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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0305/2012 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sociālās uzĦēmējdarbības iniciatīvu „Labvēlīgu 

apstākĜu izveide sociālajiem uzĦēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju 

pamatam” 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Komisijas 2012. gada 18. oktobra paziĦojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reăionu komitejai „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012)0173), 

– Ħemot vērā Komisijas 2012. gada 8. februāra priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas 
nodibinājuma statūtiem (COM(2012)0035), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra priekšlikumu direktīvai par publisko 
iepirkumu (COM(2011)0896), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 7. decembra priekšlikumu regulai par Eiropas sociālās 
uzĦēmējdarbības fondiem(COM(2011)0862), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziĦojumu „Sociālās uzĦēmējdarbības 
iniciatīva. Labvēlīgu apstākĜu izveide sociālajiem uzĦēmumiem — sociālās ekonomikas 
un sociālo inovāciju pamatam” (COM(2011)0682), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīĜa paziĦojumu „Akts par vienoto tirgu. 
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz 
jaunu izaugsmi.” (COM(2011)0206), 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziĦojumu „CeĜā uz aktu par vienoto tirgu. 
Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608), 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiĦu un sociālās inovācijas programmu (COM(2011)0609), 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziĦojumu „Eiropa 2020 — stratēăija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 
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– Ħemot vērā Komisijas 2011.gada 6. oktobra priekšlikumu regulai par Eiropas Sociālo 
fondu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu (COM(2011)607), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 16. decembra paziĦojumu par „Eiropas platformu cīĦai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai 
kohēzijai” (COM(2010)0758), 

– Ħemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un EMES Eiropas 
Pētniecības tīkla 2008. gada publikāciju „Sociālais uzĦēmums: jauns modelis nabadzības 
samazināšanai un darba vietu radīšanai”1, 

– Ħemot vērā EESK 2011. gada 26. oktobra izpētes atzinumu Nr. IN/589 „Sociālā 
uzĦēmējdarbība un sociālie uzĦēmumi”,  

– Ħemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku2, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2011. gada 10. martā pieĦemto rakstisko deklarāciju 
(P7_DCL(2010)0084), 

– Ħemot vērā Parlamenta 2012. gada 13. februāra rezolūciju par Eiropas Kooperatīvās 
sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu3, 

– Ħemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– Ħemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziĦojumu, kā arī Rūpniecības, 
pētniecības un enerăētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
atzinumus (A7-0305/2012), 

A. tā kā sociālās ekonomikas uzĦēmumi, kas Eiropas Savienībā nodarbina vairāk nekā 
11 miljonus cilvēku jeb 6 % no visa ES darbaspēka, t. i., 2 miljoni uzĦēmumu, ievērojami 
papildina Eiropas sociālo modeli un sekmē stratēăijas “Eiropa 2020” īstenošanu, un tā kā 
šīs struktūras lielāko daĜu no ieĦēmumiem atkārtoti iegulda tā dēvētajos sociālajos 
uzĦēmumos; 

B. tā kā sociālās ekonomikas uzĦēmumi, tostarp sociālie uzĦēmumi, pilnībā ir pilntiesīgi 
ekonomikas un sociālās jomas dalībnieki; tā kā šo uzĦēmumu raksturīgie elementi ir 
demokrātijas vērtības un principi, darbinieku, sociālo partneru un patērētāju līdzdalība, 
vispārējo interešu mērėi, par prioritāti nosakot sociālo jomu, vajadzību apmierināšana 
ētiskā veidā un apspriešanās ar partneriem, patērētājiem un klientiem, spēja gūto peĜĦu 
atkārtoti ieguldīt uzĦēmuma darbībā un attīstībā, solidaritāte un savstarpēja mācīšanās un 
apmaiĦa sociālo zināšanu un inovācijas jomā; 

C. tā kā Eiropas līmenī tiesiskais regulējums attiecas tikai uz kooperatīviem, savukārt 
sociālās ekonomikas uzĦēmumu ir atzīti un tiem ir īpašs valsts tiesiskais regulējums 
vairākās dalībvalstīs; Ħemot vērā nesenos likumdošanas priekšlikumus par sociālo 
ekonomiku atsevišėās dalībvalstīs un Komisijas priekšlikumus par Eiropas fondu 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 OV C 76E, 25.3.2010., 16. lpp. 
3 PieĦemtie teksti, P7_TA(2012)0071. 
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statūtiem, Eiropas kooperatīvu statītu pārskatīšanu un Eiropas Parlamenta un Komisijas 
nesenos dokumentus par savstarpējām sabiedrībām; 

