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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να προσφέρουν καινοτόμες 
απαντήσεις στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ 
τούτου, την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να 
επιβιώσουν· 

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση και την 
κάλυψη των αναγκών ιδίως των ευάλωτων καταναλωτών· 

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που θα αυξήσουν την ενημέρωση και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα τους ενθαρρύνουν να 
υποστηρίξουν ενεργά τέτοιου είδους επιχειρήσεις· 

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας «ενεργού 
κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· 

5. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η «κοινωνική επιχείρηση» είναι 
συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
συντονισμένη ανάπτυξή τους·

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί 
καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και να αυξηθεί η 
συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· επιμένει ότι οι 
βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης – απλούστευση και εκσυγχρονισμός – δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από υπερβολικά επαχθείς κοινωνικές υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις·

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία των 
μειονεκτούντων ατόμων στις συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα· τονίζει 
ότι η σημαντική αυτή διεύρυνση της έννοιας των συμβάσεων που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί εις βάρος της ανταγωνιστικότητας·

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα διασφαλίζει 
τους κοινωνικούς στόχους και θα ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των 
συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται κίνητρα για την παράκαμψη των κανόνων.


