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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν 
σημαντικούς κινητήριους μοχλούς για καινοτομία και, υπ' αυτή τους την ιδιότητα, να 
παράσχουν απαντήσεις στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και να 
συμβάλουν σημαντικά στη διασυνοριακή συνεργασία, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη 
στον τομέα· ενθαρρύνει, συνεπώς, την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού και βελτιωμένου 
ρυθμιστικού πλαισίου που να προωθεί τη διαρθρωτική ποικιλομορφία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, να ανταποκρίνεται στη διαφορετική φύση των δραστηριοτήτων τους και να 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, προωθώντας έτσι την 
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους·

2. εκτιμά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζονται από σωστή 
παρακολούθηση και διαφάνεια των χρηματοδοτικών μηχανισμών είναι απαραίτητες για 
να διατηρηθεί το επίκεντρο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

3. υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ δεν πρέπει 
να περιορίζεται στην ενσωμάτωση κοινωνικών στόχων σε ορισμένες εμπορικές 
επιχειρήσεις αλλά να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των επιχειρήσεων του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει η ανάγκη θέσπισης και 
εφαρμογής εργαλείων χρηματοδότησης, τα οποία θα παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητές τους με γνώμονα τους σκοπούς και τους 
στόχους τους και να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ τους· υπογραμμίζει 
επιπλέον το γεγονός ότι η καλύτερη γνώση των κοινωνικών επιχειρήσεων και η 
διενέργεια μιας ποιοτικής, πολυμερούς και ανεξάρτητης εκτίμησης των δραστηριοτήτων 
τους, θα καθιστούσε δυνατή τόσο την αποτίμηση της συνεισφοράς τους στο σύνολο της 
κοινωνίας όσο και την κατανόηση σε σχέση με το πώς η κοινωνική συνοχή αποτελεί πηγή 
οικονομικού και κοινωνικού πλούτου και όχι απλώς κόστους·

4. επικροτεί την πρόταση για μικροπιστώσεις με στόχο τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

5. επισημαίνει τη σημασία της συμβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε όλους τους 
τομείς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ενσωμάτωση, την κατανόηση και 
την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών εν γένει, και, ειδικότερα, των ευάλωτων 
καταναλωτών· τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αν και πρωταρχικά στοχεύουν στην 
ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής και δημόσιας πολιτικής, καταβάλλουν προσπάθειες και 
για την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών για ηθική συμπεριφορά, η 
οποία να σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τα κοινωνικά πρότυπα 
και την κοινωνικότητα·

6. καλεί την Επιτροπή, αφενός, να θεσπίσει μέτρα απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό που θα 
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αυξήσουν την ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων 
καθώς και την εμπιστοσύνη σε αυτές, και, αφετέρου, να ενθαρρύνει την ενεργό στήριξη 
τέτοιου είδους επιχειρήσεων από το ευρύ κοινό·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τους θεσμούς 
της κοινωνικής οικονομίας, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην εκκίνηση και την ανάπτυξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων, προωθώντας την κατάρτιση και την περαιτέρω κατάρτιση στον 
τομέα των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας, και αυξάνοντας τη βοήθεια προς τους 
επιχειρηματίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις·

8. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους και του 
τρόπου λειτουργίας τους, βοηθούν στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής, δημοκρατικής 
και "ενεργού" κοινωνίας, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης και βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως με την προώθηση της αλληλεγγύης και της 
βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης, των σταθερών θέσεων 
εργασίας καλής ποιότητας, των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, καθώς και του 
συνδυασμού προσωπικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής·

9. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η «κοινωνική επιχείρηση» είναι 
συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
συντονισμένη ανάπτυξή τους, χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται οι προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη·

10. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί 
καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα, να αυξηθεί η 
συμμετοχή και να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις· χαιρετίζει το σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην 
πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, και 
τονίζει τη σημασία του εργαλείου αυτού για τις τοπικές αναθέτουσες αρχές. όσον αφορά 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή·

11. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία των
μειονεκτούντων ατόμων στις συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα· 
υπογραμμίζει τις δυνατότητες που περικλείει η νέα διάταξη για τις συμβάσεις που 
ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα με στόχο την τόνωση της καινοτόμου κοινωνικής και 
εδαφικής ανάπτυξης, με παράλληλο σεβασμό των αρχών της ανταγωνιστικής ανάθεσης 
συμβάσεων·

12. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση αντικτύπου με στόχο την 
ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα διασφαλίζει τους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους και θα ενισχύει τη συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των 
συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται κίνητρα για την παράκαμψη των κανόνων· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα εμπόδια στην εκκίνηση και ανάπτυξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών·
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