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SANTRAUKA

S

ocialinė ekonomika ir socialinės įmonės – tai visiškai naujas būdas vykdyti verslo
veiklą, todėl jos turi galimybių iš esmės pakeisti socialinę ir ekonominę padėtį. Pastaraisiais
metais išryškėjo naujos tendencijos: pradėjo formuotis žiedinė dalijimosi ekonomika, o dėl
to Europoje susidarė sąlygos vystytis socialinėms įmonėms. Socialinei ekonomikai ir socialinėms
įmonėms tenka vis svarbesnis vaidmuo – daugiausia dėl jų gebėjimo spręsti tam tikrus svarbius
šiuo metu Europai kylančius uždavinius, visų pirma poreikį skatinti tvarų ir socialiniu požiūriu
integracinį ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Kartu jos sprendžia labiau specializuotus
uždavinius, pvz., susijusius su pabėgėlių krize, aplinkos būklės blogėjimu ir poreikiu skatinti
didesnę lyčių lygybę.
Ši Europos Komisijos socialinio verslumo ekspertų grupės (GECES) ataskaita yra Europos Komisijai, valstybėms narėms ir socialinių įmonių organizacijoms skirtas raginimas imtis veiksmų.
Ataskaitoje raginama parengti Europos socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių rėmimo
veiksmų planą, kuriuo būtų suteiktas naujas postūmis skatinti kurti aplinką, kurioje socialinėms įmonėms ir socialinei ekonomikai būtų sudarytos sąlygos klestėti, vadovaujantis savo
pagrindinėmis vertybėmis, pvz., demokratiniu valdymu, socialiniu poveikiu, inovacijomis, pelno
reinvestavimu ar žmogui ekonomikoje skirtu pagrindiniu vaidmeniu. Taip sudarius joms palankias
sąlygas, socialinės įmonės ir socialinė ekonomika turės dar didesnį poveikį sprendžiant pirmiau
nurodytus uždavinius ir padės Europoje sukurti socialiniu požiūriu teisingesnę visuomenę.
Remiantis GECES suteiktais įgaliojimais, rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama socialinėms įmonėms. Tačiau daugeliu atvejų šios rekomendacijos platesne prasme yra aktualios
socialinės ekonomikos organizacijoms.
Ataskaitoje siūlomos politikos formuotojams skirtos pagrindinės rekomendacijos remti socialinių įmonių ir socialinės ekonomikos, kurios yra integracinį ir paveikų ekonomikos augimą
skatinantis veiksnys, plėtrą. Ataskaita suskirstyta pagal keturias pagrindines temines sritis.
Pirmojoje iš šių sričių nagrinėjami būdai, kaip veiksmingai padidinti socialinių įmonių matomumą ir pripažinimą, ir skatinti geriau suprasti, kas yra socialinė įmonė. Šiuo klausimu pateiktos
trys rekomendacijos. Pirmojoje Europos Komisija, valstybės narės ir socialinių įmonių organizacijos
raginamos rinkti patikimesnius socialinių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės įrodymus ir geriau
apie juos informuoti, o šiuo tikslu raginama imtis tokių veiksmų:

