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Módosítás  1 
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a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0305/2012 

Heinz K. Becker 

Kezdeményezés a szociális vállalkozásért 
COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Az A7-0305/2011. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) bekezdése)  

Az Európai Parlament állásfoglalása a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A 

szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplıit 

elımozdító szabályozási légkör kialakítása” címő dokumentumról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, „Út a 
munkahelyteremtı fellendülés felé” címő, 2012. április 18-i közleményére 
(COM(2012)0173), 

– tekintettel az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2012. 
február 8-i bizottsági javaslatra (COM(2012)0035), 

– tekintettel a közbeszerzésrıl szóló irányelvre irányuló, 2011. december 20-i bizottsági 
javaslatra (COM(2011)0896), 

– tekintettel az európai szociális vállalkozási alapokról szóló rendeletre irányuló 2011. 
december 7-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0862), 

– tekintettel a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint 
a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplıit elımozdító szabályozási légkör 
kialakítása” címő, 2011. október 25-i bizottsági közleményre (COM(2011)0682), 

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” címő, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206), 

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért” címő, 2010. október 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608), 

– tekintettel az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatra (COM(2011)0609), 
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– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája”címő, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezésérıl szóló 2011. október 6-i bizottsági javaslatra (COM(2011)607), 

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja – 
A szociális és területi kohézió európai keretrendszere” címő, 2010. december 16-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0758), 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának és az EMES európai kutatási 
hálózatnak a „Szociális vállalkozás: a szegénységcsökkentés és a munkahelyteremtés új 
modellje” címő, 2008. évi kiadványára1,, 

– tekintettel az EGSZB „Szociális vállalkozó szellem és szociális vállalkozás” címő, 2011. 
október 26-i, INT/589 számú feltáró véleményére,  

– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a 2011. március 10-én elfogadott, P7_DCL(2010)0084. sz. írásbeli 
nyilatkozatára, 

– tekintettel a munkavállalói részvétel tekintetében az európai szövetkezet statútumáról 
szóló, 2012. február 13-i állásfoglalására3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság és a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A7-0305/2012), 

A. mivel a szociális vállalkozások, amelyek legalább 11 millió embert foglalkoztatnak az 
EU-ban és az Unió teljes munkaerejének 6%-át és az európai vállalkozások több mint 
10%-át képviselik, azaz 2 millió vállalkozást tesznek ki, jelentıs mértékben hozzájárulnak 
az európai szociális modellhez, és az Európa 2020-stratégiához, és mivel legnagyobbrészt 
abba fektetnek be újra, amit szociális vállalkozásoknak nevezünk; 

B. mivel a szociális gazdaság vállalkozásai, beleértve a szociális vállalkozásokat is teljes 
jogú gazdasági és társadalmi szereplık; mivel a szociális vállalkozásokat demokratikus 
értékek és elvek, a társadalmi szereplık, a munkavállalók és a felhasználók részvétele, 
szociális vagy általános érdekő célok, az igények etikus és a partnereikkel, 
felhasználóikkal vagy ügyfeleikkel egyeztetett módon történı kielégítése, a szolidaritás, a 
tanulás, továbbá az ismeretek és a szociális innováció kölcsönös megosztása, valamint az 
jellemzi, hogy a nyereségüket képesek újra befektetni a vállalkozás mőködésébe és 
fejlesztésébe; 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 HL C 76 E., 2010.3.25., 16. o. 
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0071 
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C. mivel csak a szövetkezetek rendelkeznek európai jogi kerettel, miközben a szociális 
vállalkozásokat számos tagállamban elismerik és külön nemzeti jogi keret vonatkozik 
rájuk; mivel egyes tagállamokban a közelmúltban jogalkotási javaslatok készültek a 
szociális gazdaságra vonatkozóan, és a Bizottsági is javaslatokat készített az európai 
alapítványok statútumáról és a szövetkezetek európai statútumának felülvizsgálatáról, az 
Európai Parlament és a Bizottság pedig nemrégiben foglalkozott a kölcsönös biztosító 
egyesületekkel; 

