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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a szociális vállalkozásoknak megvan a lehetőségük arra, hogy innovatív 
válaszokat adjanak a jelenlegi szociális és gazdasági problémákra; ezért ösztönzi a 
támogató szabályozási keret kialakítását és olyan pénzügyi támogatás nyújtását, amely 
segíti a növekedésüket és túlélésüket; 

2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások hozzájárulását a különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértésében és kielégítésében; 

3. felszólítja a Bizottságot olyan intézkedések elfogadására, amelyekkel növelhetők a 
fogyasztók ismeretei a szociális vállalkozásokról, illetve a beléjük vetett bizalmat, és arra 
bátorítja őket, hogy aktívan támogassák az ilyen típusú vállalkozásokat; 

4. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások segítik az „aktív társadalom” építését, amely 
segíti a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést; 

5. véleménye szerint a vállalati szociális felelősség és a „szociális vállalkozás” ugyanazon 
politika egymást kiegészítő szempontjai, amelyeket ezért összehangolt módon kell 
fejleszteni;

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési szabályainak reformja jó lehetőséget kínál a 
szociális normák tiszteletben tartásának fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb részvételére; kitart amellett, hogy a reform fő céljait –
az egyszerűsítés és a modernizáció – a túlzottan terhes társadalmi kötelezettségek vagy 
feltételek nem veszélyeztethetik;

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott szerződéseket; hangsúlyozza, hogy a fenntartott 
szerződések fogalmának ilyen lényeges bővítés nem mehet a versenyképesség rovására;

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki hosszú távú stratégiát a szociális célok 
megvédésére és a szociális vállalkozások közbeszerzésen való fokozottabb részvételére, a 
szerződések versenyen alapuló odaítélésnek veszélyeztetése vagy a szabályok kikerülésére 
való ösztönzés nélkül.