3

rinkti duomenis, kartu sukurti visoje ES taikytiną informavimo strategiją, dalytis praktine socialinio poveikio valdymo patirtimi ir priemonėmis ir gerinti gebėjimus informuoti apie socialinių
įmonių sukuriamą socialinę vertę. Antra, kad būtų sukurta ryžtingesnė ir labiau tarpusavio
veiksmus koordinuojanti socialinių įmonių bendruomenė, ataskaitoje rekomenduojama kurti
įvairius įtraukius atstovaujamuosius tinklus, kuriuose būtų galima naudotis savitarpio sąveikos
teikiamais pranašumais ir kartu skatinti tarpusavio mokymąsi. Šie tinklai galėtų socialinėms
įmonėms atstovauti ES lygmeniu ir skatinti kartu kurti politikos priemones, kuriomis sprendžiami
socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių klausimai. Galiausiai, siekdama visais lygmenimis
užtikrinti tvirtesnę socialinių įmonių padėtį formuojant viešąją politiką ir veiksmus, Komisija
kartu su valstybėmis narėmis ir jų vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis turėtų socialinės
ekonomikos ir socialinių įmonių aspektą įtraukti į visas atitinkamas politikos priemones, programas ir praktiką. Šiam tikslui pasiekti reikia imtis tikslingų veiksmų: į visas atitinkamas Europos
finansavimo programas socialines įmones įtraukti kaip tinkamus finansuoti subjektus, skatinti
socialinės ekonomikos aspekto įtraukimą į atitinkamas Europos judumo programas ir socialinių
įmonių dalyvavimą jose, taip pat skatinti regioninių ir vietos valdžios institucijų tarpusavio
mokymąsi ir gebėjimų stiprinimą siekiant rengti integruotos paramos strategijas.
Antroji teminė ataskaitos sritis yra susijusi su Europos ekonominės aplinkos, kurioje socialinei
ekonomikai ir socialinėms įmonėms sudaromos sąlygos gauti finansavimą, kūrimu. Šios
srities rekomendacijos apima socialinių įmonių gebėjimų stiprinimo, finansavimo ir infrastruktūros
poreikius. Konkrečiai rekomenduojama daugiau lėšų skirti mokymo programoms, inkubatoriams
ir tarpininkams, teikiantiems specialiai gebėjimams stiprinti skirtą paramą, padedantiems socialinėms įmonėms tobulinti savo valdymo įgūdžius ir užsitikrinti finansinį tvarumą. Kelios konkrečios
priemonės, kuriomis būtų galima pritraukti didesnį, socialinėms įmonėms labiau tinkamą finansavimą, yra šios: didinti platesnės finansavimą teikiančios bendruomenės informuotumą apie tai,
kaip finansuoti socialines įmones, stiprinti socialinį poveikį darančios bendruomenės gebėjimus,
didinti socialinių investicijų tinkamumą, mažinti reguliavimo kliūtis ir, siekiant skleisti geriausią
patirtį, rinkti informaciją apie taikomas mokesčių paskatas, susijusias su investicijomis į socialines
įmones. Viešasis finansavimas toliau turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms, taip pat naudojamas privačiam kapitalui telkti investuojant į socialines įmones bei mažinant jų finansavimo
riziką ir diegiant tinkamas valdymo struktūras.
Ekosistemos, kurioje socialinės įmonės galėtų klestėti, plėtrai skatinti pateikta keletas svarbių
rekomendacijų, susijusių su teisine aplinka ir teisinės bei reglamentavimo sistemų kūrimu
siekiant skatinti socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių kūrimą ir plėtrą. Šioje ataskaitoje rekomenduojama, kad
Komisija pasiūlytų neprivalomą teisinę priemonę ir taip padėtų valstybėms narėms sukurti socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms remti tinkamą sistemą. Be to, savidraudos draugijos ir
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kooperatyvai turėtų būti skatinami vykdyti tarpvalstybines operacijas, kad galėtų visas vidaus
rinkos teikiamas galimybes išnaudoti savo veiklai vystyti. Viešieji pirkėjai taip pat turėtų kuo
geriau išnaudoti naujas viešųjų pirkimų taisykles ir į savo viešųjų pirkimų procedūras įtraukti
socialinius aspektus. Galutinėje ataskaitos rekomendacijoje, skirtoje teisinei aplinkai gerinti, politikos formuotojai raginami didinti informuotumą apie valstybės pagalbos taisykles ir jų poveikį
socialinėms įmonėms, teikiančioms visuotinės ekonominės svarbos paslaugas.
Paskutiniame ataskaitos skyriuje kalbama apie priemones, kurių tikslas – padėti socialinei
ekonomikai ir socialinėms įmonėms išnaudoti savo, kaip svarbios tinkamo ir socialiniu
požiūriu integracinio ekonomikos augimo varomosios jėgos, galimybes. Taigi laikotarpio
po 2015 m. darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti siekiama didinti ES paramą socialinėms
įmonėms tarptautinio vystymosi srityje. Atsižvelgdamos į šiuos tikslus, Komisija ir (arba) EIVT
per kitą savo tarptautinių vystymosi programų ciklą turėtų prisidėti prie aktyvaus žvalgybinės
informacijos apie socialinę ekonomiką ir socialines įmones rinkimo iš viešųjų šaltinių. Komisija
taip pat turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens, skatindama visuotinį bendradarbiavimą paramos
socialinėms įmonėms srityje, ir tuo tikslu veikti kaip rinkos organizatorė bei skatinti žinių mainus.
Be to, nustačiusios finansavimo dubliavimąsi ar spragas, Europos Sąjunga ir EIVT specialiai
pritaikytą paramą turėtų įtraukti į visas esamas ir būsimas politikos priemones ir iniciatyvas,
kuriomis skatinama socialinė ir ekonominė plėtra, kad būtų kuriamos socialinėms įmonėms
palankios ekosistemos.
Šios rekomendacijos skirtos Europos Komisijai, ES valstybėms narėms (įskaitant jų vietos ir regionines valdžios institucijas) ir trečiosioms šalims, taip pat socialinių įmonių
bendruomenei. Jose pateikiamos aiškios gairės, kaip padidinti socialinių įmonių matomumą
ir suteikti joms galimybę gauti finansavimą, kurio joms reikia, kad suklestėtų, ir kartu sukurti
palankią aplinką, kurioje, remiantis geriausia ES patirtimi ir valstybių narių atstovų bei socialiai
atsakingų verslininkų sukaupta patirtimi, galėtų vykti tolesnė socialinės ekonomikos ir socialinių
įmonių plėtra. Laikantis tokio visapusiško požiūrio, ataskaita siekiama sukurti sąlygas, reikalingas, kad socialinė ekonomika ir socialinės įmonės galėtų išnaudoti visas savo, kaip integracinio
ekonomikos augimo ir tikrai paveikios socialinės plėtros Europoje ir pasaulyje variklio, galimybes.
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REKOMENDACIJOS

