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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu 
sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki
i społecznych innowacji

(2012/2004(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” 
(COM(2012) 173),

– uwzględniając dokument roboczy Sekcji ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanego „Inicjatywa 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego 
przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych 
innowacji”, INT/606 z dnia 22 lutego 2012 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 8 lutego 2012 r. dotyczący rozporządzenia Rady
w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE) (COM(2012) 35),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. dotyczący dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych (COM(2011) 896),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczący rozporządzenia
w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
(COM(2011) 862),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. w sprawie „Inicjatywy 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego 
przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych 
innowacji” (COM(2011) 682),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. w sprawie odnowionej 
strategii UE na lata 2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(COM(2011) 681),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Akt
o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego
i wzmocnienia zaufania. «Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego»” 
(COM(2011) 206),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany 
„W kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej gospodarki rynkowej
o wysokiej konkurencyjności” (COM(2010) 608),
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– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych (COM(2011) 609),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa społeczne, zatrudniające w UE ponad 11 milionów 
osób i mające wynoszący 6% udział w całym zatrudnieniu, w znacznym stopniu 
przyczyniają się do europejskiego modelu społecznego1 i tworzą innowacyjną wartość 
społeczną;

B. mając na uwadze, że odmienny rozwój historyczny spowodował, że ramy prawne dla 
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych, wykazują istotne różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi;

C. mając na uwadze, że samych przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się w ramach 
prawnych na szczeblu europejskim bądź krajowym;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys finansowy oraz starzejące się społeczeństwo stanowią 
obciążenie dla systemów opieki społecznej, w tym państwowych i dobrowolnych 
systemów opieki zdrowotnej;

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym rynku2 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu oraz większej liczby lepszych miejsc pracy – są ze 
sobą ściśle powiązane, a przedsiębiorstwa społeczne wraz ze swoim potencjałem 
innowacyjnym starają się wnieść wkład w ich realizację;

F. mając na uwadze, że Komisja Europejska uznaje podmioty gospodarki społecznej
i przedsiębiorstwa społeczne za istotne czynniki napędzające tworzenie miejsc pracy
i innowacje społeczne, wymagające szczególnego wsparcia3;

G. mając na uwadze, że usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym są istotnym 
elementem państwa opiekuńczego, a przedsiębiorstwa społeczne mogą pomóc
w świadczeniu tych usług;

H. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa społeczne przeżywają trudności w zakresie 
finansowania i rozszerzania swojej działalności;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa społeczne wspierają reformę polityki poprzez 
promowanie dobrych rządów, wzajemnego uczenia się oraz innowacji społecznych;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu.
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Wprowadzenie 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty Komisji „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej” i „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”1, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych dotyczące tworzenia miejsc pracy – zwłaszcza
w szybko rosnącym sektorze opieki zdrowotnej i społecznej (tak zwanym białym 
sektorze) i zielonym sektorze – zapewniających nowe możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

2. stwierdza, że przedsiębiorczość społeczna jest elementem ekospołecznej gospodarki 
rynkowej i jednolitego rynku europejskiego oraz pokazała dużą odporność wobec 
kryzysów;

3. zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch pojęć:

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające i funkcjonujące instytucje i organizacje
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

Zalecane działania dla różnych rodzajów przedsiębiorstw

4. podkreśla, że działania ochotników stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają sens życiu wielu osób; zwraca się z tego względu
o wsparcie finansowe na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość społeczna nie zawsze musi być niekomercyjna; 
podkreśla jednocześnie wartość społeczną zapewnianą przez organizacje opiekuńcze
i potrzebę jej zachowania;

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub organizacje opieki społecznej nie powinny być 
narażone na nieuregulowaną konkurencję, do której może dojść, jeżeli przedsiębiorstwa 
komercyjne skupiają się na lukratywnych obszarach, z których większość to obszary 
miejskie, zatem pozostałe obszary, w większości wiejskie – gdzie bariery logistyczne 
powodują wyższe koszty – stają się coraz bardziej uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

