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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a szociális vállalkozásoknak megvan a lehetőségük arra, hogy az innováció 
jelentős előmozdítói legyenek, és mint ilyen válaszokat adjanak a jelenlegi szociális és 
gazdasági problémákra, valamint nagymértékben hozzájáruljanak a határokon átnyúló 
együttműködéshez, ezzel támogatva az ágazati növekedést; ezért ösztönzi egy támogató és 
egyszerűsített szabályozási keret kialakítását, amely hozzájárul a szociális vállalkozások 
sokszínű szervezetének előmozdításához, illeszkedik a tevékenységeik konkrét jellegéhez 
és olyan pénzügyi támogatást nyújt, amely jobban megfelel a szociális vállalkozási 
tevékenység és a szociális vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások –
sajátosságainak, ezzel előmozdítva növekedésüket és fenntarthatóságukat;

2. úgy véli, hogy a szociális vállalkozási tevékenység és a szociális vállalkozások előtérbe 
helyezése érdekében megfelelő nyomon követés és átláthatóság által jellemzett 
elszámoltatható gazdálkodási folyamatokra van szükség;

3. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások uniós szintű elismerése nem korlátozódhat 
egyes kereskedelmi vállalkozások esetében a szociális célkitűzések felvételére, hanem 
figyelemmel kell lenni a szociális vállalkozásokon, és különösen a szociális és szolidáris 
gazdaság vállalkozásain belüli egyes kategóriák sajátos jellemzőire; hangsúlyozza, hogy 
ennek megvalósítása érdekében olyan finanszírozási eszközöket kell elfogadni és 
végrehajtani, amelyek segítségével e vállalkozások saját céljaiknak és célkitűzéseiknek 
megfelelően végezhetik tevékenységeiket, valamint erősíteni kell a közöttük lévő 
szolidaritást; hangsúlyozza továbbá, hogy a szociális vállalkozások megfelelőbb ismerete 
és tevékenységeik minőségi, többoldalú és független értékelése fokozná a társadalom 
egésze számára jelentett hasznosságuk elismerését és annak megértését, hogy a társadalmi 
kohézió a gazdasági és társadalmi jólét forrása, nem csak egy költség;

4. üdvözli az európai kkv-k mikrohitellel való támogatására irányuló javaslatot;

5. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások – ágazattól független – hozzájárulásának 
jelentőségét a szociális kohézió és a befogadás erősítésében, valamint általában a 
fogyasztók, és különösen a sérülékeny fogyasztók igényeinek megértésében és 
kielégítésében; hangsúlyozza, hogy bár a szociális vállalkozások elsődleges célja az, hogy 
kielégítsék a szociális vagy közérdekű szükségleteket, egyben igyekeznek megfelelni a 
polgárok az embert, a környezetet, a társadalmi normákat és a társadalmiságot jobban 
tiszteletben tartó etikai magatartással kapcsolatos növekvő elvárásainak;

6. felszólítja a Bizottságot a szélesebb közönséget célzó olyan intézkedések elfogadására, 
amelyekkel növelhető a szociális vállalkozások tevékenységeivel kapcsolatos 
tájékozottság, illetve a beléjük vetett bizalom, valamint hogy ösztönözze a nyilvánosságot 
az ilyen típusú vállalkozások aktív támogatására;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy a szociális vállalkozások indítását és fejlődését hátráltató 
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akadályok felszámolásával, a szociális gazdasági szereplőknek biztosított szakmai képzés 
és átképzés támogatásával és a szociális vállalkozóknak nyújtott megemelt támogatással 
bátorítsák, ösztönözzék és fejlesszék a szociális gazdaság szereplőit;

8. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások – tevékenységeik és működési módjuk révén 
– elősegítik egy összetartóbb, demokratikus és „aktív” társadalom létrehozását, amely 
hozzájárul a munkahelyteremtéshez, valamint a fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedéshez, különösen a szolidaritás és fenntarthatóság, a szociális kohézió és 
beilleszkedés, a minőségi munkahelyteremtés, a nemek közötti esélyegyenlőség, valamint 
a magánélet, a családi élet és a munkavégzés összehangolásának előmozdítása révén;

9. véleménye szerint a vállalati szociális felelősség és a „szociális vállalkozás” ugyanazon 
politika egymást kiegészítő szempontjai, amelyeket ezért összehangolt módon, anélkül 
kell fejleszteni, hogy a tagállami törekvések átfedésbe kerülnének egymással;

10. úgy véli, hogy az Unió közbeszerzési szabályainak reformja jó lehetőséget kínál a 
szociális normák tiszteletben tartásának fokozására, a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb részvételére és a közbeszerzésekhez való 
hozzáférésük javítására; üdvözli, hogy a közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatára 
irányuló bizottsági javaslat tartalmaz egy szociális szolgáltatásokra vonatkozó rendszert, 
és hangsúlyozza ezen eszköz jelentőségét a helyi ajánlatkérők számára a társadalmi 
kohéziót előmozdító minőségi szolgáltatások biztosításában;

11. tudomásul veszi a Bizottság azon javaslatát, hogy a fogyatékkal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott szerződéseket; hangsúlyozza a fenntartott 
szerződésekre vonatkozó új rendelkezésben az innovatív társadalmi és területi fejlődés 
előmozdítása tekintetében rejlő lehetőségeket, a szerződések versenyen alapuló 
odaítélésének tiszteletben tartása mellett;

12. felkéri a Bizottságot, hogy végezzen alapos hatásvizsgálatot a szociális és 
környezetvédelmi célok megvédésére és a szociális vállalkozások közbeszerzésen való 
fokozottabb részvételére irányuló hosszú távú stratégia kialakítása érdekében, a 
szerződések versenyen alapuló odaítélésének veszélyeztetése vagy a szabályok 
kikerülésére való ösztönzés nélkül; felkéri a tagállamokat, hogy távolítsák el a szociális 
vállalkozások gazdasági tevékenységének elindítását és fejlődését hátráltató akadályokat, 
különösen a közigazgatási eljárások végrehajtása tekintetében.
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