G

ECES bendrojoje ataskaitoje pateikta 13 rekomendacijų dėl konkrečių veiksmų siekiant
spręsti problemas, kurios šiuo metu trukdo socialinėms įmonėms išnaudoti visas savo
galimybes. Šios rekomendacijos pateiktos toliau.

Siekiant didesnio matomumo,
pripažinimo ir tapatybės
1 rekomendacija. Europos Komisija, valstybės narės ir socialinių įmonių organizacijos turi
rinkti patikimesnius socialinių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės įrodymus ir geriau apie juos
informuoti. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•

•
•

•

sistemingai rinkti duomenis apie socialinių įmonių ekonominę ir socialinę svarbą, įskaitant
įdarbinimo galimybes, taip pat jų dinamiką, ir teikti pirmenybę atitinkamiems moksliniams
tyrimams (valstybės narės, Komisija);
kartu sukurti visoje ES taikytiną informavimo strategiją (Komisija kartu su valstybėmis
narėmis ir socialinių įmonių organizacijomis);
dalytis praktinėmis žiniomis ir priemonėmis, susijusiomis su socialine pridėtine verte, įskaitant socialinio poveikio valdymo priemones (Komisija, valstybės narės, socialinių įmonių
organizacijos);
gerinti gebėjimus informuoti apie sukuriamą socialinę vertę (socialinių įmonių organizacijos).

2 rekomendacija. . Europos Komisija, valstybės narės, regioninės ir vietos valdžios institucijos
ir socialinių įmonių organizacijos turėtų kurti ryžtingesnę ir labiau tarpusavio veiksmus koordinuojančią socialinių įmonių bendruomenę. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•
•
•

kurti teisėtus, įvairius ir įtraukius atstovaujamuosius tinklus, kuriuose būtų galima užtikrinti
sąveiką, tarpusavio mokymąsi ir veiksmų koordinavimą (socialinių įmonių organizacijos);
remti socialinių įmonių bendruomenės atstovavimą ES lygmeniu (Komisija kartu su socialinių
įmonių organizacijomis ir valstybėmis narėmis);
skatinti kartu su socialinėmis įmonėmis ir joms atstovaujančiomis organizacijomis kurti
politikos priemones (valstybės narės).
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3 rekomendacija. Europos Komisija ir valstybės narės, taip pat jų vietos ir regioninės valdžios
institucijos turėtų į atitinkamas politikos priemones, programas ir praktiką įtraukti socialinių
įmonių aspektą. Jos turėtų, rengdamos naujas politikos priemones ir veiksmus, kuo dažniau
konsultuotis ir bendradarbiauti su socialinėmis įmonėmis. Socialinių įmonių organizacijos turėtų
aktyviai informuoti apie šias galimybes ir jomis naudotis. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•

