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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da imajo socialna podjetja potencial, da postanejo pomembno gonilo inovacij, 
najdejo inovativne rešitve za aktualno socialno in gospodarsko problematiko in 
pomembno prispevajo k čezmejnemu sodelovanju, zaradi česar podpirajo rast v tem 
sektorju; zato spodbuja razvoj poenostavljenega podpornega regulativnega okvira, s 
katerim bo mogoče spodbujati organizacijsko raznolikost socialnih podjetij, odgovoriti na 
posebno naravo njihovih dejavnosti in jim omogočiti finančno podporo, ki bo bolje 
prilagojena socialnemu podjetništvu in socialnim podjetjem, predvsem malim in srednjim, 
s čimer bi spodbodli njihovo rast in vzdržnost;

2. meni, da je za ohranjanje osrednjih značilnosti socialnega podjetništva in socialnih 
podjetij nujno potrebno odgovorno upravljanje, podprto z ustreznim spremljanjem in 
preglednostjo mehanizmov financiranja;

3. poudarja, da priznanje socialnih podjetij na evropski ravni ne bi smelo biti omejeno na 
vključevanje družbenih ciljev v nekaterih komercialnih podjetjih, temveč bi bilo treba 
upoštevati posebnosti vsake kategorije teh podjetij, zlasti na področju socialnega in 
dobrodelnega gospodarstva; poudarja, da je treba za to sprejeti in izvajati finančne 
instrumente, ki jim bodo omogočali, da svoje dejavnosti opravljajo v skladu s svojimi 
smotri in cilji, ter spodbujali solidarnost med njimi; poleg tega poudarja, da bi boljše 
poznavanje tovrstnih podjetij ter kvalitativna, večstranska in neodvisna ocena njihovih 
dejavnosti spodbudila njihovega prispevanja vsej družbi ter pomagala ozaveščati, zakaj je 
socialna kohezija vir gospodarskega in družbenega bogastva, ne pa breme;

4. pozdravlja predlog o mikrokreditih v podporo evropskim malim in srednjim podjetjem;

5. poudarja, da socialna podjetja v vseh sektorjih prispevajo h krepitvi socialne kohezije in k 
splošnemu zadovoljevanju potreb potrošnikov, še posebej pa potreb ranljivih potrošnikov;
poudarja, da je namen teh podjetij predvsem zadovoljevati potrebe družbe in javnosti, pa 
tudi vse pogostejše zahteve državljanov po etičnem ravnanju ter večjem spoštovanju 
človeka, okolja, socialnih standardov in solidarnosti;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za ozaveščanje širše javnosti o dejavnostih socialnih 
podjetij in povečanje zaupanja vanje ter za spodbujanje širše javnosti k dejavnemu 
podpiranju tovrstnih podjetij;

7. poziva države članice, naj podpirajo, spodbujajo in razvijajo subjekte socialnega 
gospodarstva, in sicer z odpravo ovir za zagon in razvoj socialnih podjetij, podporo 
usposabljanju in preusposabljanju na tem področju ter povečanjem pomoči za podjetnike 
iz socialnih podjetij;

8. poudarja, da socialna podjetja že po svoji naravi in s svojim delovanjem pomagajo 
ustvarjati bolj povezano, demokratično in „dejavno“ družbo, ki bo prispevala k ustvarjanju 
delovnih mest ter k trajnostni in vključujoči gospodarski rasti – predvsem z 
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uveljavljanjem solidarnosti in trajnosti, socialne kohezije in vključevanja, kakovostnimi in 
stabilnimi delovnimi mesti, enakimi možnostmi za moške in ženske ter z usklajevanjem 
osebnega, družinskega in poklicnega življenja;

9. meni, da sta družbena odgovornost podjetij in socialno podjetništvo dopolnjujoča se 
vidika iste politike, zato ju je treba razvijati usklajeno in pri tem ne podvajati prizadevanj 
držav članic;

10. meni, da je reforma predpisov EU s področja javnih naročil dobra priložnost za izboljšanje 
spoštovanja socialnih standardov, povečanje sodelovanja socialnih podjetij pri javnih 
naročilih in izboljšanje njihovega dostopa do podeljevanja javnih naročil; pozdravlja novi 
režim socialnih storitev, ki ga je Komisija predlagala v okviru revizije direktiv o javnem 
naročanju, in poudarja, da je to orodje za lokalne naročnike pomembno pri zagotavljanju 
kakovostnih storitev, ki spodbujajo socialno kohezijo;

11. je seznanjen s predlogom Komisije, naj se na področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb; poudarja potencial novih določb o pridržanih naročilih, ki bi ob 
spoštovanju načel konkurenčnega dodeljevanja naročil lahko tudi spodbujale inovativen 
socialni in teritorialni razvoj;

12. poziva Komisijo, naj izvede poglobljeno oceno učinka, da bi lahko oblikovala dolgoročno 
strategijo za varstvo socialnih in okoljskih ciljev in povečala udeležbo socialnih podjetij v 
javnih naročilih, ne da bi se s tem oviralo konkurenčno dodeljevanje naročil ali spodbujalo 
neupoštevanje pravil; poziva države članice, naj odpravijo ovire, ki subjektom socialnega 
gospodarstva onemogočajo zagon in razvoj gospodarske dejavnosti, še posebej pri 
izvajanju upravnih postopkov.
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