D. mivel a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és szociális válság hatásai és a demográfiai 
változások, különösen az elöregedı népesség kihívást jelent a szociális jóléti rendszerek 
számára, beleértve a törvényileg szabályozott és önkéntes társadalombiztosítási 
rendszereket is, ezért a megfelelı és méltó életkörülményeket lehetıvé tevı színvonalú 
szociális biztonság garantálása érdekében támogatni kell az innovatív szociális támogató 
rendszereket; 

E. mivel az egységes piaci intézkedéscsomag és az Európa 2020 stratégia – mindkettınek a 
célja az intelligens, innovatív, fenntartható és inkluzív növekedés megteremtése, és ezáltal 
a munkahelyek számának biztosítása, növelése és minıségének javítása, valamint a 
szegénység elleni küzdelem – szorosan összefonódik egymással, és mivel a szociális 
vállalkozások innovációs potenciáljuk és többek között a polgárok és népcsoportok 
szociális szükségleteire adott specifikus és megfelelı válaszaik révén jelentıs mértékben 
hozzájárulhatnak ezekhez a célokhoz, és a rájuk bízott közérdekő feladataik ellátásához; 

F. mivel a Bizottság a gazdasági növekedés és a szociális innováció fontos mozgatórugóiként 
ismeri el a szociális gazdaság szereplıit és a szociális vállalkozásokat, amelyek sok 
tevékenységet és nehezen áthelyezhetı tartós munkahelyet teremthetnek és többek között 
ösztönzik a kiszolgáltatott csoportok munkaerı-piaci beilleszkedését; 

G. mivel a Bizottság javaslatokat terjesztett be az európai szociális vállalkozási alapokról 
szóló rendeletre vonatkozóan; 

H. mivel a szociális vállalkozások többek között segíthetnek a közérdekő szociális 
szolgáltatások nyújtásában, amelyek a jóléti állam kulcselemei, és ezáltal hozzájárulnak az 
Európai Unió társadalmi és területi kohézió erısítésérére vonatkozó közös célkitőzéseinek 
teljesüléséhez; 

I. mivel sok szociális vállalkozás nehézségekkel szembesül a finanszírozáshoz való 
hozzáférés terén, és ezért kifejezetten a saját igényeikhez igazított támogatásra van 
szükségük, például szociális bankokra, kockázatmegosztási eszközökre, jótékonysági 
alapokra és/vagy hitelre vagy mikrohitelre; mivel ebben a vonatkozásban az Unió 
strukturális alapjai és programjai jelentıs szerepet játszanak abban, hogy a szociális 
vállalkozások számára megkönnyítsék a finanszírozáshoz való hozzáférést; 

J. mivel a szociális vállalkozások – jellegük és mőködési módjuk révén – elısegítik egy 
összetartóbb és demokratikusabb társadalom létrehozását, és gyakran a nemek közötti 
egyenlıségnek kedvezı munkafeltételeket, például azonos munkáért azonos bért kínálnak 
a nık és a férfiak számára, lehetıvé téve a magánélet és a munkavégzés összehangolását; 
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Bevezetés  

1. tudomásul veszi a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért” és az „Út a 
munkahelyteremtı fellendülés felé” címő bizottsági közleményeket, amelyek ajánlásokat 
fogalmaznak meg a nemzeti kormányok számára a szociális vállalkozások 
keretfeltételeinek javítására, aminek révén új lehetıségek, tevékenységek és munkahelyek 
jöhetnek létre; hozzáteszi, hogy ez nem merülhet ki abban, hogy az árukat vagy a 
szolgáltatásokat kizárólag hátrányos vagy marginális helyzető személyeknek nyújtják; 

2. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások uniós szintő elismerése nem korlátozódhat 
arra, hogy egyes kereskedelmi vállalkozásokba szociális célkitőzéseket építenek be, 
hanem annak figyelembe kell vennie a szociális vállalkozások sajátosságait; 
hangsúlyozza, hogy ehhez olyan eszközöket – többek között finanszírozási eszközöket – 
kell elfogadni és alkalmazni, amelyek e vállalkozások számára lehetıvé teszik, hogy 
tevékenységeiket a saját céljaik és célkitőzéseik szerint végezzék, valamint hogy 
szolidaritást alakítsanak ki egymás iránt; másfelıl hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások jobb ismerete alapján meg lehetne határozni társadalmi hozzájárulásuk 
összesített értékét, többek között a társadalmi és a területi kohézió szempontjából; 

3. megállapítja, hogy a szociális gazdaság az európai gazdaság és társadalmi modell 
lényeges és teljes jogú alkotóeleme, és innovatív megoldásaival jelentıs mértékben 
hozzájárul azok mőködéséhez, továbbá pótolhatatlan szerepet játszik az Unió és 
tagállamai társadalmi és területi kohéziójában; rámutat, hogy a szociális vállalkozások 
ellenállóak a válságokkal szemben és szilárd üzleti és szociális modellt jelentenek; 
hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások gyakran olyan szociális és emberi igényeket 
elégítenek ki, amelyeket a „hagyományos” üzleti vállalkozások vagy az állam nem, vagy 
nem megfelelıen tudnak kezelni; hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság vállalkozásai 
által teremtett munkahelyek hozzájárulnak a gazdaság helyben maradásához, és ezáltal a 
társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz is, mivel azok kevéssé helyezhetı át; 

4. megállapítja, hogy a szociális vállalkozás társasági formájától függetlenül olyan 
vállalkozás, amely: 

a) létesítı okirata, alapszabálya vagy más, a társaság alapításakor készült azzal 
egyenértékő okirata szerint elsıdleges célként mérhetı, pozitív társadalmi hatásokat 
kíván elérni, amennyiben a vállalkozás: 

– mőködése és finanszírozása révén szolgáltatásokat és árukat biztosít a közösség 
egésze számára a szolidaritás alapján; 

– szolgáltatásokat vagy árukat kínál többek között kiszolgáltatott, marginalizálódott, 
hátrányos helyzető vagy kirekesztett embereknek és/vagy 

– olyan módon kínál árukat vagy szolgáltatásokat, amely megfelel szociális 
célkitőzésének; 

b) nyereségét nem osztja fel tisztán a pénzügyi megtérülés logikája alapján, hanem 
elsıdleges célkitőzéseinek elérésére fordítja, és elıre meghatározott eljárásokkal és 
szabályokkal rendelkezik minden olyan az esetre, amikor a nyereség részvényesek és 
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tulajdonosok közötti felosztására kerül sor, amely eljárások és szabályok biztosítják, 
hogy a nyereség felosztása ne veszélyeztesse elsıdleges célkitőzéseit; továbbá 

c) elszámoltatható és átlátható irányítás alatt áll, különösen a munkavállalók, a 
felhasználók és/vagy az üzleti és szociális tevékenységében érintett felek bevonása 
révén; 

Ajánlott fellépések a vállalkozások különbözı típusai számára 

5. hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság különbözı ágazataiban az önkéntesek 
tevékenysége fontos hozzájárulást jelent a szolidaritáshoz és a társadalmi kohézióhoz, és 
sok ember életének ad értelmet; ezért teljes körő elismerését, valamint pénzügyi és 
szabályozási támogatását kér helyi, nemzeti és európai szinten; kiemeli, hogy az 
önkéntesség semmiképpen nem idézheti elı a szociális gazdasági vállalkozásokban 
alkalmazott emberek bérének csökkenését és munkafeltételeinek romlását, és hogy 
ügyelni kell arra, hogy az önkéntes és a fizetett tevékenységek egymást kiegészítı 
jellegőek legyenek; 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szociális 
vállalkozásokat támogatni kell és egyforma feltételeket kell biztosítani számukra a többi 
vállalkozási típussal szemben, amelyek kimazsolázzák a gazdaság jövedelmezı területeit; 
rámutat, hogy szociális gazdasági tevékenységek elsısorban a gazdaságilag kevéssé 
jövedelmezı területeken folynak, ahol a logisztikai akadályok miatt magasabbak a 
költségek, és emiatt fejletlenebbek és alacsonyabb minıségőek lennének a lakossági 
szolgáltatások, ha szigorúan piaci alapon nyújtanák azokat; hangsúlyozza, hogy a 
felhasználóknak mindig elfogadható feltételekkel kell tudniuk hozzáférni a minıségi 
szolgáltatásokhoz, beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat is; 