•
•

•
•

•

socialines įmones į visas atitinkamas Europos finansavimo programas įtraukti kaip tinkamus
finansuoti subjektus, taip pat ES masto politikos iniciatyvų įgyvendinimą ir tolesnius su
jomis susijusius veiksmus papildyti socialinių įmonių aspektu (Europos Komisija);
skatinti socialinių įmonių dalyvavimą atitinkamose Europos judumo programose (Europos
Komisija);
skatinti regioninių ir (arba) vietos valdžios institucijų tarpusavio mokymąsi ir gebėjimų
stiprinimą siekiant rengti integruotas strategijas, kuriomis remiamos socialinės įmonės
(Europos Komisija ir valstybės narės);
viešųjų pirkimų procesams taikyti socialinius kriterijus (Europos Komisija);
su socialinėmis įmonėmis susijusias temas įtraukti į mokymo programas nuo pradinės
mokyklos iki universiteto ir per valstybines užimtumo tarnybas bei profesinio orientavimo
įstaigas informuoti apie karjeros socialinėse įmonėse galimybes (valstybės narės ir vietos
ir regioninės valdžios institucijos);
skatinti tradicinių verslo įmonių ir socialinių įmonių dalijimąsi žiniomis ir tarpusavio verslo
ryšius (Europos Komisija, valstybės narės, socialinės įmonės).

Galimybių gauti finansavimą gerinimas
4 rekomendacija. Europos Komisija ir valstybės narės turėtų daugiau lėšų skirti mokymo
programoms, inkubatoriams ir tarpininkams, teikiantiems socialinių įmonių gebėjimams stiprinti
skirtą paramą, reikalingą jų valdymo įgūdžiams gerinti ir finansiniam tvarumui skatinti. Reikėtų
imtis tokių veiksmų:
•

visoje Europoje didinti paramą tinklams ir (arba) platformoms, kuriais asmenys (įskaitant
konsultantus ir nemokamus ekspertus) sujungiami su socialinėmis įmonėmis, kurių gebėjimus reikia stiprinti, ir teikti didesnę paramą socialinėms įmonėms skirtoms apdovanojimų
programoms (Komisija);
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•

•

•

parengti visos Europos investicijų ir gebėjimų stiprinimo finansavimo programą ir taip
padėti socialinėms įmonėms pasirengti investicijoms finansuojant atrinktų paslaugų teikėjų
teikiamą gebėjimų stipinimo paramą (Komisija);
finansuoti specializuotus socialinių įmonių inkubatorius ir (arba) akceleratorius bei tarpininkus, kurie socialinėms įmonėms siūlo mokymo ir gebėjimų stiprinimo paslaugas
(valstybės narės);
naudotis ESI fondais gebėjimų stiprinimo veiklai finansuoti valstybių narių lygmeniu (valstybės narės).

5 rekomendacija. Europos Komisija, valstybės narės ir socialinių įmonių finansavimo bendruomenei priklausančios organizacijos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones, kurias taikant
būtų palengvinamas ir pritraukiamas socialinėms įmonėms tinkamesnis finansavimas. Reikėtų
imtis tokių veiksmų:
•

•

•
•
•

platesnėje finansavimo bendruomenėje skleisti informaciją apie tai, kaip finansuoti socialines įmones, mokyti tai daryti, teikti rekomendacijas ir didinti informuotumą šiuo klausimu
(socialinių įmonių finansavimo bendruomenei priklausančios organizacijos turėtų kaupti
šios srities geriausią patirtį, o Komisija – ją platinti);
stiprinti gebėjimus socialinį poveikį darančioje bendruomenėje, kuri supranta ir aktyviai
finansuoja socialines įmones, kad socialinės ekonomikos srityje veikiantys finansų tarpininkai galėtų patenkinti socialinių įmonių poreikius;
tobulinti tinkamumo investuoti į socialines įmones kriterijus ir taip padidinti socialinių
įmonių gaunamų lėšų srautą (Komisija ir valstybės narės);
šalinti arba mažinti reguliavimo kliūtis, su kuriomis susiduria privatūs socialinių įmonių
finansuotojai ir pačios socialinės įmonės (Komisija);
siekiant skleisti geriausią patirtį, rinkti informaciją apie taikomas įvairias mokesčių paskatas,
susijusias su socialinių įmonių finansavimu (Komisija ir valstybės narės).

