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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός 
οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της 
κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας

(2012/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, 
παραγωγή και κατανάλωση» σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
καινοτομίας», INT/606 της 22ας Φεβρουαρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2012 για 
το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE) (COM(2012)0035),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ς Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός 
οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της 
κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια 
ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» 
(COM(2011)0681),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η 
Πράξη για την ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς 
μια πράξη για την ενιαία αγορά – για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό 
βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),
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– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (COM(2011)0609),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερα 
από 11 εκατομμύρια ανθρώπων στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν το 6% του συνολικού 
εργατικού δυναμικού συνολικά, συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου1 και δημιουργούν μια κοινωνική αξία καινοτομίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση νομικών πλαισίων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, τα οποία αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης καθώς 
και των συστημάτων εθελοντικής ασφάλισης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά2 και η στρατηγική Ευρώπη 2020 
–οι οποίες αποσκοπούν και οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και περισσότερων
και καλύτερων θέσεων εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και ότι η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και η δυναμική της από άποψη καινοτομίας έχουν σκοπό 
να συνεισφέρουν σε αυτές·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική καινοτομία και
χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση 3·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αποτελούν 
κεντρικής σημασίας πτυχή ενός κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να διευκολύνει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα ευνοεί τη μεταρρύθμιση της 
                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)206.
3 COM(2012) 173, Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με άφθονες θέσεις απασχόλησης.
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πολιτικής μέσω της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και 
της κοινωνικής καινοτομίας·

Εισαγωγή 

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» και «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»1, οι οποίες περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις 
σχετικά με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης (τον επονομαζόμενο στα αγγλικά 
«white sector») και στον πράσινο τομέα– που θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

2. δηλώνει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της περιβαλλοντικής-
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και έχει επιδείξει 
εξαιρετική αντοχή στις κρίσεις·

3. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο παρακάτω όρων:

A. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς, ο οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή 
εκπληρώνει διάφορους κοινωνικούς στόχους μέσω των δραστηριοτήτων του·

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, ταμεία 
αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Συνιστώμενες δράσεις για διάφορες μορφές επιχειρήσεων

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργία των 
οργανισμών πρόνοιας καθώς και στην προαγωγή της αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη 
ζωή πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο να έχει μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική αξία που 
δημιουργούν οι οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την ανάγκη διατήρησής της·

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν πρέπει 
να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί εάν οι 
κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους τομείς, οι 
οποίοι έχουν ως επί το πλείστον αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι τομείς, οι 
οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα και περισσότερο 
στις αποκαλούμενες «υπηρεσίες για φτωχούς»·

                                               
1 Ό.π.
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7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν οικονομικές 
ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και σε κοινοτική χρηματοδότηση·

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και την 
ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·

10. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση του 
κανονισμού για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας·

11. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την 
κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης σε όλα τα κράτη μέλη·

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός ευρωπαϊκού
καταστατικού ως ξεχωριστός και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και κοινωνίας·

13. επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο του
ευρωπαϊκού ιδρύματος1·

14. επικροτεί την έγκριση της αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που παρέχονται 
στους πολίτες δεν θεωρείται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας καθώς τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από φόρους, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι ΥΓΟΣ παρέχονται με τη συμμετοχή κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

Ειδικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη:

o πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των εργαζομένων· 

o παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

Επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες 

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με κοινωνικές, 
                                               
1 COM(2012) 0035 τελικό.
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υγειονομικές και οικιακές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες περίθαλψης, υποβοηθούμενης 
διαβίωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση αντικειμένων, αποδοτικότητα από 
άποψη περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον πολιτισμό, την έρευνα και την
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ.·

Επιχειρήσεις που εκπληρώνουν κοινωνικούς στόχους ή δημιουργούν κοινωνικό αντίκτυπο

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την ένταξη κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, την παροχή κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή 
την (επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα πρέπει να 
διαχωρίζεται από εκείνη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ορισμένες εμπορικές 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη αλληλεπίδραση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Δημοσιονομικές προοπτικές – βελτίωση του νομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία για την 
περίοδο 2014-2020», με τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·

21. στηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
(EΤΚΕ), δεδομένου ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα·

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
προοπτικών για την περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα ευρωπαϊκά ταμεία που 
αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να απλοποιηθεί και 
ότι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο 
μέσω διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

Αξιολόγηση, στήριξη και προώθηση 

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα νομικά πλαίσια και τις συνθήκες λειτουργίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης και 
επισήμανσης·

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης διαδικτυακής 
πλατφόρμας για κοινωνικές επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καθιστά 
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δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να λειτουργεί ως δίκτυο 
διασυνοριακής συνεργασίας·

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να αξιολογείται η 
πρόοδος των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω ανακοίνωση 

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού σήματος» για
τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις·

28. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις (που θα συμπεριλαμβάνει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ στον εν 
λόγω τομέα), η οποία θα ενημερώνει για την έρευνα βάσης, θα σκιαγραφεί τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία και θα αναφέρεται σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις καθώς και 
σε πιθανές επιλογές πολιτικής·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί από νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό στήριξης και 
αποδοχής και ζητεί την εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας ενημέρωσης μέσω της 
δημιουργίας μιας πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει άμεσες και 
ευνόητες πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια ικανοποιητική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και της 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στον υπότιτλο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 25 Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα», 
διότι περιγράφει μεστά τους σύνθετους στόχους της ΕΕ: 

Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.

