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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), kuriuo 
keičiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos A9-XXXX/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES socialinės ekonomikos veiksmų plano

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi socialinė ekonomika apima daug įvairių subjektų, pavyzdžiui, kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas (įskaitant labdaros organizacijas), fondus, pelno 
siekiančias ir ne pelno socialines įmones bei kitų teisinių formų subjektus, priklausomai 
nuo kiekvienos valstybės narės; kadangi kai kurie subjektai yra mažos ne pelno 
organizacijos, o kiti – didelės organizacijos, vykdančios tarptautinę veiklą; kadangi 
socialinės ekonomikos subjektų teisinis statusas ir vaidmuo kiekvienoje valstybėje 
narėje skiriasi;

B. kadangi teigiama, jog socialinės ekonomikos sektorių sudaro iki 2,8 mln. Europos 
Sąjungos subjektų ir jame dirba apie 13,6 mln. darbuotojų (0,6–9,9 proc. darbo jėgos, 
priklausomai nuo valstybės narės); kadangi socialinė ekonomika sukuria 6–8 proc. 
Europos Sąjungos BVP, daugiausia Švedijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose, o mažiausiai 
kai kuriose pietinėse ir rytinėse valstybėse narėse1;

C. kadangi socialinės ekonomikos organizacijos ir subjektai šiuo metu veikia įvairiuose 
valstybių narių ekonomikos ir visuomenės sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos ir 
socialinių paslaugų, ilgalaikės priežiūros, švietimo ir profesinio mokymo, vartotojų 
apsaugos, kultūros, būsto, bankininkystės, draudimo, žemės ūkio, amatų, įvairių 
komercinių paslaugų; kadangi socialinės ekonomikos subjektai valstybėse narėse 
tenkina skirtingų sričių kolektyvinius poreikius, kaip antai aplinkos tokiose šalyse kaip 
Čekija, Malta ir Rumunija, būsto, transporto ir energetikos tokiose šalyse kaip Vokietija 
ir Nyderlandai, ir kultūros, sporto ir laisvalaikio veiklos Kroatijoje, Estijoje, Suomijoje, 

1 Milotay, Nora, European Parliamentary Research Service, What future for the social economy?, November 
2020, p. 2.
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Graikijoje, Vengrijoje, Maltoje ir Švedijoje2;

D. kadangi valstybei ir apskritai valdžios institucijoms tenka išimtinė atsakomybė 
užtikrinti, kad jų piliečiai turėtų galimybę vienodomis sąlygomis ir už prieinamą kainą 
naudotis aukšto lygio viešosiomis paslaugomis ir gerove ir kad socialinės ekonomikos 
organizacijos turėtų atlikti papildomą vaidmenį užuot pakeitusios valstybės ir (arba) 
regionų viešųjų paslaugų teikimą; kadangi valdžios institucijos turi sudaryti sąlygas 
viešosioms ir privačiosioms iniciatyvoms, kad būtų patenkinti pažeidžiamiausių asmenų 
grupių, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, sergančiųjų ar kitų asmenų, 
kuriems reikia paramos, poreikiai; kadangi šiuo atžvilgiu socialinės ekonomikos 
subjektai gali ir turėtų atlikti svarbų vaidmenį teikdami pagalbą ir (socialines) paslaugas 
pažeidžiamiems asmenims;

E. kadangi per COVID-19 krizę išryškėjo poreikis turėti tvirtą sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sistemą valstybėse narėse; kadangi priežiūros sektorius valstybėse 
narėse, kuris yra vienas svarbiausių socialinės ekonomikos elementų, pasižymi tuo, kad 
dauguma ES vidaus darbuotojų gauna nedidelį darbo užmokestį ir dirba sudėtingomis 
bei dažnai teisės aktų neatitinkančiomis darbo sąlygomis;

F. kadangi socialinės ekonomikos subjektai tradiciškai sudaro palankesnes sąlygas 
neįgaliųjų integracijai į darbo rinką arba teikia jiems kitas paslaugas, kad pagerintų jų 
gerovę;

G. kadangi savanoriška veikla teikia didelę socialinę ir ekonominę naudą tiek jaunimui, 
tiek vyresnio amžiaus žmonėms; kadangi įvairiose socialinės ekonomikos srityse dirba 
daugiau kaip 82 mln. savanorių;

H. kadangi, remiantis vertinimais, šiuo metu ES yra trys milijonai benamių3; kadangi 2019 
metais Europos nacionalinių darbo su benamiais organizacijų federacija (FEANTSA) 
įvertino, kad ES kiekvieną naktį gatvėje arba trumpalaikiame ar laikiname būste 
nakvoja bent 700 000 benamių ir kad per dešimtmetį šis skaičius padidėjo 70 proc.4;