6 rekomendacija. Europos Komisija ir valstybės narės turėtų toliau skirti socialinėms įmonėms
viešąjį finansavimą ir jį naudoti privačiam kapitalui telkti investuojant į socialines įmones ir
mažinant jų finansavimo riziką, taip pat diegiant tinkamas valdymo struktūras. Reikėtų imtis
tokių veiksmų:
•

•

sudaryti sąlygas padidinti socialinių įmonių finansavimo apimtį ir kokybę naudojant viešojo
finansavimo priemones (pvz., EaSI, ESIF, „InnovFin“ pagal programą „Horizontas 2020“,
COSME ir kitas plėtros priemones) (Komisija) ir investuoti į socialines įmones bei specializuotus tarpininkus (valstybės narės);
programuoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus) taip, kad būtų užtikrintas
geresnis paslaugų teikimas ir investicijos į aukštos kokybės socialinę infrastruktūrą; ESI
fondai turėtų atlikti transformacinį vaidmenį ir būti naudojami valstybių narių nacionaliniams
biudžetams papildyti, o ne visiškai pakeisti (Komisija ir valstybės narės);
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•

•
•

rekomenduoti valstybėms narėms skatinti socialines investicijas, visų pirma koordinuotai ir
visapusiškai vykdant viešąjį finansavimą socialinių, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų
srityse;
taikant mišrias priemones, skatinti socialinių įmonių viešojo ir privataus finansavimo tarpusavio papildomumą (Komisija ir valstybės narės);
atstovauti pagrindiniams socialinių įmonių ekosistemos suinteresuotiesiems subjektams
programų, kurioms skiriamas viešasis finansavimas, pvz., iš ESIF, valdymo srityje ir užtikrinti,
kad visada būtų atliekami poveikio vertinimai (Komisija).

Teisinės aplinkos gerinimas
7 rekomendacija. Komisija turėtų pasiūlyti neprivalomą teisinę priemonę ir taip padėti valstybėms narėms sukurti socialinių įmonių klestėjimui ir plėtrai remti tinkamą sistemą. Reikėtų
imtis tokių veiksmų:
•

•

remiantis Sutartimis, parengti teisinę rekomendaciją, kurioje būtų nustatyti būtinieji principai
skatinti valstybes nares sukurti specialią nacionalinę socialinių įmonių plėtros sistemą ir
teikti joms paramą šioje srityje (Komisija);
siekiant stebėti, kaip įgyvendinama pirmiau nurodyta teisinė rekomendacija, stebėti socialinėms įmonėms skirtas politikos priemones, įtrauktas į Komisijos vykdomą Europos semestro procedūrą

8 rekomendacija. . Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti savidraudos draugijas ir kooperatyvus vykdyti tarpvalstybines operacijas, kad jie galėtų visas vidaus rinkos teikiamas galimybes
išnaudoti savo veiklai vystyti. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•
•

finansiškai remti tarpvalstybines operacijas pagal tokias programas kaip INTERREG (Komisija);
rinkti su paskatų, skirtų socialinių įmonių plėtrai vidaus rinkoje skatinti, taikymu susijusią
geriausią patirtį ir ją plačiai skleisti (Komisija ir valstybės narės).

9 rekomendacija. Viešieji pirkėjai turėtų kuo geriau išnaudoti naujas viešųjų pirkimų taisykles
ir į savo viešųjų pirkimų procedūras įtraukti socialinius aspektus, įskaitant rezervuotas sutartis,
skirtas neįgalių ir palankių sąlygų neturinčių asmenų socialinei ir profesinei integracijai užtikrinti
(20 str.), taip pat sveikatos priežiūros, socialines ir kultūros paslaugas (77 str.). Reikėtų imtis
tokių veiksmų:
•
•
•

atnaujinti 2011 m. Komisijos išleistą vadovą „Socialinis pirkimas“ ir vykdyti geriausios
patirties stebėseną (Komisija);
rengti specialias gebėjimų stiprinimo programas ir informavimo kampanijas (Komisija ir
valstybės narės);
vykdyti ir (arba) rengti specialius mokymus Europos valstybės tarnautojams, atsižvelgti į
socialinius aspektus rengiant pirkimo specifikacijas (Komisija);
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•

kurti tinklus siekiant skatinti nuoseklų įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą šiame
procese (valstybės narės, perkančiosios organizacijos, socialinių įmonių organizacijos).

