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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 

juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât există o mare varietate de cadre de reglementare pentru întreprinderile sociale și 

bazate pe solidaritate la nivel național, în Europa, cu diferențe mari în ceea ce privește 

abordările juridice (cum ar fi cooperativele, asociațiile, organizațiile de caritate, 

societățile mutuale, fundațiile etc.), modelele de afaceri și sprijinul public; întrucât 

întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate sunt actorii economiei sociale, care este o 

parte integrantă a economiei sociale de piață europene în domeniul educației, culturii și 

al mediului; 

B. întrucât întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate reacționează la provocările 

sociale printr-o abordare inovatoare și reprezintă un sprijin esențial pentru statele 

membre; întrucât întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate au o contribuție 

valoroasă la inovarea socială; întrucât economia socială și bazată pe solidaritate ar 

trebui considerată una dintre forțele motrice pentru dezvoltarea unei economii de piață 

sustenabile din punctul de vedere al mediului și social și a pieței interne europene; 

întrucât întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate scot în evidență noi modalități de 

abordare a problemelor sociale într-o lume care se schimbă rapid; întrucât impactul 

întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate, în special în timpul crizei economice, a 

fost scos în evidență pentru crearea de locuri de muncă decente, favorabile incluziunii, 

locale și sustenabile, încurajarea creșterii economice, protecția mediului și consolidarea 

coeziunii sociale, economice și regionale1, 

C. întrucât digitalizarea, obiectivele ambițioase în domeniul schimbărilor climatice, 

migrarea, inegalitățile, dezvoltarea comunității, în special în zonele marginalizate, 

sistemul de protecție socială și serviciile de sănătate, nevoile persoanelor cu handicap și 

combaterea sărăciei, excluziunii sociale, șomajului pe termen lung și disparităților de 

gen prezintă un important potențial pentru antreprenoriatul social; întrucât majoritatea 

întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate funcționează pe piață asemenea 

societăților comerciale, asumându-și riscuri economice; 

D. întrucât, în toate statele membre, întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate ar trebui 

să aibă o identitate comună, atrăgând totodată atenția asupra importanței recunoașterii 

diversității lor; întrucât studiul recent realizat de Direcția Generală Politici Interne, 

intitulat „A European Statute for Social and Solidarity-based Enterprises” (Un statut 

european pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate), recunoaște valoarea 

adăugată a acțiunii la nivelul Uniunii și recomandă mai degrabă stabilirea unui statut și 

a unei etichete, certificări sau mărci aferente, decât cerința de a înființa o entitate 

juridică specifică pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate; 

E. întrucât zonele rurale oferă oportunități semnificative pentru întreprinderile sociale și 

întrucât, prin urmare, este esențial să existe o infrastructură adecvată în toate regiunile 

rurale; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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F. întrucât educația și formarea trebuie să fie domenii prioritare în ceea ce privește 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor; 

G. întrucât societățile mutuale care activează în domeniul asistenței medicale și al 

asistenței sociale în Uniune asigură locuri de muncă pentru 8,6 milioane de persoane și 

oferă sprijin pentru 120 de milioane de cetățeni; întrucât aceste societăți mutuale au o 

cotă de piață de 24 % și generează peste 4 % din PIB-ul Uniunii; 

H. întrucât Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1 

stabilește condițiile și cerințele pentru înființarea fondurilor europene de antreprenoriat 

social, 

1. subliniază importanța decisivă a celor aproximativ 2 milioane de întreprinderi din 

economia socială din Europa2, care oferă locuri de muncă pentru mai mult de 14,5 

milioane de persoane3, și contribuția importantă a acestora la crearea de locuri de muncă 

de calitate, la coeziunea socială și regională și la creșterea economică constantă pe piața 

internă; 

2. subliniază că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate au o istorie îndelungată în 

majoritatea statelor membre și și-au asigurat statutul de participanți esențiali și 

semnificativi pe piață; 

3. invită Comisia și autoritățile naționale să respecte particularitățile istorice și juridice ale 

întreprinderilor din economia socială atunci când reglementează piața; 

4. subliniază că, dată fiind cererea tot mai mare de servicii sociale, întreprinderile sociale 

din Uniune devin tot mai importante în furnizarea de servicii sociale pentru sprijinirea 

persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială sau care se află deja într-

o astfel de situație; subliniază că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate nu ar 

trebui să înlocuiască serviciile sociale furnizate public, ci mai degrabă să vină în 

completarea acestora; atrage atenția că este important ca întreprinderile sociale și bazate 

pe solidaritate să ofere servicii în domeniul social, medical sau educațional și sarcini 

specifice legate de mediu în cooperare cu autoritățile locale și cu voluntarii; subliniază 

faptul că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate au potențialul de a soluționa 

anumite provocări sociale printr-o abordare ascendentă; 