7. hangsúlyozza a stratégia és azon intézkedések fontosságát, amelyek támogatják a szociális 
vállalkozói tevékenységet és a szociális vállalkozásokat, könnyebb hozzáférést biztosítva 
számukra az uniós és tagállami programokhoz és finanszírozáshoz; kéri, hogy biztosítsák 
az „Erasmus – Ifjú vállalkozók” program jövıjét, és azt tegyék vonzóbbá és láthatóbbá a 
szociális gazdaságban is;  

8. tudomásul veszi, hogy a szociális vállalkozási ágazatra a sokszínőség jellemzı, és 
hangsúlyozza, hogy az gazdagságot képvisel az EU és a tagállamok számára, gazdasági 
szinten is; úgy véli, hogy a vállalkozási szabadság elve jogállástól függetlenül 
alkalmazandó a vállalkozási formák különbözıségének tiszteletben tartása érdekében; 
megállapítja, hogy az új európai szintő jogi keret kidolgozásának önkéntesnek kell lennie 
a vállalkozások számára, és hatástanulmánynak kell megelıznie annak figyelembe vétele 
érdekében, hogy a tagállamokban sokféle szociális vállalkozási modell létezik; 
hangsúlyozza, hogy minden intézkedésnek uniós hozzáadott értéket kell teremtenie;  

9. támogatja az uniós szinten azzal a céllal indított kezdeményezéseket, hogy bıvítsék és 
erısítsék a legtöbb tagállamban már fejlett egyesületi szektort; egy európai egyesületi 
társasági forma létrehozására szólít fel, amely kiegészíti a jelenlegi tagállami szintő 
társasági formákat; 
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10. üdvözli a Bizottság szándékát, hogy javaslatot kíván benyújtani az európai szövetkezet 
statútumáról szóló rendelet egyszerősítésére; 

11. üdvözli a Bizottság által az ágazat bevonásával készített tanulmányt a biztosító 
egyesületek helyzetérıl Európában; hangsúlyozza, hogy a biztosító egyesületeket egy 
európai statútum keretében az európai gazdaság és társadalom különálló és fontos 
szereplıiként kell elismerni; hangsúlyozza az európai statútum hasznát a biztosító 
egyesületek határokon átnyúló tevékenységeinek megkönnyítése terén; arra ösztönzi 
azokat a tagállamokat, amelyek eddig még nem tették meg, hogy hozzanak létre nemzeti 
társasági formát a biztosító egyesületek számára; 

12. üdvözli az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló rendeletre irányuló bizottsági 
javaslatot1; 

13. emlékeztet arra, hogy a COM(2004)0018 dokumentumban a Bizottság kötelezettséget 
vállalt tizenkét konkrét lépésre a szövetkezetek fejlıdésének támogatása érdekében, és 
sajnálja, hogy eddig nem sok elırelépés történt az ügyben; felhívja a Bizottságot, hogy a 
2004-es kezdeményezéssel összhangban nagyratörıen javasoljon további intézkedéseket a 
szövetkezetek, a biztosító egyesületek, az egyesületek és az alapítványok mőködési 
feltételeinek javítására, ezáltal általában támogatva a szociális gazdaság fejlıdését; ennek 
kapcsán hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozásokra vonatkozó általános európai 
politika nem korlátozódhat a szociális vállalkozásokra vonatkozó bizottsági 
kezdeményezésre, amely a szociális gazdaságnak csak egy részét igyekszik támogatni; 

