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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint a szociális 
gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása

(2012/2004(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, „Út a 
munkahelyteremtő fellendülés felé” című, 2012. április 18-i közleményére 
(COM(2012)0173),

– tekintettel az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekció által a Bizottságnak az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, 
valamint a Régiók Bizottságához intézett, „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A 
szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit 
előmozdító szabályozási légkör kialakítása” című közleményéről készített 
munkadokumentumra (INT/606, 2012. február 22.),

– tekintettel a Bizottságnak az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló, 2012. február 8-i javaslatára (COM(2012)0035),

– tekintettel a Bizottságnak a közbeszerzésről szóló irányelvre irányuló, 2011. december 20-
i javaslatára (COM(2011)0896),

– tekintettel a Bizottságnak az európai szociális vállalkozási alapokról szóló rendeletre 
irányuló, 2011. december 7-i javaslatára (COM(2011)0862),

– tekintettel a Bizottságnak a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális 
vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító 
szabályozási légkör kialakítása” című, 2011. október 25-i közleményére 
(COM(2011)0682),

– tekintettel a Bizottságnak „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i közleményére (COM(2011)0681),

– tekintettel a Bizottságnak az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a 
növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” 
című, 2011. április 13-i közleményére (COM(2011)0206),

– tekintettel a Bizottságnak „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten 
versenyképes szociális piacgazdaságért” című, 2010. október 27-i közleményére 
(COM(2010)0608),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról 
szóló rendeletre irányuló javaslatára (COM(2011)0609),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
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– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel a szociális vállalkozások, amelyek több mint 11 millió embert foglalkoztatnak az 
EU-ban és a teljes munkaerő 6%-át képviselik, jelentős mértékben hozzájárulnak az 
európai szociális modellhez1, és innovatív társadalmi értéket állítanak elő;

B. mivel az eltérő történelmi fejlődés a vállalkozás – ezen belül a szociális vállalkozás –
olyan jogi keretét hozta létre, amely jelentős eltéréseket mutat a tagállamok között;

C. mivel magát a szociális vállalkozást sem az európai, sem pedig a nemzeti szintű jogi keret 
nem ismeri el;

D. mivel a jelenlegi pénzügyi válság és az elöregedő népesség terhet ró a szociális jóléti 
rendszerekre, beleértve a törvényileg szabályozott és önkéntes egészségügyi ellátó 
rendszereket is;

E. mivel az egységes piaci intézkedéscsomag2 és az Európa 2020 stratégia – mindkettőnek a 
célja a fenntartható növekedés megteremtése és több és jobb munkahely létrehozása –
szorosan összefonódik egymással, a szociális vállalkozás és innovációs potenciálja pedig 
hozzá kíván járulni ezekhez;

F. mivel az Európai Bizottság az inkluzív munkahelyteremtés és a szociális innováció fontos 
mozgatórugóiként ismeri el a szociális gazdaság szereplőit és a szociális vállalkozásokat, 
amelyek külön támogatást igényelnek3;

G. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások a jóléti állam kulcselemei, a szociális 
vállalkozás pedig segíthet a szolgáltatások nyújtásában;

H. mivel a szociális vállalkozások nehézségekkel szembesülnek a finanszírozás és 
tevékenységeik bővítése terén;

I. mivel a szociális vállalkozás a felelősségteljes kormányzás, a kölcsönös tanulás és a 
szociális innováció előmozdításával támogatja a politikai reformot;

Bevezetés 

1. üdvözli a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért” és az „Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé”4 című bizottsági közleményeket, amelyek munkahely-teremtési 
ajánlásokat fogalmaznak meg a nemzeti kormányok számára különösen a gyorsan bővülő 
egészségügyi és szociális ellátási szektorban (az úgynevezett fehér szektorban) és a zöld 
szektorban, és amelyek új lehetőséget kínálnak a szociális vállalkozásnak;

2. megállapítja, hogy a szociális vállalkozás része az ökoszociális piacgazdaságnak és az 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173; „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé”.
4 Uo.
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európai egységes piacnak, és rendkívül rugalmasnak bizonyult a válságokkal szemben;

3. rámutat arra, hogy különbséget kell tenni két fogalom között:

A. Szociális vállalkozás: az európai szociális piacgazdaság teljes ágazata, amely 
szociális termékeket vagy szolgáltatásokat kínál, illetve tevékenységein keresztül 
szociális célkitűzéseket teljesít;

B. Szociális vállalkozások: a szociális vállalkozás gazdaságában jóléti szervezetek, 
magánvállalkozások, szövetségek, szövetkezetek, biztosító egyesületek vagy 
alapítványok formájában működő intézmények és szervezetek;