5. subliniază faptul că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate oferă șanse de 

angajare persoanelor cu handicap, precum și persoanelor din alte grupuri defavorizate; 

6. subliniază faptul că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate se caracterizează 

printr-o puternică ancorare locală și regională, care le asigură avantajul de a înțelege 

mai bine nevoile specifice și le permite să ofere produsele și serviciile necesare în zona 

respectivă, îmbunătățind astfel coeziunea economică, socială și teritorială; 

7. remarcă faptul că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate pot contribui la o mai 

mare egalitate de gen și la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați; 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind 

fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=7523, p. 47 
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8. subliniază importanța creării de rețele între întreprinderile sociale și invită statele 

membre să încurajeze transferul de cunoștințe și de cele mai bune practici în interiorul 

statelor membre (de exemplu prin crearea unor puncte de contact naționale) și pe întreg 

teritoriul Uniunii, la care să participe nu numai întreprinderile sociale și bazate pe 

solidaritate, ci și întreprinderile tradiționale, mediul academic și alte părți interesate; 

invită Comisia ca, în contextul Grupului de experți privind antreprenoriatul social și în 

cooperare cu statele membre, să continue să colecteze și să partajeze informații privind 

bunele practici existente și să analizeze atât datele calitative, cât și pe cele cantitative 

privind contribuția întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate atât la nivelul 

politicii publice, cât și la nivelul comunităților locale; 

9. solicită crearea unei platforme europene online multilingve pentru întreprinderile 

sociale și bazate pe solidaritate, prin intermediul căreia acestea să poată obține 

informații și să facă schimburi de idei privind înființarea, oportunitățile de finanțare și 

cerințele din partea UE, participarea la procedurile de achiziții publice și posibile 

structuri juridice; 

10. invită Comisia să introducă la nivelul Uniunii o „etichetă europeană a economiei 

sociale” pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate, care să fie bazată pe 

criterii clare menite să scoată în evidență caracteristicile specifice ale acestor 

întreprinderi și impactul lor social, să le crească vizibilitatea, să încurajeze investițiile, 

să faciliteze accesul la finanțare și la piața unică pentru cei care doresc să-și extindă 

activitatea pe plan național sau în alte state membre, respectând, totodată, diferitele 

forme și cadre juridice din acest sector și din statele membre; consideră, de asemenea, 

că criteriile ar trebui să fie stabilite la nivel economic, dar și social, cu referire la 

viabilitatea financiară și la scopul explicit de a aduce beneficii comunității sau unui 

anumit grup de persoane; subliniază că focusul pe aspectele sociale ar trebui să fie 

principalul obiectiv al întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate; consideră că 

acordarea unei astfel de etichete ar trebui să se facă în urma unei solicitări din partea 

întreprinderilor care îndeplinesc criteriile de calificare, cum ar fi urmărirea unui obiectiv 

social, o dimensiune antreprenorială, procesul decizional participativ și reinvestirea 

substanțială a profiturilor; consideră că „eticheta europeană a economiei sociale” ar 

trebui să fie voluntară pentru întreprinderi, însă trebuie să fie recunoscută de toate 

statele membre; 

11. subliniază că există în prezent criterii care să ajute la definirea întreprinderilor sociale și 

bazate pe solidaritate în scopuri legate de legislația în vigoare a Uniunii, cum ar fi cele 

stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului1, unde „întreprinderea socială” înseamnă o întreprindere care, indiferent de 

forma sa juridică: 

(a) în conformitate cu statutul, actul constitutiv sau cu orice alt document statutar pe baza 

căruia a fost înființată întreprinderea, are drept obiectiv principal mai degrabă obținerea 

unui impact social pozitiv și cuantificabil decât generarea de profit pentru proprietarii, 

membrii și acționarii săi, atunci când întreprinderea: 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a 

Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progres pentru ocuparea 

forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238). 
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(i) oferă servicii sau bunuri care generează o rentabilitate socială ridicată și/sau 

(ii) utilizează o metodă de producție de bunuri sau servicii care întruchipează 

obiectivul social al acesteia; 

(b) își utilizează profiturile în primul rând pentru a-și atinge obiectivul principal și a adoptat 

proceduri și norme predefinite privind distribuirea profiturilor către acționari și 

proprietari, care asigură că o astfel de distribuire nu subminează obiectivul principal; și 

