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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret létrehozásával kell javítani; ösztönzi a Bizottságot, hogy –
mivel a szociális vállalkozások innovációs potenciálja még javarészt felderítetlen – minél 
előbb terjesszen elő gyakorlatias jogszabályjavaslatokat; rámutat arra, hogy a pénzügyi 
támogatások új formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell vetni a már meglévő 
eszközöket azok hatékonyságának igazolása érdekében és ehhez – egy átláthatóbb 
befektetési piac kialakulásának elősegítését célozva – szükségesnek tartja a beruházások 
társadalmi eredményének mérésére és összehasonlítására alkalmas eszközök létrehozását; 
szilárd meggyőződése, hogy a különböző pénzügyi eszközök – az európai szociális 
vállalkozásokat segítő alapok vagy az európai kockázatitőke-alapok, szolidaritási 
kötvények kibocsátása, „business angels”-féle kezdeményezések – szükségesek és 
ösztönözni és támogatni kell őket;

2. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások formájukat, méretüket, tevékenységüket, 
gazdálkodásukat és együttműködésüket illetően nagy különbségeket mutatnak; léteznek 
olyan szociális vállalkozások, amelyek kiválóan lépést tudnak tartani a területükön 
végbemenő fejlődéssel, és elegendő kapacitással rendelkeznek saját fejlesztéseikhez, de 
vannak olyanok is, amelyeknél hiányoznak az ilyen jellegű vállalkozások elindítására, 
fejlesztésére és irányítására vonatkozó megfelelő ismeretek; 

3. véleménye szerint a szociális vállalkozás meghatározása a „Kezdeményezés a szociális 
vállalkozásért” című közleményben előremutató lépés az ilyen jellegű szerveződések 
sajátos természetének elismerése felé; kéri, hogy valamennyi uniós intézmény ezt a 
meghatározást alkalmazza; hangsúlyozza, hogy az említett meghatározást kell használni a 
szociális vállalkozásért indított kezdeményezést szolgáló európai finanszírozásról szóló 
rendelet tervezetében is; ezenkívül hangsúlyozza még, hogy a szociális vállalkozásokat 
megkülönböztető három ismérvet – szociális cél vagy célkitűzés, vállalkozói tevékenység 
és a részvételt elősegítő irányítási rendszer – figyelembe kell venni;

4. hangsúlyozza, hogy a „szociális vállalkozás” fogalma egyértelműen összekapcsolódik a 
demokratikus vállalatirányítással, amely az Európai Unió, az OECD és az Egyesült 
Nemzetek elveivel összhangban teljes körűen biztosítja a gazdasági demokráciát, az 
érintett felek részvételét, az átláthatóságot, valamint a vállalatvezetés változását; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe e szempontokat a bevált 
gyakorlatok és követendő példák elemzése és azonosítása, a szociális vállalkozások 
láthatóbbá és az összehasonlíthatóbbá tételének érdekében az esetükben Európában 
alkalmazott címkék és tanúsítványok nyilvántartására szolgáló adatbázisok létrehozása, 
továbbá a jogi környezet fejlesztése során.

5. véleménye szerint olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
szociális vállalkozások pénzügyileg függetlenek legyenek és kereskedelmi vállalkozói 
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tevékenységekben is részt vegyenek; megjegyzi, hogy több tagállamban a pénzügyi 
mechanizmusok és a csökkentett értékű közbeszerzések arra kényszerítik a szociális 
vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik vagy termékeik minőségének javítása helyett a 
kormányzati intézmények által nyújtott támogatások és finanszírozás igénylésére 
összpontosítsanak, ami növelhetné versenyképességüket; kiemeli, hogy a cég felfejlődési 
szakaszában nagyobb hozzáférést kell biztosítani a hitelviszonyt megtestesítő 
eszközökhöz és a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve a szociális vállalkozások 
működésének sajátosságait;

