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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 

Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία ρυθμιστικών πλαισίων για τις 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη με 

μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις νομικές προσεγγίσεις (όπως οι συνεταιρισμοί, οι 

ενώσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τα ιδρύματα κ.λπ.), 

τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη δημόσια στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις είναι οι βασικοί παράγοντες της κοινωνικής 

οικονομίας η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού 

και του περιβάλλοντος· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις 

κοινωνικές προκλήσεις με καινοτόμο προσέγγιση και παρέχουν στα κράτη μέλη την 

υποστήριξη που χρειάζονται επειγόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και 

αλληλέγγυες επιχειρήσεις προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην κοινωνική καινοτομία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία θα πρέπει να θεωρείται 

μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

βιώσιμης οικονομίας της αγοράς και ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δείχνουν νέους τρόπους για την 

επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, 

ιδίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έχει επισημανθεί, όσον αφορά τη 

δημιουργία αξιοπρεπών, ανοικτών σε όλους, τοπικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, 

την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και 

την ενδυνάμωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής συνοχής1· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση, οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα, η 

μετανάστευση, οι ανισότητες, η ανάπτυξη της κοινότητας, ιδίως στις 

περιθωριοποιημένες περιοχές, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και οι υπηρεσίες 

υγείας, οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία  και η καταπολέμηση της φτώχειας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού, της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανισότητας μεταξύ των 

φύλων και τα ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες 

για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

περισσότερες κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην 

αγορά με επιχειρηματικό τρόπο αναλαμβάνοντας οικονομικούς κινδύνους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

έχουν κοινή ταυτότητα και ότι, παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί η  σημασία της 

αναγνώρισης της πολυμορφίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη μελέτη 

που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «A 

European Statute for Social and Solidarity based Enterprises» (Ένα ευρωπαϊκό 

καθεστώς για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις) αναγνωρίζεται η 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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προστιθέμενη αξία της ενωσιακής δράσης και συνιστάται η θέσπιση καθεστώτος, 

πιστοποίησης ή σήματος αντί για τη διαμόρφωση ειδικής νομικής οντότητας για τις 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ότι, κατά συνέπεια, είναι ουσιώδες να υπάρχει 

κατάλληλη υποδομή σε όλες τις αγροτικές περιοχές· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν 

προτεραιότητες στο πλαίσιο της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις αλληλασφάλισης που λειτουργούν στους τομείς της 

υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας στην Ένωση απασχολούν 8,6 εκατομμύρια άτομα 

και παρέχουν στήριξη σε 120 εκατομμύρια πολίτες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 

αυτές οι ενώσεις αλληλασφάλισης έχουν μερίδιο αγοράς 24% και παράγουν πάνω από 

το 4% του ΑΕΠ της ΕΕ· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ρυθμίζει τους όρους και τις απαιτήσεις για τη 

δημιουργία ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας· 

1. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των περίπου 2 εκατομμυρίων κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη2, στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από 14,5 

εκατομμύρια άνθρωποι3, και την ανεκτίμητη συμβολή τους στη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας, στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και στη διαρκή οικονομική 

ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά· 

2. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν μακρά ιστορία 

στην πλειονότητα των κρατών μελών και έχουν καθιερωθεί ως ζωτικοί και σημαντικοί 

παράγοντες της αγοράς· 

3. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να σέβονται τις ιστορικές και νομικές 

ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς· 

4. τονίζει ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις στην Ένωση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στην στήριξη ανθρώπων που κινδυνεύουν να 

αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι οι 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις 

δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς 

αυτές· εφιστά την προσοχή στη σημασία των κοινωνικών και αλληλέγγυων 

επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν κοινωνικές, υγειονομικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

και εκτελούν ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και 

τους εθελοντές· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν 

δυνητικά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις 

μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή· 

                                                 
1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, 

σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 8). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7523, p. 47 



 

