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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. признава, че социалните предприятия имат потенциала да бъдат важни двигатели на 
новаторството и, като такива, да предоставят решения на настоящите социални и 
икономически проблеми и да допринасят съществено за трансграничното 
сътрудничество, подкрепяйки по този начин растежа в сектора; поради това 
насърчава разработването на подкрепяща и опростена регулаторна рамка, която 
поощрява структурното многообразие на социалните предприятия, отговаря на 
специфичния характер на техните дейности и предоставя финансова подкрепа, 
подходяща за социалното предприемачество и социалните предприятия, по-
специално МСП, като по този начин съдейства за техния растеж и устойчивост; 

2. счита, че са необходими процеси на отговорно управление, подкрепени от 
подлежащи на надежден мониторинг и прозрачност механизми на финансиране, за 
да се запази фокуса на социалното предприемачество и социалните предприятия;

3. подчертава, че признаването на социалните предприятия на европейско равнище не 
трябва да се ограничава до включването на социални цели в някои търговски 
предприятия, а трябва също да отчита особеностите, присъщи на всяка категория 
социално предприятие и по-специално на предприятията от социалната и 
солидарната икономика; подчертава с оглед на това необходимостта да се приемат и 
прилагат инструменти за финансиране, които позволяват на тези предприятия да 
изпълняват своите дейности според своите собствени цели, както и да се насърчава 
солидарност помежду им; подчертава също така, че по-доброто познаване на 
социалните предприятия и качествената, многостранна и независима оценка на 
техните дейности ще позволят да се увеличи техният принос за обществото като 
цяло и да се увеличи информираността относно това как социалното сближаване е 
източник на икономическо и социално богатство, а не само разход;

4. приветства предложението за микрокредитиране в подкрепа на европейските МСП;

5. подчертава значението на приноса на социалните предприятия, във всички сектори, 
за засилване на социалното сближаване и приобщаване и за разбирането и 
посрещане на нуждите на потребителите като цяло, и по-специално на уязвимите 
потребители; подчертава, че въпреки че социалните предприятия се стремят преди 
всичко да задоволят социалните нужди и нуждите от общ интерес, те се опитват 
също така да отговорят на нарастващите изисквания на гражданите за етично 
поведение, което е по-отговорно към хората, околната среда, социалните стандарти 
и социалността;

6. призовава Комисията да приеме мерки, насочени към повишаване на 
информираността на широката общественост относно дейностите на социалните 
предприятия, както и към укрепване на доверието й към тях, и да насърчава 
широката общественост активно да подкрепя този вид предприятия;
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7. призовава държавите членки да подкрепят, насърчават и развиват институциите на 
социалната икономика като премахнат пречките пред стартирането и развитието на 
социални предприятия, насърчават обучението и професионалната 
преквалификация в областта на институциите на социалната икономика и увеличат 
помощта за предприемачите в социалния бизнес;

8. подчертава, че социалните предприятия, поради естеството на своите дейности и 
начина си на функциониране, спомагат за изграждането на по-сплотено, 
демократично и „активно“ общество, което допринася за създаването на работни 
места и за устойчивия и приобщаващ икономически растеж, преди всичко чрез 
подкрепа на солидарността и устойчивостта, социалното сближаване и 
приобщаване, стабилната и качествена заетост, равните възможности за мъжете и 
жените и успешното съчетаване на личния, семейния и професионалния живот;

9. счита, че корпоративната социална отговорност и „социалното предприятие” са 
взаимно допълващи се аспекти на една и съща политика и поради това следва да се 
развиват координирано, без да се дублират усилията, положени от държавите 
членки;

10. изразява становище, че реформата в правилата за обществените поръчки в ЕС 
предоставя добра възможност да се подобри спазването на социалните стандарти и 
да се увеличи участието на социалните предприятия в обществените поръчки, както 
и да се улесни достъпът им до тях; приветства режима за социални услуги, включен 
в предложението на Комисията за преразглеждане на директивите за обществените 
поръчки и подчертава значението на този инструмент за местните възлагащи органи 
за предоставянето на качествени услуги, насърчаващи социалното сближаване;

11. отбелязва предложението на Комисията новата категория на лица в неравностойно 
положение да се добави към запазените поръчки; подчертава потенциала на новата 
разпоредба за „запазени поръчки” за насърчаване на иновативно социално и 
териториално развитие при зачитане на принципите на конкурентното възлагане на 
поръчки;

12. отправя искане към Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието с 
оглед разработване на дългосрочна стратегия за защита на социалните и 
екологичните цели, както и за засилване на участието на социалните предприятия в 
обществените поръчки, без да се възпрепятства конкурентното възлагане на 
поръчки и без да се създават стимули за заобикаляне на правилата; отправя искане 
към държавите членки да премахнат пречките пред стартирането и развитието на 
икономическа дейност от институциите на социалната икономика, особено по 
отношение на изпълнението на административни процедури; 
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