10rekomendacija. Komisija ir valstybės narės turėtų didinti informuotumą apie valstybės
pagalbos taisykles ir jų poveikį socialinėms įmonėms, teikiančioms visuotinės ekonominės
svarbos paslaugas. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•
•

rengti arba prireikus atnaujinti gaires, ypač 2013 m. taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, taikymo vadovą (Komisija ir valstybės narės);
rengti tolesnius mokymus apie tai, kaip taikyti valstybės pagalbos taisykles (Komisija ir
valstybės narės).

Tarptautinės plėtros ir ekonomikos
augimo skatinimas
11 rekomendacija. . Europos Komisija ir (arba) EIVT per kitą savo tarptautinių plėtros programų ciklą turėtų prisidėti prie aktyvaus ir nuolatinio žvalgybinės informacijos apie socialinę
ekonomiką ir socialines įmones rinkimo iš viešųjų šaltinių ir visuotiniu mastu remti ekosistemas.
Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•

•

kartu su kitais suinteresuotaisiais paramos teikėjais ir partneriais, pvz., EBPO ir Paramos
vystymuisi komiteto nariais, Jungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų institutu (UNRISD),
Pasaulio banku, ES nacionalinėmis plėtros agentūromis ir kitais viešaisiais bei privačiaisiais
paramos teikėjais, pradėti įgyvendinti svarbią nuolatinių mokslinių tyrimų iniciatyvą.
naujų socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms skirtos paramos programų poveikiui
vertinti skirti specialų biudžetą, taip siekiant gauti trūkstamų patikimų ir aiškių duomenų
apie šios įmonėms skirtos paramos poveikį darnaus vystymosi tikslams. Šį veiksmą taip
pat turėtų įgyvendinti valstybės narės.

12 rekomendacija. Europos Komisija turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens, skatindama
visuotinį bendradarbiavimą paramos socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms srityje, ir
tuo tikslu veikti kaip rinkos organizatorė ir skatinti žinių mainus. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•

•

•

2017 m. pradėti įvairių Komisijos padalinių ir EIVT, kurių darbas yra susijęs su socialinės
ekonomikos ir socialinių įmonių infrastruktūros plėtra ir parama joms, vidaus mokymosi,
tarpusavio veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo procesą;
2017 m. pradėti rengti nuolatinius į keitimąsi informacija ir veiksmų įgyvendinimą orientuotus susitikimus su kitais tarptautiniais (viešaisiais ir privačiaisiais) paramos teikėjais ir
investuotojais, tarptautiniu mastu aktyviai remiančiais socialinę ekonomiką ir socialines
įmones (neatsižvelgiant į jų įsisteigimo vietą);
kartu su Vokietijos vyriausybe, kuri nuo 2016 m. rudens pirmininkauja G 20 šalių grupei,
skatinti įgyvendinti politikos priemones, kuriomis remiamos integracinės įmonės ir (arba)
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veikla ir socialinės įmonės (kaip aptarta G 20 Integracinio verslo sistemoje), siekiant geriau
atsižvelgti į šių organizacijų vertybių, principų ir tikslų skirtumus.
13 rekomendacija. Europos Komisija turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens, skatindama
visuotinį bendradarbiavimą paramos socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms srityje, ir
tuo tikslu veikti kaip rinkos organizatorė ir skatinti žinių mainus. Reikėtų imtis tokių veiksmų:
•

•

•

2017 m. pradėti įvairių Komisijos padalinių ir EIVT, kurių darbas yra susijęs su socialinės
ekonomikos ir socialinių įmonių infrastruktūros plėtra ir parama joms, vidaus mokymosi,
tarpusavio veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo procesą;
2017 m. pradėti rengti nuolatinius į keitimąsi informacija ir veiksmų įgyvendinimą orientuotus susitikimus su kitais tarptautiniais (viešaisiais ir privačiaisiais) paramos teikėjais ir
investuotojais, tarptautiniu mastu aktyviai remiančiais socialinę ekonomiką ir socialines
įmones (neatsižvelgiant į jų įsisteigimo vietą);
kartu su Vokietijos vyriausybe, kuri nuo 2016 m. rudens pirmininkauja G 20 šalių grupei,
skatinti įgyvendinti politikos priemones, kuriomis remiamos integracinės įmonės ir (arba)
veikla ir socialinės įmonės (kaip aptarta G 20 Integracinio verslo sistemoje), siekiant geriau
atsižvelgti į šių organizacijų vertybių, principų ir tikslų skirtumus.
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