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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa społeczne mają potencjał do innowacyjnego reagowania na 
bieżące problemy ekonomiczne i społeczne; zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz udzielenia pomocy finansowej, aby umożliwić tym 
przedsiębiorstwom rozwój i przetrwanie; 

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw społecznych w zrozumienie i zaspokojenie potrzeb 
wrażliwych konsumentów. 

3. wzywa Komisję do przyjęcia środków na rzecz poszerzenia wiedzy konsumentów o 
przedsiębiorstwach społecznych i zwiększenia zaufania do nich oraz na rzecz zachęcania 
konsumentów do wspierania tego typu przedsiębiorstw; 

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa społeczne pomagają budować „aktywne społeczeństwo”, 
które wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu; 

5. uważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i „przedsiębiorstwa społeczne” to 
uzupełniające się aspekty tej samej polityki i w związku z tym powinny być rozwijane w 
sposób skoordynowany;

6. jest zdania, że reforma unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych stwarza 
dobrą okazję do poprawy poszanowania standardów społecznych i zwiększenia udziału 
przedsiębiorstw społecznych w zamówieniach publicznych; nalega, aby nadmiernie 
obciążające zobowiązania społeczne lub warunki nie stały na przeszkodzie głównym 
celom reformy – uproszczeniu i modernizacji;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o dodanie nowej kategorii osób znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji do zamówień zastrzeżonych; podkreśla, że tak znaczące 
rozszerzenie pojęcia zamówień rozszerzonych nie może odbić się negatywnie na 
konkurencyjności;

8. zwraca się do Komisji o opracowanie długoterminowej strategii na rzecz zabezpieczenia 
celów społecznych oraz zwiększenia udziału przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych bez utrudniania udzielania zamówień w trybie 
konkurencyjnym ani tworzenia zachęt do obejścia przepisów;