D. tā kā pašreizējās finanšu, ekonomiskās un sociālās krīzes sekas, kā arī demogrāfiskās 
izmaiĦas un jo īpaši sabiedrības novecošanās, rada problēmas sociālās labklājības 
sistēmām, tostarp obligātām un brīvprātīgām sociālās apdrošināšanas shēmām, un tāpēc ir 
jāveicina inovatīvas sociālās palīdzības sistēmas, lai nodrošinātu atbilstīgu un pienācīgu 
sociālo drošību tādā līmenī, kas Ĝauj dzīvot cienīgu dzīvi; 

E. tā kā Vienotā tirgus akts un stratēăija „Eiropa 2020” — abu šo iniciatīvu mērėis ir radīt 
gudru, inovatīvu, ilgtspējīgu un iekĜaujošu izaugsmi un līdz ar to garantēt un uzlabot 
darbvietu kvantitāti un kvalitāti, kā arī cīnīties pret nabadzību — ir savstarpēji cieši saistīti 
un tā kā sociālie uzĦēmumi var sniegt būtisku ieguldījumu, izmantojot to inovācijas 
potenciālu, kā arī konkrēti un atbilstīgi reaăējot uz iedzīvotāju un sabiedrības vajadzībām, 
kas ietver arī sociālās vajadzības, un sociālie uzĦēmumi var pildīt vispārējo interešu 
uzdevumus, kurus tie ir izvirzījuši; 

F. tā kā Komisija atzīst, ka sociālās ekonomikas dalībnieki un sociālie uzĦēmumi ir 
ekonomikas izaugsmes un sociālās inovācijas dzinējspēks, kas var radīt ilgtspējīgus 
nodarbošanās veidus un darbvietas, kas ir grūti pārvietojamas, un cita starpā mudināt 
mazāk aizsargātu grupu iekĜaušanu darba tirgū; 

G. Ħemot vērā Komisijas priekšlikumus regulai par Eiropas sociālās uzĦēmējdarbības 
fondiem; 

H. tā kā sociālie uzĦēmumi cita starpā var palīdzēt vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
sniegšanā, kas ir labklājības valsts pamatelementi, un līdz ar to veicināt Eiropas 
Savienības kopīgo mērėu sasniegšanu un sekmēt sociālo un teritoriālo kohēziju; 

I. tā kā daudzi sociālie uzĦēmumi saskaras ar grūtībām piekĜūt finansējumam, un tāpēc ir 
vajadzīgs īpašs, pielāgots atbalsts, piemēram, sociālie banku pakalpojumi, riska dalīšanas 
instrumenti, labdarības fondi un/vai kredīti vai mikrokredīti; tā kā šajā ziĦā Savienības 
struktūrfondiem un programmām ir liela nozīme, lai atvieglinātu sociālo uzĦēmumu 
piekĜuvi finansējumam; 

J. tā kā sociālie uzĦēmumi to darbībām raksturīgo īpatnību un veida dēĜ palīdz veidot 
solidārāku un demokrātiskāku sabiedrību un bieži vien piedāvā darba apstākĜus, kas 
sekmē vienlīdzību, nodrošinot privātās dzīves saskaĦošanu ar darbu un jo īpaši par 
vienādu darbu panākot vienādu atalgojumu gan sievietēm, gan vīriešiem, 

