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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că întreprinderile sociale pot reprezenta vectori importanți ai inovării și, prin 
aceasta, pot crea soluții la problemele economice și sociale actuale și contribui în mod 
semnificativ la cooperarea transfrontalieră, sprijinind astfel creșterea din acest sector; 
încurajează, prin urmare, dezvoltarea unui cadru de reglementare favorabil și raționalizat, 
care să promoveze diversitatea de organizare a întreprinderilor sociale, să răspundă naturii 
specifice a activităților acestora și să ofere sprijin financiar mai adecvat pentru 
antreprenoriatul social și pentru întreprinderile sociale, în special pentru IMM-uri, 
contribuind astfel la creșterea și durabilitatea acestora;

2. consideră că existența unor procese de gestiune responsabile, sprijinite de un mecanism de 
finanțare transparent și care să facă obiectul unei monitorizări adecvate, este necesar 
pentru a conserva orientarea antreprenariatului social și a întreprinderilor sociale;

3. subliniază că recunoașterea întreprinderilor sociale la nivelul UE nu trebuie să se limiteze 
la integrarea obiectivelor sociale în cadrul anumitor întreprinderi comerciale, ci ar trebui, 
de asemenea, să țină seama de natura specifică a fiecărei categorii de întreprinderi sociale, 
în special, cele ale economiei sociale și solidare; insistă, în acest sens, asupra necesității de 
a adopta și de a pune în aplicare instrumente de finanțare care să permită acestor 
întreprinderi să își desfășoare activitățile conform finalităților și obiectivelor proprii și 
care să promoveze solidaritatea între acestea; insistă, în plus, asupra faptului că o mai 
bună cunoaștere a întreprinderilor sociale și o evaluare calitativă, multipartită și 
independentă a activităților acestora ar permite să se valorifice contribuțiile aduse de 
acestea societății în ansamblu și să se înțeleagă de ce coeziunea socială reprezintă o sursă 
de bogăție economică și socială, și nu doar un cost;

4. salută propunerea privind microcreditele pentru sprijinirea IMM-urilor europene;

5. subliniază importanța contribuției întreprinderilor sociale, din toate sectoarele, la 
consolidarea coeziunii și a incluziunii sociale și la înțelegerea și satisfacerea nevoilor 
consumatorilor în general și a consumatorilor vulnerabili în special; subliniază că 
întreprinderile sociale vizează în special să satisfacă nevoile sociale sau de interes general, 
dar și să răspundă cerințelor în creștere ale cetățenilor în materie de comportamente etice, 
mai respectuoase față de ființa umană, mediu, standarde sociale și solidaritate;

6. îndeamnă Comisia să adopte măsuri menite să sporească cunoașterea de către publicul 
larg a activităților întreprinderilor sociale și să consolideze încrederea sa în acestea, 
precum și să încurajeze sprijinirea în mod activ de către publicul larg a acestui tip de 
întreprinderi;

7. îndeamnă statele membre să promoveze, să încurajeze și să dezvolte instituțiile economiei 
sociale prin înlăturarea obstacolelor care împiedică înființarea și dezvoltarea unei activități 
economice de către entitățile economiei sociale, promovarea formării și recalificării 
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profesionale în domeniul instituțiilor economiei sociale și sporirea ajutorului acordat 
antreprenorilor din domeniul întreprinderilor sociale;

8. subliniază că întreprinderile sociale, prin natura activităților lor și prin modul lor de 
funcționare, ajută la construirea unei societăți mai democratice, mai omogene și mai 
„active”, care contribuie la crearea de locuri de muncă și la o creștere economică 
sustenabilă și incluzivă, în special prin promovarea solidarității și a sustenabilității, a 
coeziunii și incluziunii sociale, a unor locuri de muncă stabile și de calitate, a egalității de 
șanse între femei și bărbați și a concilierii vieții personale, familiale și profesionale;

9. consideră că responsabilitatea socială a întreprinderilor și „întreprinderea socială” 
reprezintă aspecte complementare ale aceleiași politici și, prin urmare, ar trebui să fie 
dezvoltate într-un mod coordonat, fără a duplica eforturile depuse de statele membre;

10. este de părere că reforma regulilor UE privind achizițiile publice oferă o bună oportunitate 
de îmbunătățire a respectării standardelor sociale și de creștere a participării și de 
îmbunătățire a accesului întreprinderilor sociale la contractele publice; salută regimul 
pentru serviciile sociale inclus în propunerea Comisiei privind revizuirea directivelor 
privind achizițiile publice și subliniază importanța acestui instrument pentru autoritățile 
contractante locale în vederea prestării de servicii de calitate care să încurajeze coeziunea 
socială;

11. ia act de propunerea Comisiei de a adăuga o nouă categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate; evidențiază potențialul noii prevederi referitoare la contracte 
rezervate pentru promovarea unei dezvoltări sociale și teritoriale inovatoare, respectând în 
același timp principiile unei acordări competitive de contracte;

12. solicită Comisiei să realizeze o analiză a impactului aprofundată pentru a dezvolta o 
strategie pe termen lung menită să protejeze obiectivele sociale și de mediu și să 
consolideze participarea întreprinderilor sociale la achizițiile publice, fără a împiedica 
acordarea competitivă de contracte și fără a crea condiții care să incite la sustragerea de la 
reguli; solicită statelor membre să elimine obstacolele care împiedică înființarea și 
dezvoltarea unei activități economice de către entitățile economiei sociale, în special în 
ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor administrative;
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