(c) este administrată în spiritul unei întreprinderi, în mod responsabil și transparent, 

îndeosebi prin angrenarea lucrătorilor, clienților și a părților interesate afectate de 

activitățile sale economice; 

12. subliniază necesitatea unei definiții ample și incluzive la nivelul Uniunii, care să scoată 

în evidență importanța principiului ca un procent substanțial al profiturilor realizate de 

întreprindere să fie reinvestit sau utilizat în alt mod pentru a atinge obiectivul social al 

întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate; subliniază provocările specifice cu care 

se confruntă cooperativele sociale și întreprinderile sociale de integrare în muncă în 

îndeplinirea misiunii lor de a-i ajuta pe cei care sunt cel mai adesea excluși de pe piața 

muncii și subliniază necesitatea includerii unor astfel de organizații în noua etichetă; 

13. consideră că criteriile și cerințele legale minime pentru dobândirea și menținerea unei 

„etichete sociale europene” trebuie să fie o activitate utilă din punct de vedere social, 

care ar trebui definită la nivelul Uniunii; subliniază că această activitate ar trebui să fie 

măsurabilă în ceea ce privește impactul social în domenii precum integrarea socială a 

persoanelor vulnerabile, integrarea pe piața forței de muncă a celor expuși riscului de 

excludere de la locuri de muncă de calitate și sustenabile, reducerea disparității de gen, 

abordarea marginalizării migranților, îmbunătățirea egalității de șanse prin sănătate, 

educație, cultură și locuințe decente, precum și combaterea sărăciei și a inegalităților; 

subliniază faptul că întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate trebuie să respecte, 

atunci când își desfășoară propria activitate, cele mai bune practici în ceea ce privește 

condițiile de muncă și de ocupare a forței de muncă; 

14. subliniază că trebuie garantat că o astfel de etichetă de calitate se va obține cu costuri și 

eforturi reduse, pentru a nu defavoriza întreprinderile sociale, acordând o atenție 

deosebită întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor sociale și bazate pe 

solidaritate; consideră, în consecință, că criteriile comune la nivelul Uniunii trebuie să 

fie simple, clare și să se bazeze mai degrabă pe factori de fond decât de formă, iar 

procedurile relevante nu trebuie să fie împovărătoare; constată că, deși obligațiile de 

raportare reprezintă un instrument rezonabil pentru a verifica dacă întreprinderile 

sociale și bazate pe solidaritate continuă să aibă dreptul la „eticheta europeană a 

economiei sociale”, frecvența acestor rapoarte și informațiile obligatorii care trebuie 

incluse nu trebuie să fie excesiv de împovărătoare; observă că costurile aferente 

procesului de obținere a etichetei / de certificare ar putea fi eventual limitate dacă 

administrarea centrală este organizată la nivelul autorităților naționale care ar putea, în 

cooperare cu întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate, să transfere execuția și 

gestiunea către o auto-administrare națională conform definiției paneuropene a 

criteriilor pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate; 

15. invită Comisia și statele membre să promoveze activ „eticheta europeană a economiei 
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sociale” și să facă publicitate beneficiilor sociale și economice pe care le prezintă 

întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate, printre care crearea de locuri de muncă 

de calitate și coeziunea socială; 

16. subliniază că aplicarea strategiilor de responsabilitate socială a întreprinderilor în cadrul 

unui plan de afaceri nu este o condiție suficientă pentru ca o întreprindere să fie 

considerată întreprindere socială și bazată pe solidaritate și, prin urmare, scoate în 

evidență că este important să se facă o distincție clară între o întreprindere socială și 

bazată pe solidaritate și o întreprindere implicată în activități de responsabilitate socială 

a întreprinderilor (RSI); 

17. consideră că prioritățile de investiții pentru economia socială și întreprinderile sociale 

nu ar trebui să se limiteze la incluziunea socială, ci ar trebui să includă ocuparea forței 

de muncă și educația, pentru a reflecta gama largă de activități economice în care sunt 

prezente; 

18. solicită continuarea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” și utilizarea 

eficientă a bugetului, precum și o difuzare optimă a informațiilor privind programul; 

19. solicită simplificarea procedurilor de înființare a întreprinderilor sociale, pentru ca 

birocrația excesivă să nu constituie un obstacol în calea antreprenoriatului social; 

20. invită Comisia să integreze mai bine economia socială în legislația Uniunii pentru a crea 

condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate, 

pe de o parte, și pentru alte forme de întreprinderi, pe de altă parte; 

