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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa społeczne mają potencjał, by stać się ważnymi czynnikami 
innowacji, a co za tym idzie, by dostarczać rozwiązań bieżących problemów społecznych 
i ekonomicznych i przyczynić się w znacznej mierze do współpracy transgranicznej, 
wspierając w ten sposób wzrost w sektorze; zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających i efektywnych ram regulacyjnych umożliwiających propagowanie 
różnorodności form organizacji przedsiębiorstw społecznych, uwzględniających specyfikę 
ich działań i zapewniających pomoc finansową lepiej dostosowaną do potrzeb 
przedsiębiorczości społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, w szczególności MŚP, 
wspierając w ten sposób ich rozwój i zrównoważone funkcjonowanie;

2. uważa, że odpowiedzialne procesy zarządcze, wspierane za pośrednictwem mechanizmów 
finansowania podlegających odpowiedniemu monitorowaniu i zasadzie przejrzystości, są 
niezbędne do utrzymania właściwego ukierunkowania przedsiębiorczości społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

3. podkreśla, że uznawanie przedsiębiorstw społecznych na szczeblu UE nie może się 
ograniczać do uwzględniania celów społecznych przez niektóre przedsiębiorstwa 
handlowe, lecz powinno obejmować specyfikę poszczególnych kategorii przedsiębiorstw 
społecznych, a przede wszystkim tych działających w ramach gospodarki społecznej i 
solidarnej; w tym kontekście wskazuje na konieczność przyjęcia i stosowania narzędzi 
finansowania, które umożliwią takim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności 
zgodnie ze ich własnymi celami oraz pogłębienie solidarności między nimi; podkreśla 
ponadto, że większa wiedza na temat przedsiębiorstw społecznych oraz jakościowa, 
wszechstronna i niezależna ocena ich działalności umożliwiłaby zwiększenie wkładu tych 
przedsiębiorstw na rzecz całego społeczeństwa oraz zrozumienie, w jaki sposób spójność 
społeczna staje się źródłem bogactwa gospodarczego i społecznego, a nie tylko źródłem 
kosztów;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący mikrokredytów ukierunkowanych na 
wsparcie europejskich MŚP;

5. podkreśla znaczenie wkładu przedsiębiorstw społecznych we wszystkich sektorach we 
wzmocnienie spójności i integracji społecznej oraz w zrozumienie potrzeb konsumentów, 
a w szczególności konsumentów o słabszej pozycji, i wyjście naprzeciw tym potrzebom;
zaznacza, że przedsiębiorstwa społeczne, których głównym celem jest zaspokojenie 
potrzeb społecznych lub potrzeb, których uwzględnienie leżących w interesie ogólnym, 
dążą także do zaspokojenia rosnących potrzeb obywateli dotyczących zachowań 
etycznych, odznaczających się większym szacunkiem dla człowieka, środowiska, 
standardów społecznych i solidarności społecznej;

6. wzywa Komisję do przyjęcia skierowanych do ogółu społeczeństwa środków na rzecz 
szerzenia wiedzy na temat działalności przedsiębiorstw społecznych i zwiększenia 
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zaufania do nich oraz zachęcania opinii społecznej do czynnego wspierania tego typu 
przedsiębiorstw;

7. zwraca się do państw członkowskich o wspieranie, zachęcanie do działania i rozwijanie 
podmiotów gospodarki społecznej poprzez usuwanie przeszkód na drodze do tworzenia i 
rozwijania przedsiębiorstw społecznych, promowanie szkoleń i przekwalifikowania 
zawodowego wśród podmiotów gospodarki społecznej oraz zwiększanie pomocy na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa społeczne;

8. podkreśla, że przedsiębiorstwa społeczne ze względu na specyfikę ich działalności i 
sposób funkcjonowania pomagają budować bardziej spójne, demokratyczne i „aktywne” 
społeczeństwo, które wspiera tworzenie miejsc pracy i zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w szczególności poprzez promowanie 
solidarności i zrównoważonego rozwoju, spójność i integrację społeczną, tworzenie 
stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, równość szans mężczyzn i kobiet, a także 
godzenie życia osobistego i rodzinnego z zawodowym;

9. uważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i „przedsiębiorstwa społeczne” to 
uzupełniające się aspekty tej samej polityki i w związku z tym powinny być rozwijane w 
sposób skoordynowany, bez powielania wysiłków podejmowanych przez państwa 
członkowskie;

10. jest zdania, że reforma unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych stwarza 
dobrą okazję do zapewnienia lepszego poszanowania standardów społecznych, 
zwiększenia udziału i poprawy dostępu przedsiębiorstw społecznych w zamówieniach 
publicznych; z zadowoleniem przyjmuje nowy system usług społecznych zaproponowany 
przez Komisję we wniosku dotyczącym przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych i podkreśla znaczenie tego narzędzia dla lokalnych instytucji zamawiających 
w zapewnianiu wysokiej jakości usług przyczyniających się do poprawy spójności 
społecznej;

11. przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji o dodanie nowej kategorii osób znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji do postanowień dotyczących zamówień zastrzeżonych; 
podkreśla potencjał nowych przepisów w sprawie zamówień zastrzeżonych w kontekście 
wspierania innowacyjnego rozwoju społecznego i terytorialnego, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasad udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym;

12. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dogłębnej oceny skutków w celu opracowania 
długoterminowej strategii na rzecz zabezpieczenia celów społecznych i środowiskowych 
oraz zwiększenia udziału przedsiębiorstw społecznych w zamówieniach publicznych, bez 
utrudniania udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym ani tworzenia zachęt do 
obejścia przepisów; zwraca się do państw członkowskich o usunięcie przeszkód na drodze 
do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej przez podmioty gospodarki 
społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania procedur administracyjnych;
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