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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li n-negozji soċjali għandhom il-potenzjal li jipprovdu rispons innovattiv 
għall-problemi soċjali u ekonomiċi attwali; jinkoraġġixxi, għalhekk, l-iżvilupp ta’ qafas 
regolatorju ta’ appoġġ u l-provvista ta’ appoġġ finanzjarju biex jippermettilhom jikbru u 
jibqgħu sejrin tajjeb;  

2. Jenfasizza l-kontribut tan-negozji soċjali fl-għarfien u l-għajnuna għall-ħtiġijiet ta’ 
konsumaturi vulnerabbli b’mod partikolari;  

3. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta miżuri biex jiżdiedu l-għarfien u l-kunfidenza tal-
konsumaturi fin-negozji soċjali u biex tinkuraġġihom biex jappoġġjaw b’mod attiv dan it-
tip ta’ negozju;  

4. Jisħaq li n-negozji soċjali jgħinu biex tinbena ‘soċjetà attiva’ li hija ta’ appoġġ għal 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklussiv; 

5. Jikkunsidra li responsabilità soċjali korporattiva u ‘intrapriża soċjali’ huma aspetti 
kumplementari tal-istess politika u għandhom għalhekk jiġu żviluppati b’mod koordinat;

6. Huwa tal-fehma li r-riforma tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE tipprovdi opportunità 
tajba biex jiġi mtejjeb ir-rispett għall-istandards soċjali u tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ 
negozji soċjali f’kuntratti pubbliċi;  jinsisti li l-għanijiet prinċipali tar-riforma –
simplifikazzjoni u modernizzazzjoni – ma għandhomx jiġu pperikolati minn obbligi jew 
kundizzjonijiet soċjali kbar wisq;

7. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid kategorija ġdida ta’ persuni żvantaġġjati għal 
kuntratti riservati; jisħaq li estensjoni sinifikanti tal-idea ta’ kuntratti riservati bħal din ma 
għandiex tnaqqas il-kompetittività;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija fit-tul biex tissalvagwardja l-għanijiet 
soċjali u biex iżżid il-parteċipazzjoni ta’ negozji soċjali fl-akkwist pubbliku, mingħajr ma 
ttellef l-għoti kompetittiv ta’ kuntratti jew il-ħolqien ta’ inċentivi biex jiġu evitati r-regoli;