21. subliniază necesitatea sprijinirii întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate 

furnizându-le o finanțare suficientă, întrucât sustenabilitatea financiară este crucială 

pentru supraviețuirea lor; subliniază nevoia de a încuraja sprijinirea financiară oferită de 

investitori privați și de entități publice întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate la 

nivel regional, național și la nivelul Uniunii, acordând o atenție deosebită finanțării 

inovațiilor, și invită Comisia să consolideze dimensiunea socială a fondurilor existente 

ale Uniunii în contextul următorului cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 

2021-2027, cum ar fi Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională 

și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, pentru a promova 

economia socială și antreprenoriatul social; solicită Comisiei să consolideze punerea în 

aplicare a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI) și axa sa destinată microfinanțării și antreprenoriatului social și să 

crească gradul de conștientizare în sectorul financiar cu privire la caracteristicile și 

beneficiile economice și sociale ale întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate; 

consideră, de asemenea, că este necesar să se sprijine, în general, mijloacele alternative 

de finanțare, precum fondurile cu capital de risc, finanțarea la înființare, microcreditele 

sau finanțarea participativă (crowdfunding), pentru a crește investițiile în sector, pe baza 

„etichetei europene a economiei sociale”; 

22. solicită o absorbție eficientă a fondurilor Uniunii și subliniază că trebuie simplificat 

accesul la această finanțare pentru beneficiari, nu în ultimul rând pentru a sprijini și a 

susține întreprinderile sociale în ceea ce privește obiectivul lor principal, de a realiza 

mai degrabă un impact social decât optimizarea profitului, ceea ce oferă societății, în 

cele din urmă, creșterea rentabilității pe termen lung a investițiilor; solicită Comisiei să 
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revizuiască, în contextul următorului CFM pentru perioada 2021-2027, cadrul de 

reglementare pentru fondurile de investiții sociale în scopul facilitării accesului pe piața 

financiară pentru întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate; solicită, în acest 

context, desfășurarea unei campanii europene eficace pentru a reduce birocrația și a 

promova o „etichetă europeană a economiei sociale”; 

23. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri cuantificabile pentru deblocarea și 

atragerea investițiilor publice și private necesare întreprinderilor sociale și bazate pe 

solidaritate, inclusiv promovarea „etichetei europene a economiei sociale”; constată, în 

acest sens, că economia socială încă se confruntă cu dificultăți în accesarea achizițiilor 

publice, cum ar fi barierele legate de dimensiune și de capacitatea financiară; reiterează 

importanța punerii efective în aplicare a pachetului de reforme privind achizițiile 

publice de către statele membre pentru a crește gradul de participare a acestor 

întreprinderi în cadrul procedurilor de licitație pentru contractele de achiziții publice, 

printr-o mai bună difuzare a regulilor privind achizițiile publice, a criteriilor și a 

informațiilor privind licitațiile și prin îmbunătățirea accesului la contracte pentru astfel 

de întreprinderi, inclusiv a clauzelor și criteriilor sociale, prin simplificarea procedurilor 

și elaborarea ofertelor într-un mod care să le facă accesibile operatorilor mai mici; 

24. recunoaște importanța acordării de sprijin financiar întreprinderilor din economia 

socială și bazată pe solidaritate; invită Comisia să țină seama de particularitățile 

întreprinderilor sociale atunci când acestea primesc ajutoare de stat; propune facilitarea 

accesului la finanțare, urmând exemplul categoriilor prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 651/2014 al Comisiei1; 

25. subliniază că Comisia și statele membre, precum și autoritățile regionale și locale, ar 

trebui să integreze dimensiunea întreprinderilor sociale în politicile, programele și 

practicile relevante; 

26. subliniază necesitatea de a oferi locuri de muncă persoanelor cel mai adesea excluse de 

pe piața forței de muncă, prin reintegrarea șomerilor de lungă durată și prin combaterea 

șomajului în general; 

27. ia act de faptul că, pe lângă finanțare, furnizarea de servicii educaționale și de formare 

pentru persoanele angajate în întreprinderile sociale în special pentru a promova 

abilitățile antreprenoriale și cunoștințele economice de bază legate de administrarea unei 

întreprinderi, precum și furnizarea unui sprijin de specialitate și optimizarea 

administrării sunt esențiale pentru stimularea dezvoltării acestui sector; invită statele 

membre să instituie politici care să vizeze stabilirea unor tratamente fiscale favorabile 

pentru întreprinderile sociale; 

28. subliniază insistent că normele privind modul de operare a întreprinderilor sociale 

trebuie să respecte principiile concurenței loiale și nu trebuie să permită concurența 

neloială, astfel încât să permită funcționarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și 

mijlocii tradiționale. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1). 
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