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1. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; 

Η ενιαία αγορά χρειάζεται νέα, χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προσανατολισµένη στη 
δηµιουργία απασχόλησης για όλους, υποστηρίζοντας το αυξανόµενο αίτηµα των 
Ευρωπαίων να χαρακτηρίζονται η εργασία τους, η κατανάλωση, η αποταµίευση και οι 
επενδύσεις τους από περισσότερες «ηθικές» και «κοινωνικές» αρχές. 

Για την προώθηση της «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό βαθµό 
ανταγωνιστικότητας» η Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική 
καινοτοµία στο επίκεντρο του προβληµατισµού της, τόσο από την άποψη της εδαφικής 
συνοχής όσο και της αναζήτησης πρωτότυπων λύσεων για τα κοινωνικά προβλήµατα, 
και ιδίως την καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού, όπως εκφράζεται στη 
στρατηγική της «Ευρώπη 2020»1, στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτοµίας»2, στην Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού3 και στην «Πράξη για την Ενιαία αγορά»4 (ΠΕΑ).  

Η δηµόσια διαβούλευση για την ΠΕΑ5 κατέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ικανότητα 
των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονοµίας εν γένει στην παροχή 
καινοτόµων απαντήσεων στις σηµερινές οικονοµικές, κοινωνικές και σε ορισµένες 
περιπτώσεις περιβαλλοντικές προκλήσεις µε την ανάπτυξη βιώσιµων θέσεων 
απασχόλησης µε πολύ µικρή πιθανότητα µετεγκατάστασης, την κοινωνική ενσωµάτωση, 
τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, την εδαφική συνοχή, κλπ.. 

Πράγµατι, µια κοινωνική επιχείρηση, φορέας της κοινωνικής οικονοµίας, είναι µια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού 
αντικτύπου παρά η δηµιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. 
∆ραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηµατικό και 
καινοτόµο τρόπο, και χρησιµοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. 
Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζοµένους 
της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εµπλέκονται στις οικονοµικές 
δραστηριότητές της6. 

Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τον όρο «κοινωνική επιχείρηση» για τις επιχειρήσεις7: 

• για τις οποίες ο κοινωνικός ή κοινωνιακός στόχος κοινού συµφέροντος είναι ο λόγος 
ύπαρξης της εµπορικής δραστηριότητας, που συχνά εκφράζεται µε υψηλό επίπεδο 
κοινωνικής καινοτοµίας, 

                                                 
1  Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη COM(2010) 

2020 
2  Ανακοίνωση «Ένωση Καινοτοµίας» COM(2010) 546 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2010 
3  Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού:  ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» COM(2010) 758 τελικό 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2010 

4  «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση 
της εµπιστοσύνης», COM(2011) 206 τελικό της 13ης Απριλίου 2011 

5  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/consultations/2011/debate/index_en.htm 
6  Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι αγγλικοί όροι «Social Business» και «Social 

enterprise» αντιστοιχούν στην έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. 
7  Κατά την έννοια των κανόνων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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• των οποίων τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως στην υλοποίηση του εν λόγω 
κοινωνικού στόχου, 

• και των οποίων ο τρόπος οργάνωσης ή το σύστηµα κυριότητας αντικατοπτρίζει την 
αποστολή τους, µε βάση δηµοκρατικές ή συµµετοχικές αρχές ή αποσκοπώντας στην 
κοινωνική δικαιοσύνη8. 

Πρόκειται συνεπώς για: 

• επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και υπηρεσίες σε ένα 
ευάλωτο κοινό (πρόσβαση στη στέγαση, πρόσβαση στην περίθαλψη, βοήθεια στους 
ηλικιωµένους ή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ένταξη των ευπαθών οµάδων, φύλαξη 
παιδιών, πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση, διαχείριση της εξάρτησης, 
κλπ.)· ή/και 

• επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος παραγωγής των αγαθών ή υπηρεσιών επιδιώκει 
έναν κοινωνικό στόχο (κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη µέσω της πρόσβασης 
στην εργασία µειονεκτούντων ατόµων ιδίως λόγω της χαµηλής ειδίκευσής τους ή 
κοινωνικών ή επαγγελµατικών προβληµάτων που προκαλούν ο αποκλεισµός και η 
περιθωριοποίηση), αλλά των οποίων η δραστηριότητα µπορεί να καλύπτει αγαθά ή 
υπηρεσίες άλλα εκτός των κοινωνικών. 

Η κοινωνική οικονοµία απασχολεί πάνω από 11 εκατοµµύρια µισθωτούς στην ΕΕ, ήτοι 
το 6% της συνολικής απασχόλησης9. Συγκεντρώνει τις οντότητες µε ειδικό νοµικό 
καθεστώς (συνεταιρισµοί, ιδρύµατα, ενώσεις, αλληλασφαλιστικές εταιρείες), εκ των 
οποίων πολλές είναι επίσης κοινωνικές επιχειρήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις υπό 
µορφή ιδιωτικών εταιρειών ή παραδοσιακά ανώνυµων εταιρειών. Τα συγκεκριµένα 
νοµικά καθεστώτα της κοινωνικής οικονοµίας είναι ιδιαίτερα προσαρµοσµένα στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις διότι ο τρόπος διακυβέρνησής τους ενθαρρύνει τη συµµετοχή 
και το άνοιγµα. 