Ajánlott fellépések a vállalkozások különböző típusai számára

4. hangsúlyozza, hogy az önkéntesek tevékenységei fontos hozzájárulást nyújtanak a jóléti 
szervezetek és a szolidaritás számára, és sok ember életének adnak értelmet; ezért 
pénzügyi támogatást kér helyi, nemzeti és európai szinten;

5. rámutat arra, hogy a szociális vállalkozásoknak nem kell szükségszerűen nonprofit 
vállalkozásnak lenniük; ezzel egyidejűleg kiemeli a jóléti szervezetek által biztosított 
társadalmi értéket és annak megőrzésének szükségességét;

6. megállapítja, hogy a szociális jóléti vállalkozásokat vagy szervezeteket nem szabad 
kitenni a szabályozatlan versenynek, ami annak eredménye lehet, ha a profitorientált 
vállalkozások a jövedelmező, főként városi területekre összpontosítanak, és így más, 
főként vidéki területek – ahol a logisztikai akadályok magasabb költségekkel járnak –
egyre inkább a „szegényeknek nyújtott szolgáltatásoktól” függenek;

7. megállapítja, hogy az innovatív szociális vállalkozásoknak európai szinten pénzügyi 
támogatást kell nyújtani;

8. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fiatal vállalkozók szociális vállalkozásba 
kezdjenek, és feltárják a szociális vállalkozás új formáit; ezért kéri, hogy a fiatal 
vállalkozók kapjanak jobb hozzáférést a közösségi programokhoz és finanszírozáshoz;

9. támogatja az európai szinten azzal a céllal indított kezdeményezéseket, hogy bővítsék és 
erősítsék különböző tagállamok már fejlett egyesületi szektorát;

10. üdvözli a Bizottság szándékát, hogy javaslatot kíván benyújtani az európai szövetkezet 
statútumáról szóló rendelet egyszerűsítésére;

11. támogatja a Bizottság szándékát, hogy tanulmányt kíván készíttetni a biztosító egyesületek 
helyzetéről valamennyi tagállamban;

12. hangsúlyozza, hogy a biztosító egyesületeket egy európai statútum keretében az európai 
gazdaság és társadalom különálló és fontos szereplőiként kell elismerni;

13. üdvözli az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló rendeletre irányuló bizottsági 
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javaslatot1;

14. üdvözli a szociális és helyi szolgáltatások tekintetében felülvizsgált uniós állami 
támogatási szabálycsomag elfogadását;

15. rámutat arra, hogy az államilag nyújtott általános érdekű szociális szolgáltatások nem 
tekintendők a szociális vállalkozás részének, mivel azokat elsősorban adóbevételekből 
finanszírozzák, kivéve azokat az eseteket, amikor az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a szociális vállalkozásokkal együttműködve nyújtják;

A szociális vállalkozás sajátos jellemzői

16. rámutat a szociális vállalkozások két további sajátos jellemzőjére, amelyeket figyelembe 
kell venni:

o a munkavállalói részvétel modelljei és elvei; 

o míg a nyereségszerzés általában megengedett, sőt, támogatott, a nyereséget, 
működési többletet, forrásokat és tartalékokat elsősorban a minőségbe, az 
innovációba és a fejlesztésbe kell újra befektetni;

A szociális termékeket és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

17. megállapítja, hogy a szociális vállalkozások elsősorban a szociális, egészségügyi, 
gondozási és házi gondozási szolgáltatások, az életvitel segítése, az oktatás és képzés, 
áruk javítása, a környezeti és erőforrás-hatékonyság, a művészetek, a kultúra, a kutatás és 
innováció, idegenforgalom, kézműipar stb. terén működnek;

Szociális célkitűzéseket szolgáló vagy szociális hatást elérő vállalkozások 

18. kijelenti, hogy még ha a szociális vállalkozások nem is kínálnak szociális termékeket és 
szolgáltatásokat, vállalkozási célkitűzéseik közé tartozik például a kiszolgáltatott 
csoportok beilleszkedése és munkaerő-piaci integrációja, a szociális-pedagógiai 
segítségnyújtás vagy a fogyatékkal élők (újra)beilleszkedése a képzésen vagy védett 
munkakörnyezeten keresztül;

19. tisztázza, hogy miközben a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fogalmát meg kell 
különböztetni a szociális vállalkozástól, néhány, jelentős társadalmi felelősségvállalási 
tevékenységet folytató kereskedelmi vállalat szoros kölcsönhatásban lehet a szociális 
vállalkozással;

Pénzügyi kilátások – a jogi és fiskális környezet javítása

20. úgy véli, hogy az Európai Unió társadalmi változás és innováció programja (2014–2020) 
és annak mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás tengelye nagyon fontos szerepet fog 
játszani a mikrohitelekhez való jobb hozzáférést garantáló erőfeszítésekben;

