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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на 
благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни 
участници в икономиката и социалната иновативност

(2012/2004(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 
април 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ 
(COM(2012)0173),

– като взе предвид работния документ на специализирана секция „Единен пазар, 
производство и потребление“ относно съобщението от Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите „Инициатива за социалното предприемачество — Създаване на 
благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни 
участници в икономиката и социалната иновативност“, INT/606 от 22 февруари 
2012 г.,

– като взе предвид предложението на Комисията от 8 февруари 2012 г. за регламент 
на Съвета относно устав на европейската фондация (COM(2012)0035),

– като взе предвид предложението на Комисията от 20 декември 2011 г. за директива 
относно обществените поръчки (COM(2011)0896),

– като взе предвид предложението на Комисията от 07 декември 2011 г. за регламент 
относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. „Инициатива за 
социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване 
на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната 
иновативност“ (COM(2011)0682),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. относно 
Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална 
отговорност (COM(2011)0681),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. относно „Акт за 
единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието. „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., „За Акт за 
единния пазар — За изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид предложението на Комисията от 06 октомври 2010 г. за програма 
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на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че социалните предприятия, които осигуряват заетост на над 11 
милиона души в ЕС, представляващи 6 % от цялата работна сила, значително 
допринасят за европейския социален модел1 и създават иновативна социална 
стойност;

Б. като има предвид, че различни исторически събития са довели до правни рамки за 
стопанска дейност, включително социално предприемачество, които показват 
значителни разлики между държавите членки;

В. като има предвид, че самото социално предприемачество не е признато от правна 
рамка, както на европейско, така и на национално равнище;

Г. като има предвид настоящата финансова криза и обременените от застаряващо 
население системи за социално подпомагане, включително задължителните и 
доброволните здравноосигурителни схеми;

Д. като има предвид, че Актът за единния пазар2 и стратегията „Европа 2020“, които 
целят установяването на устойчив растеж и повече и по-добри работни места, са 
силно взаимосвързани и социалното предприемачество, със своя иновативен 
потенциал, цели да допринесе за тяхното осъществяване;

Е. като има предвид, че Европейската комисия признава участниците в социалната 
икономика и социалните предприятия като важни движещи сили за създаването на 
приобщаващи работни места и социални иновации, които изискват специфична 
подкрепа3;

Ж. като има предвид, че социалните услуги от общ интерес са основни компоненти на 
социалната държава, а социалното предприемачество може да помогне за 
предоставянето на тези услуги;

З. като има предвид, че социалните предприятия срещат трудности във финансирането 
и разширяването на своята дейност;

И. като има предвид, че социалните предприятия подкрепят реформата на политиката, 
като насърчават доброто управление, обмяната на опит и социалната иновация;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012) 173, Към възстановяване и създаване на работни места.
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Въведение 

1. приветства съобщенията на Комисията „Инициатива за социалното 
предприемачество“ и „Към възстановяване и създаване на работни места“1 с 
препоръки към националните правителства за създаване на работни места —
особено в бързо развиващия се сектор на здравеопазването и социалните грижи 
(така нареченият бял сектор) и в зеления сектор — които предлагат нови 
възможности за социално предприемачество;

2. заявява, че социалното предприемачество е част от екологичната и социална 
пазарна икономика и европейския единен пазар, и е демонстрирало висока 
устойчивост срещу кризите;

3. посочва, че двата термина трябва да бъдат разграничени:

А. социално предприемачество: целият сектор на европейската социалната 
пазарна икономика, който предлага социални продукти или услуги, или 
осъществява социални цели чрез своите дейности;

Б. социални предприятия: институциите и организациите, действащи и 
опериращи в сферата на социалното предприемачество под формата на 
организации за социално подпомагане, частни предприятия, асоциации, 
кооперации, взаимоспомагателни дружества или фондации;