Ievads  

1. pieĦem zināšanai Komisijas paziĦojumus „Sociālās uzĦēmējdarbības iniciatīva” un 
„Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darbavietām”, kuros iekĜauti 
ieteikumi valstu valdībām uzlabot pamatnosacījumus sociāliem uzĦēmumiem, kas var 
radīt jaunas iespējas, darbības veidus un darbvietas; turklāt norāda, ka šie ieteikumi nav 
jāattiecina tikai uz preču un pakalpojumu sniegšanu vienīgi neaizsargātām vai atstumtām 
personām; 
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2. uzsver, ka sociālo uzĦēmumu atzīšana Eiropas līmenī nedrīkst aprobežoties tikai ar 
sociālo mērėu iekĜaušanu atsevišėos komercuzĦēmumos, bet jāĦem arī vērā raksturīgās 
īpatnības, jo īpaši sociālās ekonomikas uzĦēmumu īpatnības; šajā ziĦā uzsver vajadzību 
ieviest instrumentus un jo īpaši finanšu instrumentus, kas šiem uzĦēmumiem Ĝautu savu 
darbību veikt saskaĦā ar izvirzītajiem uzdevumiem un mērėiem un panākt solidaritāti savā 
starpā; turklāt uzsver, ka lielāka sociālās ekonomikas pazīšana padarītu šo uzĦēmumu 
ieguldījumu efektīvāku visas sabiedrības interesēs, jo īpaši sociālās un teritoriālās 
kohēzijas jomā; 

3. norāda, ka sociālā ekonomika ir būtisks un pilntiesīgs Eiropas ekonomikas un sociālā 
modeĜa elements un ka sociālā ekonomika sniedz būtisku ieguldījumu, jo īpaši inovatīvu 
risinājumu ziĦā, un tai ir neaizstājama loma Savienības un tās dalībvalstu sociālās un 
teritoriālās kohēzijas sasniegšanā; uzsver, ka tā ir sevišėi noturīga pret krīzēm un tās 
ekonomiskie un sociālie modeĜi ir Ĝoti stabili; uzsver, ka sociālie uzĦēmumi parasti ievēro 
tās sociālās un cilvēku vajadzības, kuras neĦem vērā — vai Ħem vērā nepietiekami — 
tradicionālie ekonomikas dalībnieki vai valsts; uzsver, ka sociālās ekonomikas darbvietas 
sekmē arī ekonomikas (re)lokalizāciju, jo šīs darbvietas parasti nav pārvietojamas un līdz 
ar to tiek veicināta sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija; 

4. uzskata, ka sociālais uzĦēmums ir tāds uzĦēmums, kas neatkarīgi no tā juridiskās formas 

a) ir izvirzījis izmērāmas, labvēlīgas sociālās ietekmes sasniegšanu par galveno mērėi 
saskaĦā ar saviem statūtiem vai līdzvērtīgu uzĦēmuma dibināšanas dokumentu, ja šis 
uzĦēmums: 

– nodrošina ar precēm vai pakalpojumiem sabiedrību kopumā, pamatojoties uz 
solidaritāti darbības un finansēšanas metodēs; 

– jo īpaši nodrošina ar precēm vai pakalpojumiem neaizsargātas, riskam pakĜautas, 
no nelabvēlīgām sociālajām grupām nākošas, vai atstumtas personas un/vai 

– nodrošina ar precēm vai pakalpojumiem, izmantojot tādu ražošanas metodi, kas 
atbilst attiecīgā uzĦēmuma sociālajam mērėim; 

b) peĜĦu izmanto, lai sasniegtu izvirzītos galvenos mērėus, nevis to sadala, pamatojoties 
vienīgi uz finanšu rentabilitāti, un ir ieviesis iepriekš apstiprinātas procedūras un 
noteikumus jebkādiem gadījumiem, kuros peĜĦu sadala akcionāriem un īpašniekiem, 
nodrošinot, ka ikviena šāda peĜĦas sadale neapdraud uzĦēmuma galveno mērėu 
sasniegšanu, un 

c) tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, 
pakalpojumu lietotājus un/vai ieinteresētās personas, kas saistītas ar tā ekonomisko un 
sociālo darbību; 