21. támogatja az európai szociális vállalkozási alapok (EUSEF) létrehozását, mivel ez segít 
                                               
1 COM(2012)0035
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majd a szociális vállalkozásoknak a finanszírozás előteremtésében, és biztonságot nyújt a 
befektetőknek a szociális vállalkozásba való befektetéshez;

22. hangsúlyozza annak biztosításának fontosságát, hogy a 2014–2020-as pénzügyi tervek 
keretében a szociális vállalkozás szempontjából jelentőséggel bíró európai alapokra
(például az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA)) vonatkozó rendeletek kifejezetten foglalkozzanak a szociális vállalkozásokkal és 
támogassák fejlődésüket;

23. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell az európai finanszírozáshoz való hozzáférést, a 
finanszírozási lehetőségeket pedig átlátható tájékoztatási platformokon keresztül jobban 
ismertté kell tenni;

Mérések, támogatás és promóció 

24. kéri, hogy a Bizottság kezdeményezésére a szociális vállalkozásokkal együttműködve 
készítsenek tanulmányt a szociális vállalkozások különböző jogi kereteiről és működési 
feltételeiről, beleértve a tanúsítási és címkézési rendszereket is;

25. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy hozzanak létre egy többnyelvű online platformot a 
szociális vállalkozások számára, amelynek többek között lehetővé kell tennie a bevált 
gyakorlatok cseréjét, elő kell segítenie a finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
információmegosztást, és a határokon átnyúló együttműködés hálózataként kell 
szolgálnia;

26. támogatja az Európai Bizottság javaslatát, hogy az ebben a közleményben előirányzott 
intézkedések terén tett haladás megvizsgálása céljából hozzanak létre egy szociális 
vállalkozással foglalkozó szakértői csoportot (GECES);

27. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat egy „szociális címke” bevezetésére, amelyet a 
szociális vállalkozásoknak ítélnek oda a közbeszerzéshez való jobb hozzáférésük 
biztosítása érdekében;

28. felkéri a Bizottságot, hogy indítsa el a szociális vállalkozásról szóló éves tevékenységi 
jelentést (beleértve az ágazat számára fontos uniós alapokat is), amelynek számot kell 
adnia az alapvető kutatásról, ismertetnie kell az erősségeket és gyengeségeket, 
foglalkoznia kell a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal, valamint a lehetséges politikai 
opciókkal;

29. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a fiatal és/vagy innovatív 
vállalkozók által létrehozott kisebb vállalkozásokat;

30. rámutat arra, hogy a szociális vállalkozás maximális támogatást és elfogadottságot 
igényel, és átfogó tájékoztató kampány elindítását kéri egy többnyelvű online platform 
bevezetésén keresztül, amely gyors és könnyen elérhető tájékoztatást nyújt a szociális 
termékeket és szolgáltatásokat kereső polgároknak, és jó áttekintés ad e szektor 
tevékenységeiről és hozzáadott értékéről;

31. kéri, hogy a szociális vállalkozás, a vállalkozói szellem és a társadalmi felelősségvállalás 
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elveit építsék be az iskolai tantervekbe;

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Elöljáróban kifejezetten fel kell hívni a figyelmet az Európai Bizottság „Kezdeményezés a 
szociális vállalkozásért” című, 2011. október 25-i közleményének alcímére, amely dicséretre 
méltóan tömör formában írja le az EU összetett célkitűzéseit: 

A szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit 
előmozdító szabályozási légkör kialakítása

Az itt megfogalmazott cél magában foglalja mind a már meglévő struktúrák elismerését, mind 
pedig a szociális gazdaság új, innovatív formái felé tett nyitást: mind a kettőre szükség lesz a 
jövőben, amikor a szociális területen jelentkező kihívásokat az Európa 2020 stratégia 
összefüggésébe helyezzük, és annak elsődlegesen felállított feladatait sikeresen végre 
kívánjuk hajtani. Ezen európai koncepció két pillére a következő:

A. Vitathatatlan, hogy folyamatosan nő a kereslet a szociális szolgáltatások iránt, 
például az egészségügyi és gondozási területen – már csupán az egyre idősödő 
társadalom irányába mutató demográfiai változás miatt is.

B. Európa a globális versenyképesség javítása érdekében a gazdasági növekedésre 
törekszik, ami új munkahelyeket teremthet – az egybehangzó prognózisok
szerint ezek a munkahelyek nagymértékben a „zöld és fehér gazdaságban” 
jönnek létre.

