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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că întreprinderile sociale au posibilitatea de a oferi răspunsuri inovatoare la 
problemele economice și sociale actuale; prin urmare, încurajează dezvoltarea unui cadru 
de reglementare de susținere și furnizarea unui sprijin financiar pentru a le permite 
creșterea și supraviețuirea; 

2. subliniază contribuția întreprinderilor sociale la înțelegerea și îndeplinirea necesităților 
consumatorilor vulnerabili în special; 

3. îndeamnă Comisia să adopte măsuri de dezvoltare a cunoștințelor consumatorilor și a 
încrederii în întreprinderile sociale și să îi încurajeze să sprijine în mod activ acest tip de 
întreprindere; 

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută la construirea unei „societăți active” care sprijină 
o dezvoltare economică sustenabilă și incluzivă;  

5. consideră că responsabilitatea socială a întreprinderilor și „întreprinderea socială” 
reprezintă aspecte complementare ale aceleiași politici și, prin urmare, ar trebui să fie 
dezvoltate într-un mod coordonat;

6. este de părere că reforma regulilor UE privind achizițiile publice oferă o bună oportunitate 
de îmbunătățire a respectării standardelor sociale și de creștere a participării 
întreprinderilor sociale la contractele publice; insistă asupra faptului că obiectivele 
principale ale reformei – simplificare și modernizare – nu ar trebui să fie puse în pericol 
de obligații sau condiții excesiv de apăsătoare;

7. salută propunerea Comisiei de a adăuga noua categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate; subliniază că o astfel de extindere semnificativă a noțiunii de 
contracte rezervate nu ar trebui să se realizeze cu prețul competitivității;

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie pe termen lung pentru a proteja obiectivele sociale 
și pentru a consolida participarea întreprinderilor sociale la achizițiile publice, fără să 
împiedice acordarea competitivă de contracte sau să creeze stimulente pentru a se sustrage 
normelor;