14. tudomásul veszi a szociális és helyi szolgáltatások tekintetében felülvizsgált uniós állami 
támogatási szabálycsomag elfogadását; kéri a Bizottságot, hogy vessen véget az állami 
támogatásokra vonatkozó bizonyos szabályokra és egyes ágazatokra jellemzı tartós jogi 
bizonytalanságnak, például a közérdekő szociális szolgáltatások vonatkozásában, és 
pontosítsa és finomítsa e szabályokat, hogy a helyi és regionális hatóságok könnyebben 
megérthessék és alkalmazhassák azokat, különösen a szociális vállalkozások és a szociális 
gazdaság tekintetében; 

15. hangsúlyozza, hogy a szociális vállalkozások fontosak az általános érdekő szociális 
szolgáltatások nyújtása szempontjából; rámutat, hogy az ilyen vállalkozások gyakran 
olyan civil társadalmi szervezetekbıl, önkéntes szervezetekbıl és/vagy jóléti 
szövetségekbıl jönnek létre vagy szorosan kapcsolódnak ilyenekhez, amelyek 
személyközpontú szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyek az alapvetı emberi szükségletek 
– különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévı felhasználók szükségleteinek – kielégítésére 
szolgálnak; úgy véli, hogy a közbeszerzések kerete gyakran nem felel meg jellemzıiknek, 
és semmiképpen sem az kell legyen az egyetlen módja az állami finanszírozáshoz való 
hozzáférésnek, továbbá hogy kezdeményezni kell az állami támogatások szerepének 
tisztázását; 

16. úgy véli, hogy a vállalkozások társadalmi felelısségvállalásának fogalmát meg kell 
különböztetni a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások fogalmától; 

                                                 
1 (COM(2012)0035. 
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Pénzügyi kilátások – a jogi és fiskális környezet javítása 

17. meggyızıdése, hogy különbözı pénzügyi eszközökre – az európai szociális 
vállalkozásokat segítı alapok, az európai kockázatitıke-alapok, és az európai angyal-
alapok – van szükség a szociális vállalkozások finanszírozásának javítása érdekében; 

18. hangsúlyozza, hogy megfelelı helyi, regionális, nemzeti és uniós szintő finanszírozási 
eszközök révén támogatni kell a szociális vállalkozásokat, különösen a szociális 
gazdaságban részt vevıket, és rámutat a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben e célra 
rendelkezésre álló alapokra; kifejezetten kéri az innovatív szociális vállalkozások 
támogatását, különösen azokét, amelyek elımozdítják a minıségi munkavállalást, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen küzdelmet, valamint befektetnek az 
oktatásba, a képzésbe, az átképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba; 

19. hangsúlyozza, hogy tagállami szinten megfelelı rugalmasságot biztosítva egyszerősíteni 
kell az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést – elsısorban a kis szervezetek számára –, 
hogy a finanszírozási lehetıségeket kell kínálni, és azokat meg kell ismertetni, továbbá 
hogy egyszerősíteni kell a szervezeti, adminisztratív és elszámolási követelményeket is, 
figyelembe véve többek között a kért finanszírozás mértékét is; 

20. szükségesnek tartja a beruházások társadalmi hatásának mérésére és összehasonlítására 
alkalmas eszközök létrehozását; 

21. véleménye szerint olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek lehetıvé teszik, hogy a 
szociális vállalkozások pénzügyileg függetlenek legyenek; 

22. úgy véli, hogy a szociális vállalkozási tevékenység és a szociális vállalkozások elıtérbe 
helyezése érdekében megfelelı nyomon követés és átláthatóság által jellemzett 
elszámoltatható gazdálkodási folyamatokra van szükség; 