Μελέτη του 200910 εκτιµά ότι το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού που εµπλέκεται στην 
κοινωνική επιχειρηµατικότητα11 ανέρχεται σε 4,1% στο Βέλγιο, 7,5% στη Φινλανδία, 
3,1% στη Γαλλία, 3,3% στην Ιταλία, 5,4% στη Σλοβενία και σε 5,7% στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. Περίπου µία στις τέσσερις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στην Ευρώπη θα 
είναι συνεπώς κοινωνική επιχείρηση. Η σχέση αυτή στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη 
Γαλλία είναι µία στις τρεις12. Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά είναι παραγωγικότερες και 
ανταγωνιστικότερες από ό,τι πιστεύουµε. Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό επίπεδο 

                                                 
8  Για παράδειγµα, µε περιορισµένο φάσµα µισθών 
9  CIRIEC «Η κοινωνική οικονοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σ. 48 
10  Terjesen, S., Lepoutre, J. , Justo, R. and Bosma, N. 2011. Global Entrepreneurship Monitor Report on 

Social Entrepreneurship.  
 http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=pub_gem_special_topic_reports 

11  Εδώ ορίζεται ως «δραστηριότητα µε κοινωνικό, περιβαλλοντικό στόχο ή στόχο γενικού συµφέροντος. 
Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών ή κατάρτισης σε κοινωνικά µειονεκτούντα 
άτοµα ή σε άτοµα µε αναπηρία, τη χρήση των κερδών για κοινωνικούς σκοπούς, την οργάνωση των 
οµάδων αλληλοβοήθειας για δράση γενικού συµφέροντος», κλπ, αυτόθι. σ. 44 

12  Terjesen, S., Lepoutre, J. , Justo, R. and Bosma, N. 2011. Global Entrepreneurship Monitor Report on 
Social Entrepreneurship.  
 http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=pub_gem_special_topic_reports 
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προσωπικής δέσµευσης των εργαζοµένων τους και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας 
που προσφέρουν13. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν, µέσω της κοινωνικής καινοτοµίας, στην 
έξυπνη ανάπτυξη ανταποκρινόµενες σε ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόµη· 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και 
ακολουθώντας το µακροπρόθεσµό όραµά τους, διαµορφώνουν µια βιώσιµη ανάπτυξη· µε 
την έµφαση που δίνουν στην ανθρώπινη πτυχή και στην κοινωνική συνοχή αποτελούν 
την καρδιά της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς. Με άλλα λόγια, σκοπός τους είναι να 
οργανώνουν κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που συµβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί µέρος της 
προώθησης και της αξιοποίησης της κοινωνικής καινοτοµίας που ξεκίνησε το 2009 από 
τον Πρόεδρο Barroso14. 

Λόγω των διαφορετικών στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
επιδεικνύουν τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα υψηλό βαθµό κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα 
συµπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ), που εγκρίθηκε την ίδια ηµέρα15, και θα τους επιτρέψει επίσης να αξιοποιήσουν 
καλύτερα την κοινωνική προστιθέµενη αξία τους.  

Ορισµένα παραδείγµατα ευρωπαϊκών κοινωνικών επιχειρήσεων: 

Στην Ιταλία, ένα ιατρικό κέντρο παρέχει εξειδικευµένη βοήθεια υψηλού επιπέδου, 
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής διαµεσολάβησης, ιδίως σε περιοχές οι οποίες 
δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις δηµόσιες υπηρεσίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
άτοµα σε εύθραυστη κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση (π.χ. µετανάστες). 

Στη Ρουµανία, µια επιχείρηση αποτελούµενη από πέντε υπαλλήλους και πέντε 
εθελοντές, εργάζεται από το 1996 για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στη 
ρουµανική γλώσσα για τυφλούς, προσαρµόζοντας το υλικό υπόστρωµα (ιδίως βιβλία 
ανάγνωσης, ταινίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες ανάγκες) για κοινό που 
εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 90.000 άτοµα. 

Στη Γαλλία, µια εταιρεία εφάρµοσε το 2004 µια πρωτοποριακή ιδέα παροχής 
υπηρεσιών πλυσίµατος αυτοκινήτων χωρίς νερό, µε βιοαποικοδοµήσιµα προϊόντα, 
χρησιµοποιώντας ανειδίκευτο προσωπικό ή περιθωριοποιηµένα άτοµα, προκειµένου 
να τα επανεντάξει στην αγορά εργασίας. 

Στην Ουγγαρία, ένα ίδρυµα δηµιούργησε εστιατόριο το οποίο απασχολεί άτοµα µε 
αναπηρία (40 εργαζόµενους), τους παρέχει κατάρτιση, καθώς και υπηρεσία παιδικής 
µέριµνας για τη διασφάλιση της  µετάβασης σε σταθερή απασχόληση. 

