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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat sociale ondernemingen alles in zich hebben om innovatieve antwoorden te 
geven op de huidige sociale en economische problemen; draagt daarom een warm hart toe 
aan de initiatieven ter ontwikkeling van een ondersteunend regelgevend kader en ter 
verstrekking van financiële ondersteuning ten behoeve van hun groei en overleven;

2. wijst op de bijdrage van sociale ondernemingen aan het begrip voor en de leniging van de 
behoeften van met name de kwetsbare consument;

3. verzoekt de Commissie om maatregelen te treffen om de kennis onder consumenten over 
sociale ondernemingen en hun vertrouwen erin te vergroten en om consumenten aan te 
moedigen dit soort ondernemingen actief te ondersteunen;

4. benadrukt dat sociale ondernemingen bijdragen aan een “actieve samenleving” die 
bevorderlijk is voor duurzame en inclusieve economische groei;

5. is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen twee 
elkaar aanvullende kanten van dezelfde beleidsmedaille zijn die daarom op een 
gecoördineerde wijze verder tot ontwikkeling moeten worden gebracht;

6. is van mening dat de hervorming van de Europese regels voor openbare aanbestedingen 
een goede gelegenheid is om de naleving van sociale normen op een hoger plan te brengen 
en de deelname van de sociale ondernemingen aan overheidsopdrachten te vergroten; 
benadrukt dat de belangrijkste doelstellingen van de hervorming - vereenvoudiging en 
modernisering - niet mogen ondersneeuwen onder al te zwaarwegende sociale 
verplichtingen of voorwaarden;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een nieuwe categorie toe te voegen 
aan voorbehouden opdrachten, namelijk die van kansarme personen; benadrukt dat een 
dergelijke uitbreiding van het begrip voorbehouden opdrachten evenwel niet ten koste 
mag gaan van de mededinging;

8. verzoekt de Commissie om een langetermijnstrategie op te stellen teneinde de sociale 
doelstellingen veilig te stellen en de deelname van sociale ondernemingen aan openbare 
aanbestedingen te vergroten, evenwel zonder afbreuk te doen aan de huidige 
gunningsgronden en zonder prikkels tot stand te brengen om de regels te omzeilen;


