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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9–XXXX/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES sociālās ekonomikas rīcības plānu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā sociālā ekonomika ietver daudzus dažādus dalībniekus, piemēram, kooperatīvus, 
savstarpējas palīdzības sabiedrības, apvienības (tostarp labdarības organizācijas), 
fondus, peļņas un bezpeļņas sociālos uzņēmumus un citus juridisko personu veidus 
atkarībā no dalībvalsts; tā kā dažas no šīm struktūrām ir mazas bezpeļņas organizācijas, 
bet citas ir lielas organizācijas ar starptautisku ietekmi; tā kā sociālās ekonomikas 
struktūru juridiskais statuss un loma dalībvalstīs ir atšķirīga;

B. tā kā tiek apgalvots, ka sociālās ekonomikas nozare Eiropas Savienībā aptver līdz 
2,8 miljonus uzņēmumu un nodarbina aptuveni 13,6 miljonus darba ņēmēju (0,6–9,9 % 
darbaspēka atkarībā no dalībvalsts); tā kā sociālā ekonomika veido 6–8 % no Eiropas 
Savienības IKP un augstākais tās īpatsvars ir Zviedrijā, Beļģijā un Nīderlandē, bet 
zemākais — dažās dienvidu un austrumu dalībvalstīs1;

C. tā kā sociālās ekonomikas organizācijas un struktūras pašlaik darbojas dažādās 
dalībvalstu ekonomikas un sabiedrības nozarēs, piemēram, veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu, ilgtermiņa aprūpes, izglītības un profesionālās apmācības, patērētāju 
aizsardzības, kultūras, mājokļu, banku, apdrošināšanas, lauksaimniecības, kā arī 
amatniecības un dažādu komercpakalpojumu jomā; tā kā sociālās ekonomikas struktūras 
dalībvalstīs apmierina kolektīvās vajadzības dažādās jomās — no vides tādās valstīs kā 
Čehija, Malta un Rumānija līdz mājokļiem, transportam un enerģētikai tādās valstīs kā 
Vācija un Nīderlande un kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem Horvātijā, Igaunijā, 

1 Milotay, Nora, Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, “What future for the social economy?” (Kāda ir sociālās 
ekonomikas nākotne?), 2020. gada novembris, 2. lpp.
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Somijā, Grieķijā, Ungārijā, Maltā un Zviedrijā2;

D. tā kā valsts un publiskās iestādes kopumā ir vienīgās atbildīgās par to, lai nodrošinātu, 
ka valsts iedzīvotājiem ir vienlīdzīga un cenas ziņā pieejama piekļuve augstas kvalitātes 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un labklājībai, un tā kā sociālās ekonomikas 
organizācijām būtu jāveic papildinoša funkcija, nevis jācenšas aizstāt valsts/reģionālā 
līmeņa sabiedrisko pakalpojumi; tā kā valsts iestādēm ir jānodrošina, ka publiskās un 
privātās iniciatīvas atbilst neaizsargātāko cilvēku grupu, piemēram, vecāka gadagājuma 
cilvēku, personu ar invaliditāti, slimu cilvēku vai citu cilvēku, kam nepieciešams 
atbalsts, vajadzībām; tā kā šajā ziņā sociālās ekonomikas struktūrām var būt svarīga 
loma un tām tādai vajadzētu būt, sniedzot palīdzību un (sociālos) pakalpojumus 
neaizsargātām personām;

E. tā kā Covid-19 krīze ir akcentējusi nepieciešamību pēc spēcīgām veselības un sociālās 
aprūpes sistēmām dalībvalstīs; tā kā aprūpes nozarei dalībvalstīs, kas ir viena no 
svarīgākajām sociālās ekonomikas daļām, ir raksturīgas zemas algas un sarežģīti un 
bieži vien nelikumīgi darba apstākļi daudziem darba ņēmējiem Savienībā;

F. tā kā sociālās ekonomikas struktūras parasti ir veicinājušas personu ar invaliditāti 
integrāciju darba tirgū vai sniegušas tām citus pakalpojumus, lai uzlabotu viņu 
labklājību;