Στις Κάτω Χώρες, µια επιχείρηση διδάσκει ανάγνωση µε τη χρήση καινοτόµων 
ψηφιακών εργαλείων και µέθοδο που βασίζεται στο παιχνίδι. Η µέθοδος είναι ειδικά 

                                                 
13  Ενδεικτικά, στη Γαλλία, οι απουσίες λόγω ασθενείας είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στις άλλες 

επιχειρήσεις: 5,5% έναντι 22%, «Absence au travail pour des raisons de santé dans l’économie 
sociale», Chorum, Απρίλιος 2011, http://www.cides.chorum.fr 

14  Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών 
συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010, σ. 11 και 109 

15  COM(2011)681 τελικό 
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προσαρµοσµένη στα υπερκινητικά ή αυτιστικά παιδιά, αλλά και στους αναλφάβητους 
και τους µετανάστες. 

Στην Πολωνία, ένας κοινωνικός συνεταιρισµός που έχει συσταθεί από δύο ενώσεις 
απασχολεί µακροχρόνια ανέργους και άτοµα µε αναπηρία και παρέχει στην αγορά 
σειρά υπηρεσιών: υπηρεσίες εστίασης και έτοιµων φαγητών, µικρές κατασκευαστικές 
εργασίες και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και κατάρτιση για την επαγγελµατική 
ένταξη των µειονεκτούντων ατόµων. 

Στην προσέγγισή της στον ποικιλόµορφο αυτό τοµέα, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να 
παράσχει έναν κανονιστικό ορισµό δεσµευτικό για όλους, που θα οδηγούσε σε ένα 
κανονιστικό κλοιό. Προτείνει µια περιγραφή η οποία βασίζεται σε αρχές που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη µέλη, των οποίων προτίθεται να σεβαστεί την ποικιλοµορφία 
των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιλογών, καθώς και την ικανότητα 
καινοτοµίας των κοινωνικών επιχειρηµατιών. 

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εγκρίνει, ενδεχοµένως, έναν ακριβέστερο ορισµό µόνο 
εάν τα ρυθµιστικά µέτρα ή κίνητρα απαιτούν να καθοριστεί επακριβώς το πεδίο 
εφαρµογής, εµπλέκοντας στενά τους εκπροσώπους του τοµέα. 

Η Επιτροπή επιθυµεί να πλαισιώσει την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να 
αντλήσει διδάγµατα από τις εµπειρίες τους για τη στήριξη του συνόλου της οικονοµίας. 
Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή επιδιώκει δύο στόχους: 

• Την υποβολή σχεδίου δράσης βραχυπρόθεσµα για την πλαισίωση της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, βασικών παραγόντων της κοινωνικής οικονοµίας και της 
κοινωνικής καινοτοµίας 

• Την υποβολή προς συζήτηση πεδίων προβληµατισµού 
µεσοπρόθεσµα/µακροπρόθεσµα. 

2. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Το δυναµικό ανάπτυξης και διάδοσης του µοντέλου των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 
εσωτερική αγορά δεν έχει ακόµη αποτελέσει αντικείµενο πλήρους εκµετάλλευσης. 
Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσκρούουν σε εµπόδια που πολλές εκθέσεις έχουν 
εντοπίσει16, µε πιο πρόσφατη την έκθεση του BEPA17 κατά τα µέσα του 2010. 

Πιο συχνά αντιµετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις µε οποιαδήποτε άλλη ΜΜΕ, και 
µπορούν συνεπώς να επωφελούνται από πρωτοβουλίες της Small Business Act για την 
Ευρώπη18. Αλλά αντιµετωπίζουν επίσης τις δικές τους ειδικές δυσκολίες. 

Ωστόσο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να µπορούν να επωφελούνται, όπως και οι 
άλλες επιχειρήσεις, από τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς. Αυτό αφορά 
                                                 
16  Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe - Final Report, Austrian 

Institute for SME Research and TSE Entre, Turku School of Economics, Φινλανδία, Βιέννη, Ιούνιος 
2007, έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

17  Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Γραφείο πολιτικών 
συµβούλων (BEPA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2010 

18  Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό 
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ασφαλώς τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να έχουν ως στόχο να 
αναπτυχθούν σε επίπεδο ηπείρου ή ακόµη µόνο σε διασυνοριακό επίπεδο. Αλλά οι 
µικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βασικά επικεντρωµένες µόνο στην τοπική 
δράση, επηρεάζονται επίσης άµεσα από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς στον τραπεζικό 
τοµέα, όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία, ή την εφαρµογή των 
κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο δυσκολίες για την κάλυψη 
των αναγκών χρηµατοδότησης, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής 
τους (υποστήριξη της ιδέας, ανάπτυξη του πιλοτικού σχεδίου ή του πρωτοτύπου, 
ανάπτυξη µεγάλης κλίµακας). Οι περιορισµοί σχετικά µε την ανακατανοµή των κερδών 
ή την απασχόληση των ευάλωτων εργαζοµένων δίνουν συχνά την εντύπωση στους 
πιστωτές ή στους δυνάµει επενδυτές ότι είναι επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου και 
λιγότερο επικερδείς από άλλες. Περισσότερο από τις άλλες επιχειρήσεις, οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τις ατέλειες των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
(κατακερµατισµός, έλλειψη πανευρωπαϊκής πλατφόρµας για το δάνειο κ.λπ.). Συνεπώς, 
οι επενδυτές δεν ενηµερώνονται επαρκώς για τις πραγµατικές κοινωνικές επιπτώσεις 
ορισµένων ταµείων επενδύσεων αλληλεγγύης. Η πρόσβαση σε δηµόσιους πόρους 
εξακολουθεί συχνά να παρεµποδίζεται από ιδιαίτερα άκαµπτα ή πολύ γραφειοκρατικά 
συστήµατα. Για παράδειγµα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες  όσον αφορά την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία όταν οι 
διαχειριστικές αρχές χρηµατοδοτούν µόνο βραχυπρόθεσµα έργα. Ο µεγάλος αριθµός 
διαφορετικών προγραµµάτων, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα καθιστά 
δυσπρόσιτα στις µικρές επιχειρήσεις. 

