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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet inser att sociala företag kan komma med innovativa lösningar på de 
aktuella sociala och ekonomiska problemen. Parlamentet uppmuntrar därför utvecklingen 
av ett stödjande regelverk och tillhandahållandet av ekonomiskt stöd för att möjliggöra 
företagens tillväxt och överlevnad. 

2. Europaparlamentet understryker de sociala företagens bidrag när det gäller att förstå och 
möta i synnerhet sårbara konsumenters behov. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att öka konsumenternas 
kunskap om och förtroende för sociala företag, och att uppmuntra dem att aktivt stödja 
denna typ av företag.

4. Europaparlamentet betonar att sociala företag hjälper till att bygga ett ”aktivt samhälle” 
som stöder en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

5. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar och ”socialt företagande” är 
kompletterande aspekter av samma politik, och bör därför utvecklas på ett samordnat sätt.

6. Europaparlamentet anser att reformen av EU:s regler för offentlig upphandling ger en bra 
möjlighet att öka respekten för sociala normer och förbättra sociala företags deltagande i 
offentliga upphandlingar. Parlamentet vidhåller sin ståndpunkt att reformens främsta mål 
– förenkling och modernisering – inte bör äventyras av alltför betungande sociala 
skyldigheter eller villkor.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att lägga till missgynnade 
samhällsgrupper som ny grupp i reserverade kontrakt. Parlamentet betonar att en så viktig 
utvidgning av begreppet reserverade kontrakt inte bör göras på konkurrenskraftens 
bekostnad.

8. Europaparlamentet ber kommissionen att utarbeta en långsiktig strategi för att skydda 
sociala mål och förbättra sociala företags deltagande i offentliga upphandlingar, utan att 
hämma konkurrensen vid upphandlingarna eller uppmuntra till att kringgå reglerna.