G. tā kā brīvprātīgais darbs sniedz būtiskus sociālus un ekonomiskus ieguvumus gan 
jauniešiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem; tā kā vairāk nekā 82 miljoni brīvprātīgo 
ir iesaistīti dažādās sociālās ekonomikas jomās;

H. tā kā tiek lēsts, ka patlaban Eiropas Savienībā ir trīs miljoni bezpajumtnieku3; tā kā pēc 
Eiropas Nacionālo organizāciju federācijas darbam ar bezpajumtniekiem (FEANTSA) 
2019. gada aplēsēm vismaz 700 000 bezpajumtnieku katru naktī ES pavada smagos, 
ārkārtas vai pagaidu izmitināšanas apstākļos un ka desmit gadu laikā šis rādītājs ir 
pieaudzis par 70 %4,

1. noraida Komisijas mēģinājumus Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna aizsegā 
standartizēt dalībvalstu sociālo politiku un sociālās aizsardzības sistēmas, tā apdraudot 
šo valstu politikas efektivitāti minētajās jomās; uzsver, ka vienīgi pašas dalībvalstis ir 
atbildīgas par savas sociālās ekonomikas regulēšanu un organizēšanu;

2. mudina dalībvalstis pārliecināties, ka valsts nodokļu sistēmas, tiesiskais regulējums un 
sociālā nodrošinājuma sistēmas nav šķērslis ekonomikas izaugsmei un darbvietu 
radīšanai; atgādina, ka spēcīgu un ilgtspējīgu labklājības sistēmu pamatā ir sekmīga un 
labi funkcionējoša tirgus ekonomika;

3. norāda, ka dalībvalstu sociālās ekonomikas atbalstam ir izveidoti dažādi ES instrumenti, 
programmas un fondi (Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi, Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programma, Eiropas Investīciju fonds, Sociālās ietekmes veicinātājs, 

2 Eiropas Parlaments, Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, “Sociālā ekonomika”, 2016. gada maijs, 30. lpp.
3 Jerome Hughes. Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Agence Europe (publikācija izdevumā 
“Agence Europe” par bezpajumtniecību, kas ES ir sasniegusi 3 miljonu rekordu), 2020. gada 16. janvāris.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, “The state of emergency shelters in Europe” (Ārkārtas stāvoklis Eiropas 
patversmēs), Homeless in Europe (Bezpajumtnieki Eiropā), 2019. gada pavasaris, 2. lpp.
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Sociālais fonds)5; norāda, ka atbilstoši 
aplēsēm 2014.–2020. gada plānošanas periodā sociālā ekonomika tika atbalstīta ar 2,5 
miljardiem EUR ES budžeta līdzekļu6;

4. ņem vērā Komisijas rīcības plānu sociālās ekonomikas jomā, tajā izklāstītos sociālās 
ekonomikas pamatprincipus un saistītos mērķus; pieņem zināšanai Komisijas nodomu 
palielināt finansiālo atbalstu sociālajai ekonomikai un to uzskatīt par instrumentu zaļās 
pārkārtošanās un zaļā kursa mērķu īstenošanai; pieņem zināšanai priekšlikumu 
2023. gadā izveidot jaunu vienotu ES sociālās ekonomikas vārteju, lai palīdzētu sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem atrast informāciju par attiecīgo ES finansējumu un 
programmām; sagaida, ka šī vārteja vienkāršos pašreizējo birokrātiju, nevis radīs 
papildu slogu;

5. mudina Komisiju ievērot subsidiaritātes principu un atzīt sociālās ekonomikas 
pašreizējo sarežģītību un daudzveidību; pauž bažas par to, ka tikai tās sociālās 
ekonomikas struktūras, kas ievēro rīcības plāna politiskās un ideoloģiskās 
pamatnostādnes, saņems atbalstu saskaņā ar minēto plānu;