Το φαινόµενο αυτό ενισχύεται από τον χαµηλό βαθµό αναγνώρισης της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας. Η έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ φορέων διαφορετικών περιοχών ή 
διαφορετικών χωρών παρεµποδίζει τη διάδοση των ορθών πρακτικών, την οικοδόµηση 
εταιρικών σχέσεων και την εξεύρεση νέων διεξόδων. Στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήµατα, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα εξακολουθεί να είναι υποτιµηµένη, ενώ η 
ενσωµάτωσή της στην αρχική και συνεχή κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την 
αύξηση της αξιοπιστίας της. Ένας αυξανόµενος αριθµός νέων πτυχιούχων επιλέγει να 
εµπλακεί στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, αλλά δεδοµένου ότι είναι ελάχιστα 
γνωστή, η εµπειρία αυτή δεν εκτιµάται αρκετά στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Το 
φαινόµενο αυτό επιτείνεται από την ποικιλία των ορισµών στην Ευρώπη, γεγονός που 
εξηγεί την ετερογένεια των διαθέσιµων στοιχείων. Η έννοια δεν ορίζεται πάντοτε και 
όταν ορίζεται, δεν καλύπτει ταυτόσηµες πραγµατικότητες στις διάφορες χώρες. Συχνά, 
παλαιά, κατακερµατισµένα και µη εναρµονισµένα, τα δεδοµένα καθιστούν δύσκολη την 
προσαρµογή και τον συντονισµό των δηµόσιων πολιτικών. 

Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ρυθµιστικό περιβάλλον, σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεν λαµβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες 
συµβάσεις ή τα υφιστάµενα καταστατικά. Αυτό περιπλέκει την κινητοποίηση των 
επενδυτών, την πρόσβαση στις επιδοτήσεις ή στις δηµόσιες συµβάσεις, υποχρεώνοντάς 
τους ενίοτε να χρησιµοποιούν περίπλοκες νοµικές ρυθµίσεις. Έτσι, συµβαίνει οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εταιρική µορφή να µην µπορούν να 
επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης στις ενώσεις. 
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3. ΈΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς 
οργανισµοί έχουν ήδη αναπτύξει οριζόντιες πολιτικές, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
οικονοµίας, καθώς και στοχευµένα προγράµµατα που µπορούν να στηρίξουν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική καινοτοµία. Σε έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δηµοσιεύεται ταυτόχρονα µε την παρούσα 
ανακοίνωση, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα υφιστάµενα µέτρα, καθώς και ορισµένες 
εµπειρίες άλλων χωρών, από τις οποίες θα µπορούσε να εµπνευστεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Επιπλέον, για να µπορέσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν πλήρως το 
δυναµικό τους, η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσεων το οποίο εντάσσεται στη 
γενική στήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας και το οποίο θα διευκολύνει την καθιέρωση 
ενός προσαρµοσµένου οικοσυστήµατος, σε στενή συνεργασία µε τους φορείς του 
κλάδου και τα κράτη µέλη. 

Η Επιτροπή προτείνει έντεκα βασικές δράσεις, τις οποίες θα δροµολογήσει πριν από το 
τέλος του 2012. 

3.1. Βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις 

3.1.1. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστηµα χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν 
είναι ανεπτυγµένο σε σύγκριση µε αυτό που απολαύουν οι άλλες επιχειρήσεις. 

Όλο και περισσότεροι επενδυτές επιθυµούν, όµως, να συνδυάσουν τα κοινωνικά ή 
περιβαλλοντικά αποτελέσµατα µε τη θεµιτή επιθυµία τους για οικονοµική απόδοση των 
επενδύσεων, υποστηρίζοντας την υλοποίηση στόχων γενικού συµφέροντος 
µακροπρόθεσµα. 

Πέρα από τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, που αποτελούν αντικείµενο προτάσεων 
στην ανακοίνωση σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)19, ένα ευρωπαϊκό 
µέσο στήριξης της χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων θα ωθούσε τους 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς να επενδύουν περισσότερο σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
µέσω της συµµετοχής σε κεφάλαια ή δάνεια. 

Ένα κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία των εν λόγω επενδυτικών 
οχηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ευκταίο. 