Ο στόχος που διαμορφώνεται σε αυτό το σημείο περιλαμβάνει αφενός τον καθορισμό των 
υπαρχουσών δομών και αφετέρου το άνοιγμα σε νέες, καινοτόμες μορφές στην κοινωνική 
οικονομία – στοιχεία που θα είναι αμφότερα απαραίτητα στο μέλλον, αν θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον κοινωνικό τομέα στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και να εφαρμόσουμε επιτυχώς τα κύρια καθήκοντα της στρατηγικής αυτής. 
Ιδού δύο θεμελιώδη δεδομένα του εν λόγω ευρωπαϊκού σχεδίου:

Α. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αντιμετωπίζουμε μια αυξανόμενη ανάγκη για 
κοινωνικές παροχές, π.χ. στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, απλώς και 
μόνο λόγω των δημογραφικών μεταβολών προς μία ολοένα και πιο 
γηράσκουσα κοινωνία.

Β. Η Ευρώπη στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη αποσκοπώντας στην αύξηση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας με δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας 
– σύμφωνα με τις συναινετικές προβλέψεις, αυτές βρίσκονται σε μεγάλο 
βαθμό στην «πράσινη και λευκή οικονομία».

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αποδεικνύουν την ορθότητα της πολιτικής ατζέντας της 
ΕΕ: από το ψήφισμα του 2009 για την κοινωνική οικονομία και το κοινωνικό επενδυτικό 
ταμείο του 2012 μέχρι την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Σε αντίθεση προς πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
απαιτεί επιπρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. Τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής πρέπει να 
ακολουθήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η λήψη ενδεδειγμένων μέτρων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε 
συνδυασμό με τη στοχοθετημένη προώθηση των ατόμων και των οργανώσεων που 
συμμετέχουν, η παρούσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπεί στην 
κατοχύρωση ενός όσο το δυνατόν ακριβούς, σαφούς και παράλληλα ανοιχτού πλαισίου που 
παρέχει ευκαιρίες για το επόμενο στάδιο, υπό νέους οιωνούς, στάδιο της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι αυτό το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε πρέπει να συνοδεύεται από 
σημαντικές δυνατότητες καινοτομίας καθώς και από πειράματα, η επιτυχής ή ανεπιτυχής 
έκβαση των οποίων θα εκτιμάται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Από αυτό θα προκύψουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για 
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τη λήψη ανάλογων μέτρων βελτίωσης, μέσω των οποίων μπορεί να συνεχιστεί 
αποτελεσματικά η μακρόχρονη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Συνοπτικά: Το ρυθμισμένο πλαίσιο και τα πεδία δράσης πρέπει ταυτόχρονα να διατηρούν τον 
χώρο για την έκφραση της ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού, όπου ήδη υπάρχει ο χώρος 
αυτός, ή να τον δημιουργούν, όπου αυτός απουσιάζει.

Χρήσιμη βάση μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή, π.χ. 
χαρτογράφηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων των πιστοποιήσεων ή λεπτομερείς πλατφόρμες πληροφοριών για αμοιβαία 
μάθηση. Επίσης η δημιουργία σημάτων ποιότητας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα 
προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω ανάπτυξη.

Συχνά ανακύπτουν δύο αντικρουόμενες πτυχές:

1. Για τον ορισμό και την ταυτότητα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
περιλαμβάνονται όροι όπως το γενικό συμφέρον, το κοινωνικό όφελος, ο κοινωνικός 
και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και παράγοντες όπως ο ισχυρός επαναπατρισμός των 
κερδών ή μοντέλα συμμετοχής των εργαζομένων καθώς και οι αρχές του ανοικτού 
χαρακτήρα και της διαφάνειας.

2. Βάση της επιθυμητής αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
αποτελεί η γενικά αποδεκτή πεποίθηση ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της οικολογικής και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·  επίσης η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί 
ρυθμισμένο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε διαρκή βελτίωση της ποιότητας και 
στην προαγωγή της αποτελεσματικότητας.

Η εν λόγω έκθεση όμως στοχεύει στην από κοινού συμβολή αυτών των δύο πτυχών στη 
θετική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το σύνθημα ενός αυστριακού οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας (Hilfswerk) συνοψίζει 
εύστοχα αυτή την κοινή παραδοχή:

«Όποιος χρειάζεται βοήθεια αξίζει την κινητοποίησή μας».

«Ρυθμισμένος ανταγωνισμός»: Ειδικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών παροχών υπηρεσιών 
είναι το γεγονός ότι σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές γίνονται συχνά πιο συμφέρουσες
προσφορές εν συγκρίσει με τις αγροτικές περιοχές (λόγοι:  πυκνότητα υλικοτεχνικών 
υποδομών, αποστάσεις κλπ). Στο θέμα αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ανταγωνισμού 
άνευ κανόνων, η οποία επιτρέπει σε όσους αποσκοπούν στο κέρδος να συγκεντρώνονται σε 
μεμονωμένες περιοχές, ενώ άλλες περιοχές υποβαθμίζονται προς την κατεύθυνση «ευτελείς
υπηρεσίες για φτωχούς ανθρώπους» («poor services for poor people»).

Για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης πρέπει επίσης να επιστηθεί η προσοχή στο κοινωνικό 
τραπεζικό σύστημα· για παράδειγμα το τραπεζικό σύστημα στην Αυστρία (π.χ. το δεύτερο 
ταμιευτήριο) αποτελεί αποτελεσματικό αρωγό  πολλών ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγάλη 
ανάγκη.
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Και τα κοινωνικά μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης χρήζουν λεπτομερούς εξετάσεως στο 
μέλλον όσον αφορά την ενδεχόμενη αξία τους ως κοινωνικών επιχειρήσεων αυτού του 
είδους.

Ας καταβάλλουμε λοιπόν προσπάθειες για τη μέγιστη ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Γιατί:
Το μέλλον ξεκινά τώρα!