AD\1151650EL.docx 5/11 PE615.243v02-00 

 EL 

5. τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες 

απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε άτομα από άλλες μειονεκτούσες 

ομάδες· 

6. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν ισχυρή τοπική και 

περιφερειακή βάση που τους προσφέρει το πλεονέκτημα να γνωρίζουν καλύτερα τις 

ειδικές ανάγκες και συνεπώς να προσφέρουν απαραίτητα για την εκάστοτε περιοχή 

προϊόντα και υπηρεσίες, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή· 

7. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες  επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σε 

μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των φύλων· 

8. τονίζει τη σημασία της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και καλεί τα κράτη 

μέλη να ενθαρρύνουν την μεταφορά γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών εντός των 

κρατών μελών (για παράδειγμα, με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής) και σε 

ολόκληρη την Ένωση, με τη συμμετοχή, όχι μόνο των ίδιων των κοινωνικών και 

αλληλέγγυων επιχειρήσεων, αλλά και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· ζητεί από την Επιτροπή, 

στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να εξακολουθήσει να 

συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες ορθές πρακτικές και 

να αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τη συνεισφορά των κοινωνικών 

και αλληλέγγυων επιχειρήσεων τόσο στη δημόσια πολιτική όσο και στις τοπικές 

κοινότητες· 

9. ζητεί τη θέσπιση μιας δημόσιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας για τις 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, όπου οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να 

ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τη σύσταση, τις ευκαιρίες και 

τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της ΕΕ, τη συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων 

συμβάσεων και τις πιθανές νομικές δομές· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης «ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα» 

για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, με βάση σαφή κριτήρια με σκοπό την 

επισήμανση των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων και του κοινωνικού 

τους αντίκτυπου, την ενίσχυση της προβολής τους, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην ενιαία αγορά για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε άλλα κράτη 

μέλη, τηρώντας παράλληλα τις διάφορες νομικές μορφές και τα διάφορα πλαίσια του 

τομέα και των κρατών μελών· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα κριτήρια θα πρέπει να 

ορίζουν τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, με παραπομπές στην 

οικονομική βιωσιμότητα, τον ρητό στόχο να αποδίδουν όφελος στην κοινότητα ή σε 

μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων· τονίζει ότι η εστίαση στις κοινωνικές πτυχές θα 

πρέπει να αποτελεί τον κύριο στόχο για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· 

πιστεύει ότι η χορήγηση του εν λόγω σήματος θα πρέπει να γίνεται έπειτα από αίτημα 

επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως η επιδίωξη κοινωνικού 

στόχου, η επιχειρηματική διάσταση, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων και η σημαντική 

επανεπένδυση των κερδών· θεωρεί ότι το «ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα» θα πρέπει να 
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είναι προαιρετικό για τις επιχειρήσεις, αλλά να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη· 

11. τονίζει ότι, σήμερα, υπάρχουν κριτήρια που βοηθούν στον ορισμό των κοινωνικών και 

αλληλέγγυων επιχειρήσεων για τους σκοπούς της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως αυτά 

που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1, όπου ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία: 

α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο στο οποίο βασίστηκε η 

ίδρυσή της, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού 

κοινωνικού αντίκτυπου και όχι τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και 

τους μετόχους της, και η οποία: 

(i) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση· και/ή 

(ii) χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον 

κοινωνικό της στόχο· 

β) χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού 

της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για τη διανομή των 

κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η διανομή 

αυτή δεν θα υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· και 

γ) υπόκειται σε διαχείριση που χαρακτηρίζεται από επιχειρηματικό πνεύμα, λογοδοσία και 

διαφάνεια, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των 

συμφεροντούχων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες· 

12. τονίζει την ανάγκη για ευρύ και περιεκτικό ενωσιακό ορισμό, στον οποίο θα τονίζεται η 

