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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que as empresas sociais possuem potencial para dar respostas inovadoras aos 
problemas atuais de caráter social e económico, e para contribuir de uma forma 
significativa para a cooperação transfronteiriça, apoiando assim o crescimento do setor; 
incentiva, portanto, o desenvolvimento de um quadro regulamentar favorável e 
simplificado que promova a diversidade estrutural das empresas sociais, dê resposta à 
natureza específica das suas atividades e forneça um apoio financeiro mais adequado ao 
empreendedorismo social e às empresas sociais, nomeadamente as PME, promovendo o 
seu crescimento e a sua sustentabilidade;

2. Considera que são necessários processos de gestão responsáveis, sustentados pelo devido 
acompanhamento e pela devida transparência dos mecanismos de financiamento, para que 
as atenções continuem concentradas no empreendedorismo social e nas empresas sociais;

3. Sublinha que o reconhecimento das empresas sociais a nível europeu não se deve 
restringir à inclusão de objetivos sociais em determinadas empresas comerciais, devendo 
ter também em conta as especificidades de cada categoria de empresas sociais, 
designadamente as empresas da economia social e solidária; insiste, neste contexto, na 
necessidade de adotar e aplicar instrumentos, nomeadamente de financiamento, que 
permitam às empresas realizar as suas atividades de acordo com as suas metas e objetivos 
e estimular a solidariedade entre as mesmas; reitera ainda o facto de que um conhecimento 
mais aprofundado sobre as empresas sociais e uma avaliação qualitativa, multilateral e 
independente das respetivas atividades permitiriam valorizar os seus contributos para a 
sociedade no seu todo e perceber de que modo a coesão social é uma fonte de riqueza 
económica e social, embora seja muitas vezes encarada exclusivamente como uma 
despesa;

4. Congratula-se com a proposta de microcréditos para apoiar as PME europeias;

5. Destaca a importância da contribuição das empresas sociais, em todos os setores, para 
reforçar a coesão e a inclusão sociais, e para compreender e atender às necessidades dos 
consumidores em geral, e dos consumidores vulneráveis, em particular; salienta que as 
empresas sociais, embora tenham como objetivo principal satisfazer as necessidades 
políticas públicas e sociais, também se esforçam por ir ao encontro das crescentes 
exigências dos cidadãos no que respeita a um comportamento ético mais respeitoso dos 
seres humanos, do ambiente, das normas sociais e da sociabilidade;

6. Exorta a Comissão a adotar medidas destinadas a sensibilizar o público em geral para as 
atividades das empresas sociais e a aumentar a sua confiança nas mesmas, bem como a 
incentivar o público em geral a apoiar ativamente este tipo de empresas;

7. Convida os Estados-Membros a promoverem, incentivarem e desenvolverem as 
instituições da economia social, eliminando os obstáculos ao arranque e desenvolvimento 
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de empresas sociais, promovendo a formação e a reconversão profissional no domínio das 
instituições da economia social e aumentando as ajudas aos empreendedores das empresas 
sociais;

8. Sublinha o facto de que, em virtude da natureza das suas atividades e modalidades de 
funcionamento, as empresas sociais ajudam construir uma sociedade mais solidária, 
democrática e "ativa" que contribua para a criação de emprego e para um crescimento 
económico sustentável e inclusivo, nomeadamente através da promoção da solidariedade e 
da sustentabilidade, da coesão e da inclusão sociais, de empregos estáveis e de boa 
qualidade, da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e da conciliação da 
vida pessoal, familiar e profissional;

9. Considera que a responsabilidade social das empresas e a "empresa social" constituem 
aspetos complementares de uma mesma política, devendo, por conseguinte, ser 
desenvolvidas de forma coordenada, sem incorrer na duplicação dos esforços realizados 
pelos Estados-Membros;

10. Considera que a reforma das regras aplicáveis aos contratos públicos da UE é uma boa 
oportunidade para melhorar a observância das normas sociais e aumentar a participação 
das empresas sociais nos contratos públicos; congratula-se com o regime de serviços 
sociais incluído na proposta da Comissão sobre a revisão das diretivas relativas aos 
contratos públicos, e salienta a importância deste instrumento para as entidades 
adjudicantes locais em matéria de prestação de serviços de qualidade que promovam a 
coesão social;

11. Saúda a proposta da Comissão relativa à introdução de uma nova categoria de pessoas 
desfavorecidas nos contratos reservados; sublinha o potencial da nova disposição relativa 
aos contratos reservados para a promoção do desenvolvimento social e territorial 
inovador, respeitando os princípios da adjudicação concorrencial de contratos;

12. Solicita à Comissão que proceda a uma avaliação de impacto rigorosa para formular uma 
estratégia a longo prazo que vise a salvaguarda dos objetivos sociais ambientais e reforce 
a participação das empresas sociais nos contratos públicos, sem comprometer a 
adjudicação concorrencial de contratos, nem criar incentivos para contornar as regras; 
convida os Estados-Membros a eliminarem os obstáculos que impedem o arranque e o 
desenvolvimento de uma atividade económica por parte das entidades da economia social, 
mais particularmente no que respeita à concretização dos procedimentos administrativos.
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