampaņas; norāda,
ka daudzos gadījumos sociālo uzņēmumu 
darbība tiek traucēta ar izpratnes 
problēmām  vai ar stereotipiem ap tām; 
atzīmē ka  tādēļ komisijas skatījumā 
galvenā prioritāte ir paplašināt izpratni 
vietējā kopienā, izmantojot vietējo 
potenciālu, var palīdzēt iesaistīt šīs vietējās 
kopienas un vienlaikus palielināt sociālo 
uzņēmumu pievilcību,  kas darbojas 
iesaistītajos reģionos;

izpratni par sociālajiem uzņēmumiem, jo 
īpaši tiem, kas darbojas sociālajā 
ekonomikā, izmantojot atbilstošas 
informatīvās kampaņas un uzskata, ka šīs 
objektīvās prasības paredz lielāku 
pārskatāmību,  piešķirot priekšrocības 
sociālās uzņēmējdarbības mērķiem,  
izmantojot citus novērtējumus un citus 
rādītājus,  kam nav tīri ekonomisks 
raksturs;  atzīmē,  ka daudzos gadījumos 
sociālo uzņēmumu darbības,  īpaši tās,  kas 
darbojas sociālajā ekonomikā,  tiek 
kavētas ar neinformētības problēmām  vai 
stereotipiem ap tām;  atzīmē, ka  tādēļ 
Komisijas skatījumā galvenā prioritāte ir 
paplašināt izpratni visās publiskajās valsts 
iestādēs, jo īpaši vietējās kopienās, 
izmantojot vietējo potenciālu, var palīdzēt 
iesaistīt šīs vietējās kopienas un vienlaikus 
palielināt sociālo uzņēmumu pievilcību,  
kas darbojas iesaistītajos reģionos;

Oriģ. fr

Grozījums 21
Patrīcija Toija (Patrizia Toia), Angelika Nieblere                                  (Angelika Niebler)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 5 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. Pasvītro izdevību paziņojumam, lai 
veicinātu sociālo uzņēmumu līdzdalību 
publiskā iepirkuma tirgū. Šajā sakarā 
aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
veicinātu sociālo klauzulu vai iepirkumu 
rezervēšanu uzņēmumiem, kas nodarbina 
sociāli neaizsargātās personas;

Oriģ. it

Grozījums 22
Patrīcija ToijaPatrizia Toia)
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Atzinuma projekts
Paragrāfs 5 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. Atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
izpētīt un apsvērt iespēju sociālajiem 
uzņēmumiem, kas izmanto nerealizētus 
patentus, lai veicinātu to attīstību, un cer 
uz konkrētu rīcību tuvākajā nākotn;

Oriģ. fr

Grozījums 23
Silvija Adriana Ticava (Silvia-Adriana Ţicău)

Atzinuma projekts
Paragrāfs 5 a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. Aicina Komisiju veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka standarti, 
ko izstrādā Eiropas standartizācijas 
iestādes, kļūst aizvien pieejamāki 
sociālajiem uzņēmumiem;

Oriģ. ro

</Amend></RepeatBlock-Amend>