σημασία της αρχής ένα σημαντικό ποσοστό των κερδών που αποκομίζει η επιχείρηση 

να επανεπενδύεται ή να χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο για την επίτευξη του 

κοινωνικού σκοπού των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· τονίζει τις ειδικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό τους την ένταξη στην αγορά εργασίας όταν επιτελούν 

το έργο τους της υποστήριξης των ανθρώπων που αποκλείονται συνήθως από την 

αγορά εργασίας και τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι οργανισμοί αυτοί στο 

νέο σήμα· 

13. θεωρεί ότι τα ελάχιστα κριτήρια και οι νομικές απαιτήσεις για την απόκτηση και τη 

διατήρηση του «ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος» πρέπει να είναι μια κοινωνικά 

χρήσιμη δραστηριότητα που θα ορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι αυτή η 

δραστηριότητα θα πρέπει να είναι μετρήσιμη ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο σε 

τομείς, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, η ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας όσων κινδυνεύουν να αποκλειστούν από ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις 

εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων με βάση το φύλο, η αντιμετώπιση της 

περιθωριοποίησης των μεταναστών, η βελτίωση των ίσων ευκαιριών μέσω της υγείας, 

                                                 
1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 

2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 238). 
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της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αξιοπρεπούς στέγασης και η καταπολέμηση 

της φτώχειας και των ανισοτήτων· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες 

επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των επιδόσεών τους με τις 

βέλτιστες πρακτικές, όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· 

14. τονίζει ότι, όσον αφορά το κοινωνικό σήμα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν χαμηλό 

κόστος και χαμηλός φόρτος εργασίας, ούτως ώστε να μην περιέλθουν σε μειονεκτική 

θέση οι κοινωνικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρές και μεσαίες 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· συνεπώς, τα κοινά ενωσιακά κριτήρια πρέπει 

να είναι απλά, σαφή και να βασίζονται σε υλικούς και όχι τυπικούς παράγοντες, ενώ οι 

σχετικές διαδικασίες δεν πρέπει να είναι επαχθείς· επισημαίνει ότι, ενώ οι υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων αποτελούν λογικό εργαλείο για να επαληθεύεται αν οι κοινωνικές 

και αλληλέγγυες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δικαιούνται το «ευρωπαϊκό κοινωνικό 

σήμα», η συχνότητα των εν λόγω εκθέσεων και οι υποχρεωτικές πληροφορίες που 

πρέπει να περιλαμβάνουν δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθείς· θεωρεί ότι το 

κόστος μιας διαδικασίας σήμανσης/πιστοποίησης θα μπορούσε, ενδεχομένως, να 

περιοριστεί, εάν η κεντρική διοίκηση λάμβανε χώρα στο επίπεδο των εθνικών αρχών 

που θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, να 

μεταβιβάσουν την εκτέλεση και τη διαχείριση στην εθνική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με 

τον πανευρωπαϊκό ορισμό των κριτηρίων για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες 

επιχειρήσεις· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το «ευρωπαϊκό 

κοινωνικό σήμα» και να διαφημίσουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των 

κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή· 

16. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή στρατηγικών κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο των 

εμπορικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να 

χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως κοινωνική και αλληλέγγυα και, για τον λόγο αυτό, 

επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ μιας κοινωνικής και 

αλληλέγγυας επιχείρησης και μιας επιχείρησης που συμμετέχει στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· 

17. πιστεύει ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην κοινωνική ένταξη, αλλά 

να περιλαμβάνουν επίσης την απασχόληση και την εκπαίδευση, αντανακλώντας το 

ευρύ φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες είναι παρούσες· 

18. ζητεί τη συνέχιση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», την 

αποδοτική χρήση του προϋπολογισμού του, και τη βελτίωση της πρόσβασης στις 

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα· 

19. ζητεί να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σύστασης κοινωνικών επιχειρήσεων, ώστε η 

υπερβολική γραφειοκρατία να μην αποτελεί φραγμό για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα· 

20. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περισσότερο την κοινωνική οικονομία στη 

νομοθεσία της Ένωσης, ώστε να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αφενός και για άλλες μορφές επιχειρήσεων 
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αφετέρου· 

21. τονίζει την ανάγκη στήριξης των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων με 

επαρκή χρηματοδοτικά μέσα, δεδομένου ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι 

σημαντική για την επιβίωσή τους· τονίζει την ανάγκη προώθησης της οικονομικής 

στήριξης που προσφέρεται από ιδιωτικούς επενδυτές και δημόσιες οντότητες σε 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο και την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και 

ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της υπάρχουσας 

ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Καινοτομίας, για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και τον άξονα 

μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του, καθώς και να 

ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του οικονομικού τομέα σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των κοινωνικών και αλληλέγγυων 

επιχειρήσεων· θεωρεί, επιπλέον, αναγκαίο να υποστηριχθούν, σε γενικές γραμμές, 

εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, η 

χρηματοδότηση εκκίνησης, οι μικροπιστώσεις και η χρηματοδότηση με πληθοπορισμό, 

για να αυξηθούν οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, με βάση το «ευρωπαϊκό κοινωνικό 

σήμα»· 

22. ζητεί αποτελεσματική χρήση των πόρων EU και τονίζει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτήν τη χρηματοδότηση, αν μη τι άλλο, για να 

υποστηριχτούν και να ενισχυθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στον πρωταρχικό τους 

στόχο της δημιουργίας θετικού αντίκτυπου αντί για μεγιστοποίηση του κέρδους, 

προσφέροντας τελικώς μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων για την κοινωνία· 

καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων, ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική 

αγορά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή 

εκστρατεία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση ενός «ευρωπαϊκού 

κοινωνικού  σήματος»· 

23. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ποσοτικά μετρήσιμες 

ενέργειες για την απεμπλοκή και την προσέλκυση των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων που χρειάζονται οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου ενός «ευρωπαϊκού κοινωνικού  σήματος»· επισημαίνει στο 

πλαίσιο αυτό ότι η κοινωνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον 

αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι τα εμπόδια που σχετίζονται 

με το μέγεθος και την οικονομική ικανότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού πακέτου των δημόσιων συμβάσεων 

από τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των 

επιχειρήσεων αυτών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, 

μέσω της καλύτερης διάδοσης των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, των 

κριτηρίων και των πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και 

μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης των εν λόγων επιχειρήσεων στις συμβάσεις, 
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συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών ρητρών και κριτηρίων, της απλοποίησης των 

διαδικασιών και της διαμόρφωσης των διαδικασιών υποβολής προσφορών με τρόπο 

που να τις καθιστά πιο ευπρόσιτες για τις μικρότερες επιχειρήσεις· 

24. αναγνωρίζει τη σημασία της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις 

ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων όταν λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις· 

προτείνει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με το 

παράδειγμα των κατηγοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής1· 

25. τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, θα πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση της κοινωνικής επιχείρησης στις 

σχετικές πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα· 

26. τονίζει την αναγκαιότητα προσφοράς απασχόλησης σε όσους αποκλείονται συνήθως 

από την αγορά εργασίας, μέσω της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων και της 

καταπολέμησης της ανεργίας γενικότερα· 

27. επισημαίνει ότι, εκτός από τη χρηματοδότηση, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στα άτομα που απασχολούνται σε κοινωνικές επιχειρήσεις ιδίως για την 

προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και των βασικών οικονομικών γνώσεων 

στη διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και ο 

εξορθολογισμός της διοίκησης, έχουν καθοριστική σημασία για την ώθηση της 

ανάπτυξης του τομέα αυτού· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με στόχο την 

καθιέρωση ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις· 

28. τονίζει με έμφαση ότι οι κανόνες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών 

επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και να μην 

επιτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία 

των παραδοσιακών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· 

 

 

 

                                                 
1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1). 
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