6. uzskata, ka dalībvalstu sociālie ieguldījumi ir būtiski tam, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir sistēmas, kas vajadzīgas, lai to iedzīvotājiem sniegtu augstas kvalitātes 
sociālos pakalpojumus;

7. atzīst, ka sociālās ekonomikas struktūrām ir bijusi svarīga loma, atbalstot nelabvēlīgā 
situācijā esošus darba ņēmējus un cenšoties viņus integrēt darba tirgū; uzskata, ka 
nodarbinātība sociālās ekonomikas nozarē, kas apvienota ar publiskām vai privātām 
prasmju apguves programmām, var palīdzēt integrēt nelabvēlīgā situācijā esošus darba 
ņēmējus darba tirgū; mudina dalībvalstis atbalstīt iniciatīvas šajā jomā; uzskata, ka 
darbs sociālās ekonomikas uzņēmumos var arī uzlabot to personu ar smagu invaliditāti 
labklājību un garīgo veselību, kuras ir pastāvīgi izslēgtas no darba tirgus;

8. mudina dalībvalstis turpināt attīstīt sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, nodrošinot 
pakalpojumu un produktu piegādes saikni ar sociālajiem mērķiem un vienlaikus 
ievērojot brīvas konkurences principu un kvalitātes kritērijus; aicina dalībvalstis 
mācīties no citu dalībvalstu paraugprakses;

9. uzskata, ka sociālās ekonomikas digitalizācija un jaunu tehnoloģiju ieviešana var 
uzlabot konkurētspēju, sniegt labākus pakalpojumus un radīt darbvietas; uzskata, ka ir 
būtiski nodrošināt sociālās ekonomikas uzņēmējiem un darba ņēmējiem atbilstošu 
apmācību;

10. pauž nožēlu, ka jauniešu bezdarba līmenis vairākās dalībvalstīs joprojām ir ļoti augsts; 
uzskata, ka ES finanšu instrumenti šajā jomā nav efektīvi un ir devuši tikai nelielus 
rezultātus; aicina dalībvalstis izstrādāt un īstenot savam darba tirgum nepieciešamo 

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 (Jaunākās norises sociālās 
ekonomikas attīstībā Eiropas Savienībā) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai sagatavots pētījums, 
43.–44. lpp.
6 Eiropas Komisija, “Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs” (Komisija 
iepazīstina ar rīcības plānu sociālās ekonomikas veicināšanai un darbvietu radīšanai), paziņojums presei, 
2021. gada 9. decembris.
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tiesisko regulējumu un pielāgot savas izglītības un apmācības sistēmas tā, lai jaunieši 
varētu iekļauties darba tirgū atbilstoši tā vajadzībām; mudina dalībvalstis stiprināt 
profesionālo apmācību un samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo personu daļu; 
uzskata, ka brīvprātīgais darbs un stažēšanās sociālā ekonomikas uzņēmumos ļauj 
jauniešiem uzlabot savas prasmes un kvalifikāciju dažādās jomās, un mudina 
dalībvalstis atbalstīt iniciatīvas šajā jomā;

11. uzsver, ka pienācīgi darba un nodarbinātības apstākļi ir jānodrošina visām sociālajā 
ekonomikā nodarbinātajām personām;

12. uzsver, ka demogrāfiskā novecošana palielina pieprasījumu pēc aprūpes 
pakalpojumiem; norāda, ka saskaņā ar Eurofound pētījumu 2018. gadā darbinieku algas 
sociālo pakalpojumu nozarē (gandrīz 70 % no viņiem strādāja ilgtermiņa aprūpē) bija 
par 21 % zemākas par vidējo valstī noteikto stundas izpeļņu ES7; uzsver sociālās 
ekonomikas struktūru un darba ņēmēju svarīgo lomu un ieguldījumu aprūpes nozarē; 
aicina dalībvalstis padarīt darbu aprūpes nozarē pievilcīgāku, īstenojot dažādas politikas 
nostādnes atalgojuma, apmācības, veselības un izglītības jomā, un šādā veidā atbalstīt 
sociālās ekonomikas nozari;