Επιπλέον, η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων20 
διερευνά τη δυνατότητα καθιέρωσης στις αρχές του 2012 µιας θυρίδας «ιδίων 
κεφαλαίων» (ESIEF21) για επενδύσεις σε ταµεία που έχουν ως στόχο να παραχθεί 
αποτέλεσµα για το κοινωνικό σύνολο. Η εν λόγω πιλοτική δράση θα µπορούσε να 

                                                 
19  COM(2011) 681 τελικό 
20  Όµιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
21  Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο επενδύσεων και επιχειρηµατικότητας (ESIEF), το οποίο θα επένδυε σε 

10 έως 15 οχήµατα στα κράτη µέλη. 
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προετοιµάσει το νέο ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό µέσο που προτείνεται από την Επιτροπή 
στις 6 Οκτωβρίου 2011 (Βασική δράση αριθ. 3). 

Η πρόσβαση στις πιστώσεις αποτελεί, για πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις, προϋπόθεση 
για τη σύσταση και την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές ή 
θεωρούνται ότι συνδέονται µε µεγαλύτερους κινδύνους, έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από 
ό,τι οι ΜΜΕ στην ανεύρεση των απαιτούµενων κεφαλαίων. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι οι δύο κανονιστικοί πυλώνες της ανακοίνωσης του 
2007 σχετικά µε την προώθηση της µικροπίστωσης22 (βελτίωση του νοµικού και 
θεσµικού περιβάλλοντος και δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την επιχειρηµατικότητα) 
δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο. 

Βασική δράση αριθ. 1.  

• Όπως ανακοινώθηκε στην πράξη για την ενιαία αγορά, πριν από το τέλος του 2011, 
θα προταθεί ένα ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο για τα ταµεία επενδύσεων 
αλληλεγγύης το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, λαµβανοµένης υπόψη της δηµόσιας 
διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε και της µελέτης επιπτώσεων. Στόχος θα είναι η 
προώθηση της δηµιουργίας ειδικών ταµείων, τα οποία θα επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά. 

Βασική δράση αριθ. 2.  

• Εκτός από τη συνέχιση της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε µικροπιστώσεις από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων και την ανάπτυξη του εν λόγω 
µέσου, µε την ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτοµία για την 
περίοδο 2014-202023, βελτίωση της ανάλυσης, ενθάρρυνση και προώθηση της 
ανάπτυξης του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος της µικροπίστωσης. 

3.1.2. Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταµείων 

Η εµπειρία της λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων θα πρέπει να συνοψισθεί, να 
αξιολογηθεί και θα συζητηθεί µε τις εθνικές αρχές διαχείρισης, ώστε να ενθαρρυνθούν 
τα κράτη µέλη να αναπτύξουν µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη στήριξη για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις κατά την προσεχή περίοδο προγραµµατισµού. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα αναπτύξει µια συγκεκριµένη δράση χρηµατοδότησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. 

Βασική δράση αριθ. 3.  

• Στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή 
και την κοινωνική καινοτοµία, η Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού µέσου 90 εκατ. ευρώ που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων 
για την εκκίνηση, την ανάπτυξη και την επέκτασή τους, µέσα από επενδύσεις σε 

                                                 
22  Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της µικροπίστωσης µε σκοπό τη στήριξη της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM(2007)708 
23  COM (2011) 609 τελικό της 6.10.2011. 
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κεφάλαια επενδύσεων αλληλεγγύης, που θέτουν στη διάθεση µέσα ιδίων κεφαλαίων 
και τη χρηµατοδότηση µε δανειοδότηση. 

Βασική δράση αριθ. 4.  

• Η Επιτροπή πρότεινε την ρητή εισαγωγή µιας επενδυτικής προτεραιότητας 
«κοινωνικές επιχειρήσεις» στους κανονισµούς ΕΤΠΑ και ΕΚΤ από το 201424, για 
την παροχή σαφούς νοµικής βάσης και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη και 
στις περιφέρειες να συµπεριλάβουν στα προγράµµατά τους στοχοθετηµένες δράσεις 
του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ για το 2014-2020. 

3.2. Βελτίωση της προβολής της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

3.2.1. Ανάπτυξη εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τοµέα και για να 
προβληθεί περισσότερο η κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

Μία από τις κύριες ανάγκες που εκφράζονται από όλους τους φορείς είναι να υπάρχει 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό αφορά ειδικότερα την ανάγκη ύπαρξης µέσων 
για την αξιολόγηση και την αποτίµηση των επιπτώσεων και των κοινωνικών επιδόσεων 
των εν λόγω δραστηριοτήτων (π.χ. µε βάση τις εµπειρίες ορισµένων κρατών µελών τα 
οποία έχουν αναπτύξει δορυφορικούς λογαριασµούς για τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως των συνεταιρισµών και των 
ταµείων αλληλασφάλισης). Για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, η 
επισήµανση ή η πιστοποίηση αποτελούν δυνάµει εργαλεία. Είναι επίσης σηµαντικό να 
προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα στις νέες γενιές. 

Βασική δράση αριθ. 5.  

• Εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών και των αναπαραγόµενων µοντέλων 
αναπτύσσοντας µε τα εµπλεκόµενα µέρη µια πλήρη χαρτογράφηση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά τους, τα οικονοµικά 
µοντέλα τους, το οικονοµικό βάρος τους, το διασυνοριακό αναπτυξιακό δυναµικό 
τους, το περιεχόµενο και τα κριτήρια των νοµικών και των φορολογικών καθεστώτων 
και τους υφιστάµενους µηχανισµούς επισήµανσης. 

Βασική δράση αριθ. 6.  

• ∆ηµιουργία µιας δηµόσιας βάσης δεδοµένων των σηµάτων και πιστοποιήσεων 
που εφαρµόζονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, για τη βελτίωση της 
προβολής και σύγκρισης.  

Βασική δράση αριθ. 7.  

• Προώθηση της αµοιβαίας µάθησης και της ενίσχυσης ικανοτήτων των εθνικών 
και περιφερειακών διοικήσεων για τη δροµολόγηση συνολικών στρατηγικών 
στήριξης, προώθησης και χρηµατοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδίως στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, µέσω της ανάλυσης, της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, της ευαισθητοποίησης, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και διάδοσης. 

                                                 
24  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm 
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3.2.2. Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, του επαγγελµατισµού και της 
κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρηµατιών 

Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες, νέοι ή ήδη εγκατεστηµένοι, πρέπει να αποκτήσουν τις 
ικανότητες που απαιτούνται για τη χρηστή διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει τη γόνιµη 
αλληλεπίδραση µε άλλους καινοτόµους επιχειρηµατίες καθώς και µε την ερευνητική και 
ακαδηµαϊκή κοινότητα. Αυτό µπορεί ιδίως να γίνει στο πλαίσιο των φυτώριων 
επιχειρήσεων (εκκολαπτήρια για κοινωνικές «επιχειρήσεις-νεογνούς»). Οι λίγες 
εµπειρίες σε αυτούς τους τοµείς αξίζουν να υποστηριχθούν και να πολλαπλασιαστούν. 
Οι κοινωνικοί επιχειρηµατίες θα πρέπει επίσης να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
συµβουλές και στην υποστήριξη άλλων ηγετών επιχειρήσεων ή τραπεζιτών. 

Βασική δράση αριθ. 8.  

• ∆ηµιουργία µιας ενιαίας και πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
πληροφοριών και ανταλλαγής εµπειριών, συνδεδεµένη ενδεχοµένως µε την 
Πλατφόρµα Κοινωνικής Καινοτοµίας στην Ευρώπη25 και το δίκτυο «Enterprise 
Europe Network», για τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, τα φυτώρια και τις οµάδες 
(clusters), τους κοινωνικούς επενδυτές και αυτούς που εργάζονται µαζί τους.  

• Προώθηση και αύξηση της προσβασιµότητας των κοινοτικών προγραµµάτων 
που µπορούν να παρέχουν στήριξη στους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, όπως το 
ERASMUS, το ERASMUS για νέους επιχειρηµατίες, το TEMPO, «Νεολαία σε 
δράση» 2007 - 2013 (ιδίως οι δραστηριότητες «Πρωτοβουλίες Νέων») και το 
HORIZON 2020. 

3.3. Βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος 

3.3.1. Ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών νοµικών µορφών που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από την ευρωπαϊκή κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα 

Η µελέτη για την εφαρµογή του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής 
εταιρείας26 τόνισε την πολυπλοκότητα του κειµένου και συνέστησε διάφορους τρόπους 
για να καταστεί το καθεστώς αυτό απλούστερο και ελκυστικότερο και να συµβάλει στην 
ικανοποίηση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρηµατιών. Τα ιδρύµατα συχνά 
θεωρούν ότι τους είναι δύσκολο να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, 
δεδοµένου ότι οι διαφορετικές κανονιστικές διατάξεις οδηγούν σε απαιτήσεις και 
διαδικασίες που µπορεί να είναι ενίοτε πολύπλοκες (ιδίως φορολογικές). Τέλος, ο τοµέας 
της αλληλασφάλισης, εκφράζει τακτικά την επιθυµία να µπορεί να βασίζεται σε ένα 
ευρωπαϊκό καταστατικό, αλλά αντιθέτως ορισµένοι θεωρούν ότι δεν υφίσταται τέτοια 
ανάγκη. 

                                                 
25  http://www.socialinnovationeurope.eu/ 
26  Μελέτη για την εφαρµογή του κανονισµού 1435/2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής 

συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), της 5ης Οκτωβρίου 2010,  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf 
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Βασική δράση αριθ. 9.  

• Με βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους, υποβολή 
πρότασης για την απλούστευση του κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό της 
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί η αυτονοµία της σε 
σχέση µε τις εθνικές νοµοθεσίες και, συνεπώς, να διευκολυνθεί η χρήση της για τη 
δηµιουργία κοινωνικών συνεταιρισµών. 

• Πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση καταστατικού του ευρωπαϊκού ιδρύµατος, 
για τη βελτίωση της άσκησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων. 
Το καταστατικό αυτό θα υφίσταται παράλληλα µε τα εθνικά νοµικά συστήµατα και η 
χρήση του θα είναι προαιρετική. 

• Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών σε 
όλα τα κράτη µέλη για την εξέταση ιδίως των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους. 

3.3.2. ∆ηµόσιες συµβάσεις 

Παρά τις διάφορες δυνατότητες που παρέχονται µε τους σχετικούς κανονισµούς, οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά θεωρούν ότι εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 
δυσανάλογες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις. Η 
κατάσταση αυτή είναι απόρροια τόσο της ευρωπαϊκής σχετικής νοµοθεσίας όσο και των 
εθνικών ρυθµίσεων, οι οποίες ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των κρατών µελών, 
όπου η πρακτική των «κανονιστικών υπερβολών» (goldplating) δεν κατέστησε πάντοτε 
δυνατό να επωφελούνται πλήρως από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις». 
Αφετέρου, ορισµένοι δηµόσιοι οργανισµοί δεν εκµεταλλεύονται πάντοτε το υφιστάµενο 
δυναµικό καινοτοµίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περισσότερες απαντήσεις που 
έλαβε η Επιτροπή µετά την Πράσινη Βίβλο για το µέλλον των δηµοσίων συµβάσεων 
θεωρείται ότι η δυνατότητα προσφυγής σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια στις 
δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να προκύπτει καλύτερα από τις οδηγίες. 

Βασική δράση αριθ. 10.  

• Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των δηµοσίων συµβάσεων, θα πρέπει να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στο στοιχείο της ποιότητας κατά την ανάθεση των 
συµβάσεων, ιδίως στην περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, 
και να εξεταστεί πώς οι συνθήκες εργασίας των συµµετεχόντων στους τρόπους 
παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της 
σύµβασης θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές 
της Συνθήκης για την απαγόρευση των διακρίσεων, της ίσης µεταχείρισης και της 
διαφάνειας τηρούνται πλήρως. 

3.3.3. Κρατικές ενισχύσεις 

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 23 Μαρτίου 2011 ανακοίνωση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση 
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρµόζονται στις υπηρεσίες 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος27, η οποία µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Η 
Επιτροπή διευκρινίζει ότι προτίθεται να υιοθετήσει πιο διαφοροποιηµένους κανόνες, 

                                                 
27  COM(2011)146 τελικό 
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ανάλογα µε τις επιπτώσεις των ενισχύσεων υπό τη µορφή αντιστάθµισης δηµόσιας 
υπηρεσίας στην ενδοκοινοτική αγορά. Αναγνωρίζει επίσης ότι ορισµένοι τύποι 
κοινωνικών υπηρεσιών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη χρηµατοοικονοµική 
δοµή και τους στόχους τους. 

Βασική δράση αριθ. 11.  

• Απλούστευση της εφαρµογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες. Η απλούστευση αυτή θα 
µπορούσε να ωφελήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όταν αυτές παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν επιπτώσεις στο εµπόριο µεταξύ των κρατών 
µελών. Στις προτάσεις σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κανόνων για τις υπηρεσίες 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι οποίες δηµοσιεύτηκαν τον Σεπτέµβριο 
2011, η Επιτροπή επιδιώκει να ανταποκριθεί στον εν λόγω στόχο απλούστευσης για 
τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές υπηρεσίες, ιδίως προτείνοντας κανονισµό de 
minimis για τις τοπικές ΥΓΟΣ και µια νέα απόφαση η οποία εξαιρεί τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, από την υποχρέωση προηγούµενης 
κοινοποίησης. Προβλέπεται ότι οι νέοι κανόνες πρόκειται να θεσπιστούν από την 
Επιτροπή πριν από το τέλος του 2011. 

4. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ : ΑΛΛΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Πέρα από τις δράσεις προτεραιότητας που παρατίθενται ανωτέρω, η Επιτροπή 
υποβάλλει προς συζήτηση προτάσεις των οποίων οι λεπτοµέρειες και οι µέθοδοι χρήζουν 
ενδελεχέστερης εξέτασης, και ιδίως: 

• δικτύωση των τραπεζών, συχνά δηµόσιων ή ηµιδηµόσιων ιδρυµάτων, τα οποία 
δραστηριοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας28 και δηµιουργία δυνατοτήτων για τη διάδοση των εµπειριών 
τους· στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποίηση των αδρανών πόρων και επανεισαγωγή τους 
στο οικονοµικό κύκλωµα (για παράδειγµα οι τραπεζικοί λογαριασµοί αποβιωσάντων 
που δεν έχουν κλείσει)· 

• βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την πρότασή της όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο των 
ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων· 

• προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µεταξύ των 
ηλικιωµένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης, το 2012 
(αλλαγή σταδιοδροµίας ή ανάπτυξη του εθελοντισµού µεταξύ των συνταξιούχων)· 

• προώθηση της έρευνας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικο-οικονοµικές 
επιπτώσεις της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, και ιδίως συγχρηµατοδότηση των 
εθνικών σχεδίων για τη δηµιουργία δορυφορικών λογαριασµών29, ώστε οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εµφανίζονται στα εθνικά λογιστικά συστήµατα· 