Препоръчителни действия за различните видове предприятия

4. подчертава, че дейностите на доброволците представляват важен принос за 
организациите за социално подпомагане и солидарността и дават смисъл в живота 
на много хора, поради това изисква финансова подкрепа на местно, национално и 
европейско равнище;

5. посочва, че не е необходимо социалното предприемачество да има непременно 
нестопанска цел; подчертава в същото време социалната стойност, осигурена от 
организациите за социално подпомагане, и необходимостта тя да бъде запазена;

6. заявява, че предприятията или организациите за социално подпомагане не следва да 
бъдат излагани на нерегулирана конкуренция, до каквато може да се стигне, ако 
предприятия със стопанска цел се съсредоточат в доходоносните райони, които са 
предимно градски, така че другите райони, които са предимно селски — където 
логистичните затруднения причиняват по-високи разходи — да станат все по-
зависими от така наречените „услуги за бедни хора“;

7. заявява, че иновативните социални предприятия следва да бъдат финансово 
подкрепяни на европейско равнище;

8. подчертава необходимостта от ангажиране на младите предприемачи в социалното 
предприемачество и от изследване на нови форми на социално предприемачество; 

                                               
1 Пак там.
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поради това призовава за по-добър достъп на младите предприемачи до общностни 
програми и финансиране;

9. подкрепя инициативите на европейско равнище за разширяване и укрепване на вече 
напредналия асоцииран сектор в много държави членки;

10. приветства намерението на Комисията да представи предложение за опростяване на 
регламента относно устава на Европейското кооперативно дружество;

11. подкрепя намерението на Комисията да направи проучване на състоянието на 
взаимоспомагателните дружества във всички държави членки;

12. подчертава, че взаимоспомагателните дружества следва да бъдат признати, чрез 
предоставяне на европейски статут, като открояващи се и важни участници в 
икономиката и обществото на ЕС;

13. приветства предложението на Комисията за регламент относно устав на 
европейската фондация;1

14. приветства приемането на преработен пакет от правила на ЕС в областта на 
държавните помощи за социалните и местните услуги;

15. посочва, че социалните услуги от общ интерес (СУОИ), предоставяни от 
публичноправни субекти, не се считат за част от социалното предприемачество, тъй 
като те са финансирани основно от данъци, с изключение на случаите, в които 
СУОИ са предоставени в сътрудничество със социални предприятия;

Специфични характеристики на социалното предприемачество

16. посочва две допълнителни специфични характеристики на социални предприятия, 
които трябва да бъдат взети под внимание:

o модели и принципи за участие на работниците и служителите; 

o докато реализирането на печалба по принцип е разрешено и дори 
подкрепяно, печалбите, оперативните излишъци, фондовете и резервите 
следва преди всичко да се реинвестират в качество, иновации и развитие;

Предприятия със социални продукти и услуги 

17. установява, че социалните предприятия са ангажирани предимно в социалните 
услуги, здравеопазването, услугите по домовете, заобикалящата среда, 
образованието и обучението, поправката на стоки, екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, изкуството, културата, научните изследвания 
и иновациите, туризма, занаятчийството и т.н.;

                                               
1 COM(2012)0035 final.
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Предприятия, осъществяващи социални цели или оказващи социално въздействие 

18. заявява, че дори ако социалните предприятия не предлагат социални продукти и 
услуги, тяхната предприемаческа цел ще включва например приобщаването и 
трудовата интеграция на уязвимите групи, осигуряването на социално-
педагогическа помощ или (ре)интеграцията на хората с увреждания чрез обучение 
или защитени предприятия;

19. пояснява, че докато понятието за корпоративна социална отговорност (КСО) следва 
да бъде разграничавано от това за социално предприемачество, някои търговски 
предприятия със значителни дейности във връзка с КСО могат да имат силно 
взаимодействие със социалното предприемачество;

Финансови перспективи — подобряване на правната и данъчната среда

20. счита, че „Програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални 
иновации за периода 2014—2020 г.“, с нейната ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, ще изпълнява важна роля в усилието да се гарантира по-добър 
достъп до микрокредитиране;