1. nepritaria Komisijos siekiams, prisidengiant Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų 
planu, standartizuoti valstybių narių socialinę politiką ir socialinės apsaugos sistemas ir 
taip pakenkti jų nacionalinės politikos veiksmingumui šiose srityse; pabrėžia, kad 
išskirtinė atsakomybė už savo socialinės ekonomikos reglamentavimą ir organizavimą 
tenka valstybėms narėms;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų mokesčių, reglamentavimo ir socialinės 
apsaugos sistemos nesudarytų kliūčių ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui; 
primena, kad stiprios ir tvarios gerovės sistemos yra grindžiamos veiksminga ir 
tinkamai veikiančia rinkos ekonomika;

3. pažymi, kad socialinė ekonomika valstybėse narėse remiama pasitelkiant įvairias ES 
priemones, programas ir fondus (Europos socialinio verslumo fondą, Užimtumo ir 

2 European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Social Economy, May 2016, p. 30.
3 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Agence Europe, 16 January 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, The state of emergency shelters in Europe, Homeless in Europe, Spring 
2019, p. 2.
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socialinių inovacijų programą, Europos investicijų fondą, socialinio poveikio spartinimo 
priemonę, Europos regioninės plėtros fondą ir Europos socialinį fondą)5; pažymi, jog, 
remiantis vertinimais, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iš ES biudžeto lėšų 
socialinei ekonomikai remti skirta 2,5 mlrd. EUR6;

4. atkreipia dėmesį į Komisijos socialinės ekonomikos veiksmų planą, jame išdėstytus 
pagrindinius socialinės ekonomikos principus ir susijusius tikslus; atkreipia dėmesį į 
Komisijos ketinimą didinti finansinę paramą socialinei ekonomikai ir socialinę 
ekonomiką traktuoti kaip priemonę žaliajai pertvarkai bei žaliojo kurso tikslams 
įgyvendinti; atkreipia dėmesį į pasiūlymą 2023 metais įdiegti naujus bendrus ES 
socialinės ekonomikos vartus, siekiant padėti socialinės ekonomikos subjektams rasti 
informacijos apie atitinkamą ES finansavimą ir programas; tikimasi, kad šie vartai 
supaprastins esamą biurokratiją, o ne ją padidins;

5. primygtinai ragina Komisiją paisyti subsidiarumo principo ir pripažinti socialinės 
ekonomikos tikrovės sudėtingumą bei įvairovę; yra susirūpinęs dėl to, kad pagal 
veiksmų planą paramą gaus tik tie socialinės ekonomikos subjektai, kurie laikosi jo 
politinių ir ideologinių gairių;

6. mano, kad valstybių narių socialinės investicijos yra ypač svarbios siekiant užtikrinti, 
kad valstybėse narėse būtų įdiegtos reikiamos sistemos aukštos kokybės socialinėms 
paslaugoms savo piliečiams teikti;

7. pripažįsta, kad socialinės ekonomikos subjektai atliko svarbų vaidmenį teikiant paramą 
palankių sąlygų neturintiems darbuotojams ir mėginant juos integruoti į darbo rinką; 
mano, kad užimtumas socialinės ekonomikos sektoriuje kartu su viešosiomis ar 
privačiomis kvalifikacijos kėlimo programomis gali integruoti palankių sąlygų 
neturinčius darbuotojus į darbo rinką; ragina valstybes nares remti iniciatyvas šioje 
srityje; laikosi nuomonės, kad darbas socialinės ekonomikos įmonėse taip pat gali 
pagerinti sunkią negalią turinčių asmenų, kurie yra visam laikui išstumti iš darbo rinkos, 
gerovę bei psichikos sveikatą;

8. ragina valstybes nares toliau plėtoti socialiai atsakingus viešuosius pirkimus paslaugų ir 
produktų tiekimą susiejant su socialiniais tikslais, kartu laikantis laisvos konkurencijos 
principo ir kokybės kriterijų; ragina valstybes nares pasimokyti iš kitų valstybių narių 
geriausios patirties;

9. mano, kad socialinės ekonomikos skaitmenizacija ir naujų technologijų diegimas gali 
skatinti konkurenciją ir padėti teikti kokybiškesnes paslaugas bei kurti darbo vietas; 
mano, kad yra itin svarbu socialinės ekonomikos verslininkams ir darbuotojams teikti 
tinkamą mokymą;

10. apgailestauja dėl to, kad jaunimo nedarbo lygis daugelyje valstybių narių tebėra labai 
aukštas; laikosi nuomonės, kad šios srities ES finansinės priemonės yra neveiksmingos, 

5 CIRIEC International - Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, Study for the European Economic 
and Social Committee, p. 43–44.
6 European Commission, Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs, press 
release, 9 December 2021.
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o pasiekti rezultatai – labai menki; ragina valstybes nares parengti ir įgyvendinti 
reikiamas darbo rinkų reguliavimo sistemas ir pritaikyti savo švietimo ir mokymo 
sistemas, kad jaunimas būtų pasirengęs tenkinti darbo rinkos poreikius; ragina valstybes 
nares stiprinti profesinį mokymą ir mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių; mano, 
kad savanoriška veikla ir stažuotės socialinėje ekonomikoje suteikia jaunimui galimybę 
gerinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją įvairiose srityse, ir ragina valstybes nares remti 
iniciatyvas šioje srityje;