Dažādu veidu uzĦēmumiem ieteiktie pasākumi 

5. uzsver, ka brīvprātīgo veiktās darbības dažādās sociālās ekonomikas nozarēs būtiski 
veicina solidaritāti un sociālo kohēziju, kā arī daudziem cilvēkiem dod dzīves jēgu; prasa 
to pilnībā atzīt un piešėirt pienācīgu finansiālu un normatīvu atbalstu vietējā, valsts un 
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Eiropas līmenī; uzsver, ka brīvprātīgo darbs nekādā veidā nedrīkst ietekmēt sociālās 
ekonomikas uzĦēmumos nodarbināto personu atalgojumu un darba apstākĜus un ka ir 
jāveic pasākumi, ar kuriem nodrošinātu, ka brīvprātīgo darbs vienīgi papildina algoto 
darbinieku veikto darbu; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka sociālos uzĦēmumus nenostāda nelabvēlīgā 
situācijā citu veidu uzĦēmumi, kas plūc augĜus ienesīgās sociālās ekonomikas jomās; 
norāda, ka sociālās ekonomikas darbības galvenokārt ir koncentrētas mazāk rentablās 
ekonomiskās darbības zonās, kurās loăistikas izmaksas ir augstākas, un līdz ar to var 
izveidoties situācija, ka iedzīvotājiem tiek sniegti mazāk attīstīti un zemākas kvalitātes 
pakalpojumi, ja tie tiek sniegti saskaĦā ar stingriem tirgus nosacījumiem; uzsver, ka 
lietotājiem vienmēr ir jābūt pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem saskaĦā ar 
pieĦemamiem nosacījumiem, tostarp finanšu nosacījumiem; 

7. uzsver, cik svarīga ir stratēăija un pasākumi, ar kuriem veicina sociālo uzĦēmējdarbību un 
jo īpaši sociālo uzĦēmumu rašanos, lai nodrošinātu labāku piekĜuvi Savienības un 
dalībvalstu programmām un finansējumam; aicina arī turpmāk nodrošināt pienācīgu 
atbalstu programmai „Erasmus jaunajiem uzĦēmējiem”, lai arī sociālajā ekonomikā šī 
programma kĜūtu pievilcīgāka un pamanāmāka;  

8. atzīmē sociālās ekonomikas daudzveidību un uzsver, ka tā ir ES un tās dalībvalstu 
bagātība, jo īpaši ekonomiskā ziĦā; uzskata, ka ir jāpiemēro princips par brīvību sākt 
uzĦēmējdarbību atbilstīgi uzĦēmuma statūtiem, lai ievērotu uzĦēmējdarbības modeĜu 
daudzveidību; uzsver, ka ikvienu jaunu tiesisko regulējumu ES līmenī uzĦēmumi var 
piemērot saskaĦā ar brīvprātības principu un ka pirms tam ir jāveic ietekmes novērtējums, 
lai Ħemtu vērā dažādos sociālās uzĦēmējdarbības modeĜus, jo īpaši sociālās ekonomikas 
modeĜus, kas pastāv dalībvalstīs; uzsver, ka visiem pasākumiem ir jābūt ar ES mēroga 
pievienoto vērtību;  

9. atbalsta ES līmeĦa iniciatīvas paplašināt un nostiprināt asociāciju nozari, kas jau ir attīstīta 
lielākajā daĜā dalībvalstu; prasa pieĦemt Eiropas asociāciju statūtus, ar kuriem papildināt 
pašreizējos dalībvalstu līmeĦa tiesiskos statūtus; 

10. atzinīgi novērtē Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu vienkāršot regulu par Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūtiem; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par savstarpējo sabiedrību situāciju Eiropā, cieši 
iesaistot nozari; uzsver, ka savstarpējās sabiedrības, izmantojot Eiropas statūtus, ir jāatzīst 
par atsevišėām un nozīmīgām Eiropas ekonomikas un sabiedrības dalībniecēm; uzsver, ka 
Eiropas statūti atvieglinās savstarpējo sabiedrību pārrobežu darbības; mudina ieviest 
savstarpējo sabiedrību statūtus tajā dalībvalstīs, kurās šie statūti vēl nav ieviesti; 

12. atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem1; 

13. atgādina, ka ziĦojumā COM(2004)0018 Komisija apĦēmās veikt 12 konkrētas darbības, ar 
kurām atbalstīt kooperatīvu attīstību, un pauž nožēlu, ka pagaidām šajā ziĦā ir izdarīts Ĝoti 
maz; aicina Komisiju saskaĦā ar iniciatīvu COM(2004)0018 ierosināt vērienīgus 