21. подкрепя създаването на „Европейски фондове за социално предприемачество“ 
(ЕФСП), тъй като това ще помогне на социалните предприятия да осигурят 
финансиране и ще даде на инвеститорите сигурността да инвестират в социално 
предприемачество;

22. подчертава, че е важно да се гарантира, че в съответствие с финансовите 
перспективи за 2014—2020 г., разпоредбите за европейските фондове, свързани със 
социалното предприемачество като Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще обърнат специално внимание 
на социалните предприятия и ще подкрепят тяхното развитие;

23. подчертава, че достъпът до европейско финансиране трябва да бъде опростен и че 
възможностите за финансиране следва да бъдат по-добре разпространявани чрез 
прозрачни информационни платформи;

Мерки, подкрепа и насърчаване 

24. призовава за проучване, инициирано от Комисията и осъществено в сътрудничество 
със социалните предприятия, относно различните правни рамки и оперативни 
условия за социалните предприятия, включително схемите за сертифициране и 
етикетиране;

25. подкрепя предложението на Комисията да въведе многоезична онлайн платформа за 
социални предприятия, която, наред с другото, следва да дава възможност за обмен 
на най-добри практики, да улеснява споделянето на информация относно достъпа до 
финансиране и да служи като мрежа за трансгранично сътрудничество;

26. подкрепя предложението на Европейската комисия да създаде експертна група по 
въпросите на социалното предприемачество, за да разглежда напредъка по 
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предвидените мерки в това съобщение;

27. призовава Комисията и държавите членки да въведат „социален знак“, който да се 
предоставя на социалните предприятия, за да им гарантира по-добър достъп до 
обществени поръчки;

28. изисква от Комисията да представи годишен доклад за дейността на социалното 
предприемачество (включително относно фондовете на ЕС, свързани с този сектор), 
който да отчита основните изследвания, да описва силните и слабите страни, да 
разглежда настоящите и бъдещите предизвикателства, както и евентуалните 
политически възможности;

29. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят по-малките предприятия, 
създадени от млади хора и/или иновативни предприемачи;

30. посочва, че малките предприятия изискват максимална подкрепа и приемане и 
призовава за стартирането на широка информационна кампания чрез въвеждане на 
многоезична онлайн платформа, която осигурява бързо и лесно информация за 
гражданите, търсещи социални продукти и услуги, и която дява добра представа за 
дейностите и добавената стойност на този сектор;

31. призовава принципите на социалното предприемачество, стопанското 
предприемачество и социалната отговорност да бъдат включени в учебната 
програма на училищата;

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Нека в началото да обърнем специално внимание на подзаглавието на съобщението на 
Европейската комисия от 25 октомври 2011 г. относно „Инициатива за социално 
предприемачество“, тъй като то описва в похвално сбита форма комплексните цели на 
ЕС: 

Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия 
като основни участници в икономиката и социалната иновативност.

Целта, формулирана в настоящия документ, включва както признаването на 
съществуващите структури, така и отварянето към нови, иновативни форми в 
социалната икономика — и двата подхода ще бъдат необходими в бъдеще, ако искаме 
да поставим предизвикателствата в социалната сфера в контекста на стратегията 
„Европа 2020“ и да изпълним успешно нейните основни задачи. В настоящия документ 
са представени два основни стълба на тази европейска концепция:

A. Безспорен факт е, че сме изправени пред непрекъснато нарастваща 
необходимост от социални услуги, като например в сферата на здравните 
и социалните грижи – дори само заради демографските промени в посока 
към едно все по-застаряващо общество.

Б. Европа се стреми към икономически растеж с цел повишаване на 
глобалната конкурентоспособност с потенциал за създаване на нови 
работни места — според единодушните прогнози те се намират в 
значителна степен в „зелената и бялата икономика“.