                                                 
28  Σχετικά παραδείγµατα είναι η Caisse des dépôts et consignations (Γαλλία), η KfW Entwicklungsbank 

(Γερµανία) ή το έργο της Big Society Bank (Ηνωµένο Βασίλειο), ή η Triodos Bank (Βέλγιο, Κάτω 
Χώρες) 

29  http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article705&lang=en  

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article705&lang=en
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• εξέταση της δυνατότητας αύξησης και υπαγωγής νέων κατηγοριών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, ο 
οποίος εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013· 

• ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε 
την προσαρµογή των εθνικών φορολογικών καθεστώτων υπέρ των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και των επενδύσεων αλληλεγγύης· 

• ανάπτυξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τη 
χρήση των συσσωρευµένων κεφαλαίων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως το 
κλείδωµα («asset locks»), ώστε να καταστεί δυνατό το κεφάλαιο αυτό είτε να 
παραµείνει στην επιχείρηση είτε να ελευθερωθεί για να επενδυθεί σε άλλες 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να συνεχιστεί ο προβληµατισµός όσον αφορά τα ακόλουθα 
θέµατα: 

• Νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, µε την 
προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, για παράδειγµα, στο πλαίσιο του φόρουµ 
χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. 

• Μετά την έγκριση της Ένωσης για την Καινοτοµία και το αίτηµα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 να καθιερωθεί ένα εργαλείο για την 
αποτίµηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
Επιτροπή δεσµεύεται να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα 
µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αδρανή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την 
ανάπτυξή τους. 

• Την ανάπτυξη και τη δικτύωση πλατφορµών συναλλαγών (χρηµατιστήρια30) για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

• Τη δυνατότητα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παράγουν κέρδη να µπορούν να 
χρησιµοποιούν εθελοντές και να δέχονται δωρεές χωρίς αρνητικές φορολογικές 
επιπτώσεις. 

• Την ανάγκη ενός ενδεχόµενου ευρωπαϊκού καταστατικού για τις άλλες µορφές 
κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως οι ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και, 
ενδεχοµένως, ενός κοινού ευρωπαϊκού καταστατικού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 
Για να επιτευχθεί αυτό, εφόσον εγκριθεί η πρόταση για το καταστατικό του 
ευρωπαϊκού ιδρύµατος, η Επιτροπή θα διοργανώσει συνάντηση υψηλού επιπέδου 
µεταξύ των παραγόντων όλων των τοµέων που εµπλέκονται στην κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ώστε να 
εξετάσουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβουν για τη βελτίωση του νοµικού 
πλαισίου των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

                                                 
30  Μετά τη Βραζιλία (Bovespa - 2004) και τη Νότια Αφρική (SASIX - 2006), ιδρύθηκε στην 

Πορτογαλία το πρώτο ευρωπαϊκό κοινωνικό χρηµατιστήριο το 2008 (Bolsa de Valores Sociais) στο 
πλαίσιο του  Euronext Lisbon. Στους επόµενους µήνες θα µπορούσε να ολοκληρωθεί το σχέδιο 
«London Social Stock Exchange». 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή: 

- υποβάλλει σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη τις αναλύσεις και τα µέτρα που 
προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση, για να συνεχιστεί ο εκτεταµένος 
διάλογος που ξεκίνησε µε τους ευρωπαϊκούς φορείς του κλάδου και καλεί όλους 
τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο συνέδριο για την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα και την αλληλέγγυα οικονοµία που θα διεξαχθεί στις 18 
Νοεµβρίου 2011 στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο αυτό αποτελεί µια ευκαιρία για 
τον καθένα να εκφράσει τη γνώµη του σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση. 

- καλεί τα κράτη µέλη και τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να 
στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στο 
πεδίο των αρµοδιοτήτων τους, και ιδίως µέσω των δοµών οικονοµικής ανάπτυξης 
και των εµπορικών επιµελητηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή 
διάσταση των συµπράξεων και πρωτοβουλίες που στηρίζουν· 

- τα καλεί επίσης να αναπτύξουν µια συνολική στρατηγική για την προώθηση της 
ενίσχυσης των ικανοτήτων, τη δικτύωση και την κινητοποίηση ιδιωτικών και 
δηµόσιων πόρων και την ενσωµάτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων στα 
σύµφωνα για την απασχόληση και τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης.  

Η Επιτροπή, από την πλευρά της: 

– θα εφαρµόσει τις πρωτοβουλίες της σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τηρώντας την 
αρχή της επικουρικότητας, και λαµβάνοντας υπόψη τα διακυβευόµενα της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 

– θα συστήσει µια πολυµερή συµβουλευτική οµάδα για την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα, η οποία θα εξετάσει την πρόοδο των µέτρων που προβλέπονται 
στην παρούσα ανακοίνωση. Με βάση την εµπειρία της συµβουλευτικής οµάδας 
SBA31, η οµάδα αυτή θα µπορούσε να απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
µελών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων κοινωνικών 
επιχειρηµατιών, του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και του 
ακαδηµαϊκού και πανεπιστηµιακού κόσµου. 

                                                 
31  Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2011)78 τελικό, σ. 20 