                                                 
1 COM(2012) 0035. 
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turpmākos pasākumus, ar kuriem uzlabot kooperatīvu, savstarpējo sabiedrību, asociāciju 
un fondu darbības apstākĜus, tādējādi atbalstot sociālās ekonomikas attīstību kopumā; šajā 
ziĦā uzsver, ka kopējā Eiropas politika attiecībā uz visiem sociālās ekonomikas 
uzĦēmumiem nedrīkst aprobežoties ar Komisijas iniciatīvu par sociālo uzĦēmējdarbību, 
kas, šėiet, veicinās tikai daĜu no sociālās ekonomikas izaugsmes; 

14. atzīmē, ka ir pieĦemta pārskatītā normatīvā pakete par valsts atbalstu attiecībā uz 
sociāliem un vietējiem pakalpojumiem; prasa Komisijai novērst juridisko nenoteiktību 
attiecībā uz atsevišėiem noteikumiem par valsts atbalstu un par atsevišėām nozarēm, jo 
īpaši attiecībā uz vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem (VNSP), un precizēt un 
mīkstināt šos noteikumus, lai vietējām un reăionālajām iestādēm atvieglinātu to sapratni 
un piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz sociālajiem uzĦēmumiem un sevišėi Ħemot vērā 
sociālās ekonomikas uzĦēmumus; 

15. uzsver, ka sociālie uzĦēmumi ir būtiski vispārējas nozīmes pakalpojumu (VNP) sniedzēji; 
norāda, ka šādi uzĦēmumi bieži rodas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vai tie ir 
cieši saistīti ar šīm organizācijām, no brīvprātīgo organizācijām un/vai labklājības 
asociācijām, nodrošinot uz personu orientētus pakalpojumus, un šo uzĦēmumu mērėis ir 
atsaukties uz vitālām cilvēku vajadzībām, jo īpaši neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
vajadzībām; uzskata, ka publiskais iepirkums, kas bieži vien ir slikti pielāgots sociālo 
uzĦēmumu īpatnībām, nedrīkst būt vienīgais šo uzĦēmumu publiskā finansējuma avots, un 
ka ir jāveic pasākumi, lai precizētu valsts subsīdiju darbības jomu; 

16. norāda, ka jēdziens „korporatīvā sociālā atbildība” (KSA) ir jāskata atsevišėi no sociālās 
ekonomikas, sociāliem uzĦēmumiem un sociālās uzĦēmējdarbības; 

Finanšu plāni — juridiskās un fiskālās vides uzlabošana 

17. uzskata — lai uzlabotu sociālo uzĦēmumu finansēšanu, ir vajadzīgi dažādi finanšu 
instrumenti, tādi kā Eiropas sociālās uzĦēmējdarbības fondi, Eiropas riska kapitāla fondi 
un Eiropas uzĦēmējdarbības mecenātu fondi (EUMF); 

18. uzsver, ka ir jāatbalsta sociālie uzĦēmumi un jo īpaši sociālās ekonomikas uzĦēmumi, 
nodrošinot pietiekamus finanšu līdzekĜus vietējā, reăionālā, valsts un ES mērogā, un 
norāda uz daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam iekĜautajiem pašreiz 
pieejamajiem fondiem; noteikti prasa atbalstīt inovatīvus sociālos uzĦēmumus, jo īpaši 
tos, kas sekmē kvalitatīvu nodarbinātību, izskauž nabadzību un sociālo atstumtību un 
iegulda izglītībā, apmācībā, pārkvalifikācijā un mūžizglītībā; 

19. uzsver, ka piekĜuve un jo īpaši mazo juridisko struktūru piekĜuve ES finansējumam ir 
jāvienkāršo, vienlaikus nodrošinot vajadzīgo elastīgumu dalībvalstu līmenī, un ka 
finansējuma saĦemšanas iespējām ir jābūt pieejamām un tās ir jādara zināmas sabiedrībai, 
kā arī ir jāvienkāršo organizatoriskās, administratīvās un grāmatvedības prasības, īpaši 
Ħemot vērā prasītā finansējuma līmeni; 

20. uzskata, ka ir nepieciešami līdzekĜi, ar kuriem novērtēt un salīdzināt ieguldījumu sociālo 
ietekmi; 
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21. uzskata, ka ir jārada nosacījumi, ar kuriem veicina sociālo uzĦēmumu finansiālo 
neatkarību; 