Направените въз основа на това заключения доказват правилността на следваната от ЕС 
политическа програма: от резолюцията от 2009 г. относно социалната икономика, през 
социалния инвестиционен фонд през 2012 г. до инициативата за социално 
предприемачество.

За разлика от много други сектори на икономиката социалното предприемачество се 
нуждае от допълнителни инструменти за финансиране. В тази връзка инициативите на 
Комисията следва да бъдат съпътствани във възможно най-кратки срокове от 
подходящи мерки на национално и регионално равнище.

С цел да ускори развитието на социалното предприемачество, наред с целенасоченото 
насърчаване на ангажираните с него лица и организации, представеният в настоящия 
документ доклад на Европейския парламент се стреми да установи възможно най-точни 
и ясни, същевременно отворени и създаващи възможности рамкови условия за 
следващата фаза на европейската социална икономика, която се намира под нов знак.

Освен това докладът се обявява за това предстоящата фаза да бъде заредена с голяма 
новаторска енергия, а следователно и съпроводена от експерименти, чийто успех или 
неуспех ще се оценява от институциите на ЕС съвместно с държавите членки в обозрим 
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период от време. На тази основа трябва впоследствие да се направят конкретните 
заключения за съответни стъпки и мерки за оптимизация, чрез които след това ще може 
ефективно да продължи по-дългосрочното развитие на социалното предприемачество. 

Накратко: ясните рамкови условия и направленията на действие следва едновременно 
да запазят пространството за многообразие и плурализъм там, където то вече 
съществува, и съответно да създадат такова там, където досега е липсвало.

Полезна основа за това могат да бъдат предложените от Комисията ключови мерки, 
като например картографирането на социалното предприемачество в Европа, 
създаването на база данни на схемите за сертифициране или на платформи с подробна 
информация за обмяна на опит. Създаването на един вид знак за качество за социални 
предприятия би следвало също така силно да насърчи по-нататъшното развитие.

Често при разглеждане се противопоставят два аспекта:

1. Към определението на социалното предприемачество и като негови 
самоподразбиращи се отнасят понятия като обществена полза, социална 
полезност, социално и екологично въздействие и фактори като по-голямо 
реинвестиране на печалбата или модели на участие на служителите в 
управлението на предприятието, както и принципите на откритост и 
прозрачност.

2. В основата на желанието за проспериращо развитие на социалното 
предприемачество е общоприетото убеждение, че социалните предприятия са 
неразривна част от екологичната и социална пазарна икономика в европейския 
вътрешен пазар; социалното предприемачество се нуждае също така от 
регулирана конкуренция, която води до постоянно подобряване на качеството и 
стремеж към ефективност.

За разлика от това, настоящият доклад има за цел обаче тези два аспекта едновременно 
и заедно да допринасят за положителното развитие на социалното предприемачество.

Лозунгът на една австрийска благотворителна организация (Hilfswerk) сполучливо 
обобщава общото разбиране:

„Нуждаещият се от помощ заслужава качествена грижа.“

Относно „регулираната конкуренция“: Отличителна характеристика на социалните 
услуги е фактът, че в гъсто населените райони те често се предлагат при по-изгодни 
условия, отколкото в селските райони (причини: голяма компактност от гледна точка 
на логистика, разстояния и т.н.). В тази връзка, разбира се, не трябва да се допуска 
конкуренция без правила, в резултат на което предприятията, осъществяващи дейност с 
цел печалба, да се концентрират в отделни райони, а другите да се пренасочат към 
предоставяне на „услуги с лошо качество за бедни хора“.

За следващата фаза на развитие трябва да се обърне особено внимание и на социалното 
банкиране, доколкото то например вече помага изключително ефективно на много хора 
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в критично социално положение в Австрия (напр. Zweite Sparkasse).

Заслужава си в бъдеще да разгледаме обстойно и моделите за социален франчайзинг с 
оглед на тяхното възможно значение като социални предприемачи от този вид.

И така, нека се захващаме за работа, за да развием в максимална степен социалното 
предприемачество. Защото
бъдещето започва днес!