Az ebből levonható következtetések igazolják az EU által követett politikai menetrend 
helyességét, a szociális gazdaságról szóló 2009-es állásfoglalástól kezdve a 2012-es szociális 
befektetési alapon át a szociális vállalkozásért indított kezdeményezésig.

Sok más gazdasági ágazattal szemben a szociális vállalkozás további finanszírozási 
eszközöket igényel. E tekintetben a Bizottság kezdeményezéseit a lehető leghamarabb 
megfelelő nemzeti és regionális szintű intézkedéseknek kell követniük.

Hogy lehetővé tegye a szociális vállalkozás gyors fejlődését, ami összekapcsolódik az ez iránt 
elkötelezett személyek és szervezetek célzott támogatásával, az Európai Parlament most 
előterjesztett jelentése arra törekszik, hogy lehetőleg pontos és világos, ugyanakkor pedig 
nyitott és az esélyeket megőrző keretfeltételeket rögzítsen az európai szociális gazdaság új 
előjelű következő szakasza számára.

A jelentés emellett elismeri, hogy ezt az előttünk álló szakaszt jelentős innovációs erőnek és 
ezzel kísérleti kezdeményezéseknek is kell kísérniük, amelyek sikerét vagy kudarcát egy 
belátható időtartamon belül az uniós intézményeknek a tagállamokkal együtt értékelniük kell. 
Ebből aztán le lehet vonni a megfelelő optimalizáló lépésekre és intézkedésekre vonatkozó 
következtetéseket, amelyekkel később hatékonyan végig lehet vinni a szociális vállalkozás 
hosszú távú fejlesztését. 

Röviden összefoglalva: A rendezett keretfeltételek és tevékenységi körök mellett teret kell 
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hagyni a sokszínűség és pluralizmus számára is ott, ahol az már létezik, illetve meg kell 
teremteni azt ott, ahol eddig hiányzott.

Ehhez hasznos alapot kínálhatnak a Bizottság által javasolt kulcsintézkedések, mint például a
szociális vállalkozás feltérképezése Európában, egy tanúsítási adatbázis létrehozása, illetve a 
kölcsönös tanulásra szolgáló tájékoztatási platformok. A szociális vállalkozás további 
fejlődését kifejezetten ösztönözné egyfajta minőségi címke létrehozása is.

Gyakran két szempont ütköztetésére kerül sor:

1. A szociális vállalkozás fogalmába és annak önmeghatározásába beletartoznak olyan 
fogalmak, mint a közhasznúság, a társadalmi haszon, a társadalmi és környezeti 
hatások és tényezők, mint a nyereség nagyobb mértékű újrabefektetése vagy a 
munkahelyi döntéshozatalban való munkavállalói részvétel modelljei, valamint a 
nyitottság és átláthatóság elvei.

2. A szociális vállalkozás elérni kívánt fellendülésének alapja az az általánosan 
elfogadott meggyőződés, hogy a szociális vállalkozások az európai belső piac 
ökoszociális piacgazdaságának szerves részei; a szociális vállalkozáshoz is szükség 
van a szabályozott versenyre, amely folyamatos minőségjavulást és hatékonyságra 
való törekvést eredményez.

Ezzel szemben ennek a jelentésnek az a célja, hogy e két szempont egymás mellett és 
egymással összekapcsolódva hozzájáruljon a szociális vállalkozás pozitív fejlődéséhez.

Az egyik osztrák jóléti szervezet (Hilfswerk) szlogenje találóan foglalja össze a közös 
felfogást:

„Aki segítségre szorul, megérdemli az ellátást.”

A „szabályozott versenyt” illetően: A szociális szolgáltatások sajátossága, hogy a nagyvárosi 
térségek kedvezőbb ellátásban részesülnek, mint a vidéki térségek (ennek oka a logisztikai 
lefedettség, megközelíthetőség stb.). Itt természetesen nem lehet szabályozatlan a verseny, 
hogy a nyereségorientált vállalkozások egyes területekre összpontosuljanak, mások pedig a 
„szegényeknek nyújtott szegényes szolgáltatások” irányába mozduljanak el.

A fejlődés következő szakaszára is igaz, hogy különös figyelmet kell fordítani a szociális 
bankügyekre, mint ahogy ez például rendkívül eredményesen történik Ausztriában, ahol a 
bankok (például a Zweite Sparkasse) már most is sok, szociálisan nehéz helyzetben lévő 
embernek nyújtanak segítő kezet.

A későbbiekben a szociális franchise modellekkel is érdemes lesz részletesen foglalkozni, 
hogy milyen szerepet tölthetnek be az ilyen típusú szociális vállalkozásokban.

Kezdjük meg hát a munkát a szociális vállalkozás kiteljesítésén és fejlesztésén. Hiszen a jövő 
most kezdődik!