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

Raksturlielumi, atbalsts un veicināšana  

23. atbalsta Komisijas paziĦojumā COM(2011)0682 paredzētos pasākumus, tādus kā 
salīdzinošā pētījuma izstrāde par dažādu dalībvalstu reăionālo un valsts juridisko situāciju, 
partneru daudzvalodu platformas izveide apmaiĦai ar informāciju un labu praksi un 
ticamas statiskas apkopošanai; konstatē vajadzību izstrādāt pasākumus, ar kuriem atbalsta 
un veicina uzĦēmumu izveidi, paplašināšanu un pārvaldību; uzsver, ka iepriekš minētie 
pasākumi attiecas uz visiem sociālās ekonomikas uzĦēmumiem; 

24. uzskata, ka sociālo uzĦēmumu attīstību varētu sekmēt sociālās inovācijas kopu veidošana, 
kam jābūt ar pievienoto vērtību, kas pārsniedz vietējo mērogu; turklāt uzskata, ka 
atsevišėi sociālie uzĦēmumi ir neatsverami tādu darba Ħēmēju reintegrācijā darba tirgū, 
kuri ir bezdarbnieki vai pametuši darba tirgu; 

25. mudina Komisiju ierosināt, lai sociālajā ekonomikā piemēro atklāto koordinācijas metodi; 

26. atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot sociālās uzĦēmējdarbības ekspertu grupu 
(GECES), kas pārraudzītu un izvērtētu Komisijas paziĦojumā COM(2011)0682 paredzēto 
pasākumu rezultātus un piedalītos šajos pasākumos; prasa, lai šis darbs aptvertu visu 
sociālo ekonomiku; 

27. aicina Komisiju un dalībvalstis vēlreiz apsvērt iespēju un vēlamību izstrādāt Eiropas 
sociālo marėējumu, kuru piešėirtu sociāliem uzĦēmumiem; 

28. prasa, slēdzot līgumus par pakalpojumu sniegšanu, ES publiskā iepirkuma noteikumos 
principa „zemākās izmaksas” vietā labāk piemērot principu „saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums” (SVP); prasa, lai šajos noteikumos Ħemtu vērā arī attiecīgo darbību sociālo 
ietekmi un īpatnības; uzsver, ka ES publiskā iepirkuma noteikumu pārskatīšana sniedz 
iespēju uzlabot atbilstību sociālajiem un vides standartiem saistībā ar publiskā iepirkuma 
līgumslēgšanas tiesību piešėiršanu un garantēt sociālās ekonomikas uzĦēmumu līdzdalību 
publisko iepirkumu konkursos; 

29. prasa Komisijai uzlabot izpratni un zināšanas par sociālajiem uzĦēmumiem un sociālo 
ekonomiku, kā arī uzlabot šo jomu redzamību, atbalstot akadēmiskos pētījumus, tostarp 
saistībā ar 8. pamatprogrammu („Apvārsnis”); 

30. aicina Komisiju un dalībvalstis sociālos uzĦēmumus un jo īpaši sociālās ekonomikas 
uzĦēmumus iekĜaut nodarbinātības un sociālās integrācijas rīcības plānos un Ħemt vērā to 
īpatnības; 

31. uzsver, ka sociālajiem uzĦēmumiem un sociālās ekonomikas uzĦēmumiem ir 
nepieciešams maksimāls atbalsts un atzinība, veidojot izpratni par tiem un uzsverot 
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ieguvumus, kas ir ārpus ekonomiskā snieguma; aicina ar Komisijas, dalībvalstu, sociālo 
parteru un ieinteresēto personu atbalstu rīkot plašu informācijas kampaĦu; 

32. aicina dalībvalstis apsvērt ieguvumus, ko sniegs sociālās ekonomikas, sociālo uzĦēmumu, 
sociālās uzĦēmējdarbības un sociālās atbildības principu iekĜaušana skolu, augstskolu un 
citu izglītības iestāžu mācību programmās, kā arī mūžizglītības programmās; prasa 
Komisijai un dalībvalstīm veicināt sadarbību starp uzĦēmumiem, sociāliem partneriem un 
akadēmiskām aprindām, lai sekmētu labāku izpratni par to, kā šie uzĦēmumi strādā, un 
par principiem un vērtībām, kas ir sociālās ekonomikas pamatā, jo īpaši nolūkā apkarot 
iespējamos stereotipus; 

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

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 

Or. fr 

 