6. úgy véli, hogy a szociális vállalkozások európai versenyképességének növelése érdekében 
ösztönözni kell a szociális innovációs klaszterek létrehozását, amelyek nem csupán helyi 
szinten rendelkeznek hozzáadott értékkel; úgy véli továbbá, hogy a szociális vállalkozások 
– megfelelő ösztönzőkön keresztül – fontos szerepet játszhatnak a munkaerőpiacról 
kilépett, 50 évnél idősebb szakképzett munkavállalók foglalkoztatásában;

7. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a közbeszerzésben részt vevő szociális vállalkozások egyenlő 
esélyekhez jussanak;

8. üdvözli, hogy a Bizottság egyszerűsíteni kívánja a kkv-kra vonatkozó számviteli 
alapelveket, ami elősegíti a megtakarítások még hatékonyabb felhasználását.

9. úgy véli hogy az adatok nyilvánosságra hozatalának közös európai kerete világosabb és 
hatékonyabb információt biztosít majd a szociális vállalkozásokba történt befektetésekre 
vonatkozóan;

10. vallja, hogy a szociális vállalkozások piacának egyik alapvető problémája az effajta 
vállalkozások alapítására és vezetésére vonatkozó megfelelő know-how hiánya, és hogy 
ennélfogva nemcsak a tudás nemzetközi szinten, és adott esetben a tagállamokban történő 
megosztására van szükség, hanem biztosítani kell a témával kapcsolatos tanácsadás, 
képzés és tájékoztatás elérhetőségét is; a szociális vállalkozás elősegítése és ösztönzése 
révén a lehető legjobban kiaknázhatjuk a benne rejlő növekedési potenciált és társadalmi 
értéket teremtő kapacitását;

11. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki felnőttképzési programokat, 
beleértve kommunikáció és információtechnológia felhasználására alapozottakat is, 
célzottan szociális szolgáltatásokat és/vagy javakat és a kiszolgáltatott lakosság számára 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére;

12. hangsúlyozza, hogy nagyon fontos emelni a – különösen a szociális gazdaságban működő 
– szociális vállalkozásokkal kapcsolatos tudatosság szintjét, és ennek érdekében megfelelő 
tájékoztató kampányokat kell szervezni; ezenkívül úgy véli, hogy e célkitűzés érdekében 
biztosítani kell a szociális vállalkozások előnyeinek és céljainak nagyobb láthatóságát, 
mégpedig olyan értékelési rendszerek és mutatók kidolgozása révén, amelyek nem tisztán 
gazdasági jellegűek; megjegyzi, hogy a szociális vállalkozások, és különösen a szociális 
és szolidáris gazdaság vállalkozásainak működését sok esetben a tudás hiánya vagy a 
róluk kialakult sztereotípiák akadályozzák; ennélfogva azt is megállapítja, hogy a 
Bizottság álláspontja szerint a legfőbb prioritás az összes állami hatóság, és különösen a 
helyi közösségek tájékoztatása, ugyanis a helyi lehetőségek kiaknázása elősegítheti az 
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ottani közösségek bevonását, ugyanakkor vonzóbbá teheti az érintett régiókban működő 
szociális vállalkozásokat;

13. kiemeli a szociális vállalkozások közbeszerzési piacon való részvételének ösztönzésével 
kapcsolatban a közleményben szereplő lehetőséget; ennek kapcsán felszólítja a 
Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a szociális záradékok alkalmazásának és a 
hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató vállalkozások számára fenntartott 
közbeszerzési szerződéseknek az ösztönzésére;

14. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy vizsgálni és mérlegelni fogja annak 
lehetőségét, hogy a szociális vállalkozások az alvó szabadalmakat a fejlődésük 
előmozdítása érdekében felhasználják, és reméli, hogy a közeljövőben konkrét 
intézkedésekre kerül sor;

15. kéri a Bizottságot, hozza meg a szükséges intézkedéseket, hogy az európai 
szabványosítási szervezetek által kidolgozott szabványok a szociális vállalkozások 
számára hozzáférhetőbbé váljanak.



PE487.990v02-00 6/6 AD\905748HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 19.6.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

50
1
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo 
Belet, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, 
Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky 
Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent 
Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, 
Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, 
Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i 
Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, 
Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo 
Vidal-Quadras, Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, 
Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Jorgo Chatzimarkakis