Mérések, támogatás és promóció  

23. támogatja a Bizottság által a COM(2011)0682 közleményében elıirányzott 
intézkedéseket, például egy összehasonlító tanulmány készítését a tagállamok különbözı 
regionális és nemzeti szintő jogi szabályozásairól, egy információcserét és a bevált 
gyakorlatok cseréjét lehetıvé tevı többnyelvő partnerségi platform létrehozását, valamint 
megbízható statisztikák kidolgozását; elismeri, hogy támogató és kísérı intézkedéseket 
kell kidolgozni a vállalkozások létrehozásához, fejlesztéséhez és irányításához; 
hangsúlyozza, hogy a fent említett intézkedéseknek a szociális gazdaság valamennyi 
vállalkozására vonatkozniuk kell; 

24. úgy véli, hogy a szociális vállalkozások fejlıdését ösztönözné a szociális innovációs 
klaszterek létrehozása, amelyek nem csupán helyi szinten rendelkeznek hozzáadott 
értékkel; úgy véli továbbá, hogy egyes szociális vállalkozások nélkülözhetetlenek a 
munkanélküli vagy a munkaerıpiactól eltávolodott munkavállalók munkaerı-piaci 
integrálásához; 

25. határozottan kéri a Bizottságot, hogy a szociális gazdaság vonatkozásában javasoljon nyílt 
koordinációs módszert; 
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26. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy a COM(2011)0682 közleményében elıirányzott 
intézkedések terén tett haladás megfigyelése és értékelése céljából hozzanak létre egy 
szociális vállalkozással foglalkozó szakértıi csoportot (GECES), és az abban való 
részvételt; kéri, hogy annak munkája terjedjen ki a szociális gazdaság egészére; 

27. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg egy olyan „európai szociális 
címke” megvalósíthatóságát, amelyet a szociális vállalkozásoknak ítélnek oda; 

28. felhív arra, hogy az uniós közbeszerzési szabályok a „legalacsonyabb költség” helyett a 
„gazdaságilag legelınyösebb ajánlat” elvét alkalmazzák, amikor a szolgáltatásnyújtásra 
szerzıdéses megbízást adnak; kéri, hogy vegyék figyelembe az adott tevékenységek 
szociális hatását és jellemzıit is; hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzési szabályok 
reformja kedvezı alkalmat kínál a társadalmi, valamint a szociális és környezetvédelmi 
normák tiszteletben tartásának, illetve teljesítésének javítására a közbeszerzések terén, 
valamint a szociális vállalkozások részvételének biztosítására a közbeszerzésekben; 

29. kéri a Bizottságot, hogy a szociális vállalkozásokkal és a szociális gazdasággal 
kapcsolatban alakítson ki jobb megértést és ismereteket és javítsa mindkettı láthatóságát a 
tudományos kutatás támogatásán keresztül, többek között a 8. keretprogram (Horizont) 
révén; 

30. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be a szociális vállalkozásokat, 
elsısorban a szociális gazdaság vállalkozásait a foglalkoztatási és a társadalmi befogadást 
célzó cselekvési tervekbe, és ismerjék el jellegzetességeiket; 

31. rámutat, hogy a szociális vállalkozások és a szociális gazdaság maximális támogatást és 
elfogadottságot igényelnek az ismertségük fokozása, többek között a tisztán gazdasági 
jellegő hasznokon túlmutató hasznuk hangsúlyozása révén; kéri egy átfogó, az Európai 
Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek által támogatott tájékoztató kampány 
elindítását; 

32. kéri a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a szociális gazdaság, a szociális vállalkozások, 
a szociális vállalkozói szellem és a társadalmi felelısségvállalás elveinek beépítését az 
iskolai, egyetemi és más oktatási tantervekbe és az egész életen át tartó tanulási 
programokba; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a szociális 
vállalkozások, a szociális partnerek és a tudományos körök együttmőködését a szociális 
vállalkozások mőködésének és a szociális gazdaság elveinek és értékeinek jobb 
megértése, valamint az esetleges sztereotípiák elleni küzdelem érdekében; 

33. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy vizsgálni és mérlegelni fogja annak 
lehetıségét, hogy a szociális vállalkozások az alvó szabadalmakat a fejlıdésük 
elımozdítása érdekében felhasználják, és reméli, hogy a közeljövıben konkrét 
intézkedésekre kerül sor; 

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. fr 
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