
PA\901117SL.doc PE489.359v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2012/2004(INI)

8.5.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o pobudi za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje 
socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih 
inovacij
(2012/2004(INI))

Pripravljavka mnenja: Małgorzata Handzlik



PE489.359v01-00 2/3 PA\901117SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\901117SL.doc 3/3 PE489.359v01-00

SL

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava potencial socialnih podjetij, da ponudijo inovativne rešitve za trenutne socialne 
in gospodarske težave; zato spodbuja razvoj podpornega regulativnega okvira in 
zagotavljanje finančne podpore, da bodo ta podjetja lahko rasla in preživela; 

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k razumevanju in zadovoljevanju potreb zlasti 
ranljivih potrošnikov; 

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za izboljšanje poznavanja in povečanje zaupanja v 
socialna podjetja pri potrošnikih ter slednje spodbuja k dejavni podpori tovrstnim 
podjetjem; 

4. poudarja, da socialna podjetja pripomorejo k oblikovanju „dejavne družbe“, ki podpira 
trajnostno in vključujočo gospodarsko rast; 

5. meni, da sta družbena odgovornost podjetij in „socialno podjetništvo“ vidika iste politike, 
ki se medsebojno dopolnjujeta, zato ju je treba razvijati usklajeno;

6. meni, da reforma predpisov s področja javnih naročil EU predstavlja dobro priložnost za 
izboljšanje spoštovanja socialnih standardov in povečanje sodelovanja socialnih podjetij 
pri javnih naročilih; vztraja, da poglavitnih ciljev reforme – poenostavitve in posodobitve 
– ne smejo ogrožati preveč obremenjujoče socialne obveznosti ali pogoji;

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb; poudarja, da takšna znatna razširitev pojma pridržanih pogodb ne sme 
okrniti konkurenčnosti;

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno strategijo za zaščito socialnih ciljev in večjo 
udeležbo socialnih podjetij v javnih naročilih, ne da bi s tem ovirali konkurenčno 
dodeljevanje naročil ali spodbujali neupoštevanje pravil;