11. pabrėžia, kad visiems socialinės ekonomikos darbuotojams turi būti sudarytos deramos 
darbo ir įdarbinimo sąlygos;

12. pabrėžia, kad dėl visuomenės senėjimo auga priežiūros paslaugų paklausa; atkreipia 
dėmesį į tai, kad, remiantis EUROFOUND tyrimo rezultatais, 2018 metais socialinių 
paslaugų darbuotojų darbo užmokestis (beveik 70 proc. jų dirbo ilgalaikės priežiūros 
sektoriuje) buvo vidutiniškai 21 proc. mažesnis už vidutinį nacionalinį valandinį darbo 
užmokestį ES7; pabrėžia svarbų socialinės ekonomikos subjektų ir priežiūros sektoriaus 
darbuotojų vaidmenį ir indėlį; ragina valstybes nares, įgyvendinant įvairaus pobūdžio 
darbo užmokesčio, mokymo, sveikatos ir švietimo sričių politiką, užtikrinti, kad darbas 
priežiūros sektoriuje būtų patrauklesnis, ir šiuo atžvilgiu remti socialinės ekonomikos 
sektorių;

13. nepritaria tam, kad tvaraus finansavimo taksonomija galėtų būti taikoma ir socialiniams 
klausimams; mano, kad kriterijų nustatymas kaip socialiai tvarių prieštarautų Sutartimis 
grindžiamam minimalaus standarto socialinės politikos srityje principui, nepaisytų 
nacionalinių pramonės sistemų bei socialinių partnerių savarankiškumo, o įmonėms 
užkrautų administracinę naštą;

14. pabrėžia, kad socialinės ekonomikos sektoriuje turi būti laikomasi laisvos konkurencijos 
taisyklių; yra tvirtai įsitikinęs, kad socialinėms įmonėms skiriamos subsidijos turi būti 
sąžiningos ir negali iškreipti paslaugų teikimo, pavyzdžiui, suteikiant galimybę 
socialinėms įmonėms siūlyti labai mažas ar net dempingo kainas; ragina valstybes nares 
užtikrinti subsidijų planavimo, taikymo ir ataskaitų apie jas teikimo skaidrumą; 
pabrėžia, kad subsidijos visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms remti neiškraipo 
sąžiningos konkurencijos tarp viešųjų ir privačiųjų subjektų pastarųjų nenaudai;

15. mano, kad šiuo metu naudojami socialinės ekonomikos subjektų ženklai ir sertifikatai 
galėtų būti įkvėpimo šaltinis valstybėms narėms; pabrėžia, kad esami nacionaliniai 
ženklai veikia tinkamai, tačiau tik nacionaliniu lygmeniu; laikosi nuomonės, kad 
nustatyti visos ES masto ženklą būtų labai sudėtinga, jo nauda nebūtų proporcinga 
sąnaudoms ir dėl jo ekonomikos subjektai galėtų patirti didelę naštą;

16. atkreipia dėmesį į pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl pagrindinių socialinės 
ekonomikos sąlygų, kuris turi būti patvirtintas 2023 metais; tikisi, kad rekomendacijoje 
bus atsižvelgta į valstybių narių socialinės ekonomikos teisinio reglamentavimo ir 
politikos skirtumus; pakartoja, kad, atsižvelgiant į nacionalinių tradicijų, sistemų ir 
reglamentavimo įvairovę, visos ES masto socialinės ekonomikos apibrėžties nereikia;

7 Dubois, Hans, Eurofound, Wages in long-term care and other social services 21% below average, Living 
conditions and quality of life, 25 March 2021.
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17. pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse socialinės ekonomikos organizacijos yra 
stipriai ideologizuotos ir yra įgijusios specifinę teisinę padėtį su iš jos išplaukiančiomis 
privilegijomis; yra susirūpinęs dėl įvairių socialinės ekonomikos sektoriuje padarytų 
pažeidimų; pažymi, kad gerovės organizacijos yra įsivėlusios į ne vieną korupcijos 
skandalą ir kad tai patvirtina daugelis audito rūmų bei kitų oficialių institucijų 
ataskaitos; ragina valstybes nares didinti skaidrumą ir nustatyti papildomą stebėseną, 
vertinimą ir priežiūrą, kurie leistų užtikrinti, kad socialinės ekonomikos subjektai 
nepiktnaudžiautų viešuoju finansavimu;

18. palankiai vertina tai, kad per COVID-19 krizę dauguma valstybių narių ėmėsi išimtinių 
priemonių siekdamos užkirsti kelią benamystei ir spręsti šią problemą suteikiant laikiną 
būstą; ragina valstybes nares keistis geriausia patirtimi sprendžiant didėjančią 
benamystės problemą;

19. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.

Or. en


