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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat sociale ondernemingen de potentie hebben om een belangrijke drijvende kracht 
te zijn voor innovatie, en om als zodanig oplossingen aan te reiken voor de bestaande 
sociale en economische problemen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
grensoverschrijdende samenwerking, en om aldus de groei in de sector te ondersteunen; 
moedigt daarom de ontwikkeling aan van een ondersteunende en gestroomlijnde 
regelgeving die bevorderlijk is voor de structurele diversiteit van sociale ondernemingen, 
beantwoordt aan de specifieke aard van hun activiteiten en financiële steun biedt die zich 
beter leent voor sociaal ondernemerschap en sociale bedrijven, en met name mkb-
bedrijven, waardoor hun groei en duurzaamheid worden bevorderd;

2. is van mening dat verantwoorde beheersprocessen, ondersteund door naar behoren 
gecontroleerde en transparante financieringsmechanismen, noodzakelijk zijn om zich te 
kunnen blijven concentreren op sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen;

3. wijst erop dat men zich bij de erkenning van sociale ondernemingen op EU-niveau niet 
mag beperken tot bepaalde commerciële ondernemingen die zich sociale doelstellingen 
eigen hebben gemaakt, maar ook rekening moet houden met het specifieke karakter van 
elke categorie sociale ondernemingen, met name bedrijven in de sociale en charitatieve 
economie; benadrukt dat met het oog daarop financieringsinstrumenten moeten worden 
ontwikkeld en toegepast waardoor deze bedrijven in staat worden gesteld hun activiteiten 
in overeenstemming met hun eigen oogmerken en doelstellingen uit te voeren en om de 
onderlinge solidariteit te bevorderen; benadrukt tevens dat een betere kennis van sociale 
ondernemingen en een kwaliteitsbewuste, objectieve en onafhankelijke beoordeling van 
hun activiteiten de bijdrage die zij leveren aan de samenleving als geheel zou verbeteren 
en de bewustwording zou doen toenemen omtrent de manier waarop sociale cohesie als 
een bron van economische en sociale rijkdom fungeert en niet alleen maar een kostenpost 
is;

4. is ingenomen met het voorstel tot beschikbaarstelling van microkredieten ter 
ondersteuning van Europese mkb-bedrijven;

5. wijst op het belang van de bijdrage van sociale ondernemingen in alle sectoren aan de 
versterking van de sociale samenhang en integratie en voor het inzicht in en de vervulling 
van de behoeften van de consument in het algemeen en van kwetsbare consumenten in het 
bijzonder; wijst er met nadruk op dat sociale ondernemingen weliswaar voornamelijk ten 
doel hebben te voorzien in maatschappelijke en overheidspolitieke behoeften, maar ook 
om tegemoet te komen aan de steeds sterkere roep onder burgers naar ethisch verantwoord 
gedrag met meer oog voor de mens, het milieu, de natuur, de sociale normen en 
maatschappelijk verantwoord gedrag;

6. dringt bij de Commissie aan op maatregelen ter verbetering van het publieke besef 
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omtrent de activiteiten van sociale ondernemingen en ter bevordering van het vertrouwen 
in die bedrijven, en om het grote publiek aan te moedigen dit soort activiteiten actief te 
ondersteunen;

7. roept de lidstaten ertoe op sociaaleconomische instellingen te bevorderen, te stimuleren en 
te ontwikkelen door het wegnemen van belemmeringen voor het opzetten en ontwikkelen 
van sociale bedrijven, het bevorderen van opleiding en bijscholing op het gebied van 
sociaaleconomische instellingen en het verhogen van de steun aan sociale ondernemers;

8. wijst erop dat sociale ondernemingen, door de aard van hun activiteiten en hun manier van 
functioneren bijdragen aan de opbouw van een hechtere, democratischere en "actievere" 
samenleving, die het scheppen van werkgelegenheid en duurzame en inclusieve 
economische groei helpt realiseren door met name bevordering van solidariteit en 
duurzaamheid, sociale samenhang en integratie, stabiele banen van goede kwaliteit, 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en het combineren van persoonlijk, gezins- en 
beroepsleven;

9. is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en "sociale ondernemingen" 
complementaire aspecten van eenzelfde beleid zijn en derhalve dienen te worden 
ontwikkeld op een gecoördineerde manier, zonder overlapping van de inspanningen van 
de lidstaten;

10. is van mening dat de hervorming van de EU-regelgeving inzake openbare aanbestedingen 
een goede gelegenheid is om het respect voor sociale normen te verbeteren en de 
participatie aan en toegankelijkheid van overheidscontracten voor sociale ondernemingen 
te vergroten; is ingenomen met de in het voorstel van de Commissie inzake de herziening 
van de richtlijnen voor overheidsopdrachten opgenomen regeling voor sociale diensten, en 
onderstreept het belang van dit instrument voor lokale aanbestedende diensten om 
kwalitatief hoogwaardige diensten ter bevordering van de sociale cohesie te kunnen 
leveren;

11. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om ook kansarmen toe te voegen aan de 
categorieën die in aanmerking komen voor voorbehouden contracten; onderstreept het 
potentieel van de nieuwe bepaling inzake voorbehouden contracten voor het stimuleren 
van innovatieve sociale en ruimtelijke ontwikkeling met inachtneming van de beginselen 
inzake concurrentieel verantwoorde gunning van contracten;

12. verzoekt de Commissie een grondige effectbeoordeling op te maken met het oog op de 
ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de waarborging van de sociale en 
milieudoelstellingen en de intensievere participatie van sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten, zonder dat dit ten koste gaat van de concurrentieel verantwoorde 
gunning van contracten en zonder dat daarbij prikkels worden gecreëerd om de regels te 
omzeilen; verzoekt de lidstaten belemmeringen voor het starten en ontwikkelen van 
economische activiteiten door sociaaleconomische instellingen op te heffen, met name wat 
betreft de implementatie van administratieve procedures.
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