13. noraida iespēju ilgtspējīga finansējuma taksonomiju attiecināt arī uz sociāliem 
jautājumiem; uzskata, ka kritēriju noteikšana par sociāli ilgtspējīgiem būtu pretrunā 
minimālo standartu pieejai, ko līgumi paredz sociālajai politikai, kā arī valstu 
rūpniecības sistēmas un sociālo partneru autonomijas principiem un radītu 
administratīvo slogu uzņēmumiem;

14. uzsver, ka sociālās ekonomikas nozarei ir jāievēro brīvas konkurences noteikumi; pauž 
stingru pārliecību, ka sociālajiem uzņēmumiem piešķirtajām subsīdijām jābūt taisnīgām 
un tās nedrīkst radīt izkropļojumus pakalpojumu tirgū, piemēram, tādus, ko rada atļauja 
sociālajiem uzņēmumiem piedāvāt ļoti zemas vai pat dempinga cenas; aicina 
dalībvalstis nodrošināt pārredzamību pār subsīdiju struktūru, izmantošanu un ziņošanu 
par tām; uzsver, ka subsīdijas pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 
atbalstam nekropļo godīgu konkurenci starp publiskām un privātām struktūrām veidā, 
kas varētu kaitēt privātiem uzņēmumiem;

15. uzskata, ka pašreizējie sociālās ekonomikas struktūru marķējumi un sertifikāti varētu 
kalpot par iedvesmas avotu dalībvalstīm; uzsver, ka pašreizējie valstu marķējumi 
darbojas labi, bet tikai valsts līmenī; uzskata, ka ES mēroga marķējuma izveide būtu ļoti 
sarežģīta, ka ieguvumi nebūtu samērīgi ar izmaksām un ka tas varētu pārmērīgi 
apgrūtināt sociālās ekonomikas struktūras;

16. ņem vērā priekšlikumu Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas 
pamatnosacījumiem, ko paredzēts apstiprināt 2023. gadā; sagaida, ka ieteikumā tiks 
ņemti vērā dažādie sociālās ekonomikas tiesiskie un politiskie regulējuma satvari 
dalībvalstīs; atkārtoti norāda, ka, ņemot vērā tradīciju, regulējuma un noteikumu 
daudzveidību dalībvalstīs, ES mēroga “sociālās ekonomikas” definīcija nav vajadzīga;

7 Dubois, Hans, Eurofound, “Wages in long-term care and other social services 21% below average” (Ilgtermiņa 
aprūpē un citos sociālajos pakalpojumos strādājošo algas 21 % zemākas par vidējo rādītāju), Living conditions 
and quality of life (Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte), 2021. gada 25. marts.



AM\1259379LV.docx PE733.802v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

17. norāda, ka dažās dalībvalstīs sociālās ekonomikas organizācijas ir ļoti ideoloģiski 
orientētas un ir ieguvušas īpašu juridisko statusu ar visām no tā izrietošajām 
privilēģijām; pauž bažas par dažādiem pārkāpumiem, kas notiek sociālās ekonomikas 
nozarē; norāda, ka labklājības organizācijas ir bijušas iesaistītas korupcijas skandālos un 
ka tas ir dokumentēts daudzos revīzijas palātu un citu oficiālo iestāžu ziņojumos; aicina 
dalībvalstis stiprināt pārredzamību un ieviest papildu uzraudzību, novērtēšanu un 
uzraudzību, kas nodrošinās, ka sociālās ekonomikas struktūras publisko finansējumu 
neizmanto ļaunprātīgi;

18. atzinīgi vērtē to, ka Covid-19 krīzes laikā daudzas dalībvalstis ir veikušas ārkārtas 
pasākumus, lai novērstu un risinātu bezpajumtniecības problēmu, nodrošinot ārkārtas 
izmitināšanas vietas; mudina dalībvalstis apmainīties ar labāko praksi, lai risinātu 
bezpajumtniecības problēmu, kas saasinās;

19. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.

Or. en