7. stwierdza, że innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne powinny uzyskać wsparcie 
finansowe na szczeblu europejskim;

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się młodych przedsiębiorców w przedsiębiorczość 
społeczną i zbadania jej nowych form; wzywa z tego względu o zapewnienie lepszego 
dostępu młodych przedsiębiorców do wspólnotowych programów i finansowania;

                                               
1 Ibid.
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9. popiera podejmowane na szczeblu europejskim inicjatywy służące rozszerzeniu
i wzmocnieniu już rozwiniętego sektora stowarzyszeń w różnych państwach 
członkowskich;

10. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedłożenia wniosku 
dotyczącego uproszczenia rozporządzenia w sprawie statutu spółdzielni europejskiej;

11. popiera zgłoszony przez Komisję zamiar zlecenia analizy dotyczącej sytuacji towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych we wszystkich państwach członkowskich;

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za odrębnego i istotnego uczestnika europejskiej 
gospodarki i społeczeństwa;

13. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego 
statutu fundacji europejskiej1;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego pakietu przepisów UE dotyczących pomocy państwa
w zakresie usług społecznych i lokalnych;

15. zwraca uwagę, że zapewnianych przez państwo usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym nie uznaje się za element przedsiębiorczości społecznej, ponieważ są 
one finansowane przede wszystkim z podatków, za wyjątkiem przypadków, kiedy są 
świadczone we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi;

Szczególne cechy przedsiębiorczości społecznej

16. zwraca uwagę na dwie kolejne szczególne cechy przedsiębiorstw społecznych, które 
należy wziąć pod uwagę:

o modele i zasady uczestnictwa pracowników; 

o chociaż generalnie dopuszcza się i wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i rezerwy powinny być przede 
wszystkim reinwestowane w jakość, innowacje i rozwój;

Przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi społeczne 

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa społeczne działają przede wszystkim w dziedzinach usług 
społecznych, zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, pomocy osobom starszym, 
kształcenia i szkolenia, napraw produktów, efektywnego korzystania ze środowiska
i zasobów, sztuki, kultury, badań i innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

Przedsiębiorstwa realizujące cele społeczne lub uzyskujące wpływ społeczny 

18. deklaruje, że nawet jeżeli przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają produktów i usług 
społecznych, cele ich działalności biznesowej będą obejmować m.in. integrację społeczną
i integrację w miejscu pracy grup narażonych, zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 

                                               
1 COM(2012)0035 final.
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lub (ponownej) integracji osób niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub zakłady pracy 
chronionej;

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw utrzymują silne powiązania z przedsiębiorczością społeczną;

Perspektywy finansowe – usprawnienie środowiska prawnego i podatkowego

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych na lata 
2014–2020”, wraz z jego osiami mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej, 
odegra niezwykle istotną rolę w wysiłkach na rzecz zapewnienia lepszego dostępu do 
mikrokredytów;

21. popiera ustanowienie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ pomogą one przedsiębiorstwom społecznym w zabezpieczeniu finansowania
i zapewnią inwestorom bezpieczeństwo inwestowania w przedsiębiorczość społeczną;

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by w perspektywie finansowej na lata 2014–2020, 
uregulowaniach dotyczących funduszy europejskich istotnych dla przedsiębiorczości 
społecznej (na przykład Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)) jednoznacznie odniesiono się do 
przedsiębiorstw społecznych i wsparto ich rozwój;

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do finansowania europejskiego i lepiej informować
o możliwościach finansowania za pomocą przejrzystych platform informacyjnych;

Pomiary, wsparcie i promocja 

24. apeluje o analizę, zleconą przez Komisję i przeprowadzoną we współpracy
z przedsiębiorstwami społecznymi, różnych ram prawnych i warunków operacyjnych dla 
przedsiębiorstw społecznych, w tym systemów certyfikacji i znakowania;

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw społecznych, która mogłaby między innymi umożliwić 
wymianę najlepszych praktyk, wymianę informacji o dostępie do finansowania oraz 
posłużyć jako sieć dla współpracy transgranicznej;

26. popiera zgłoszoną przez Komisję Europejską propozycję stworzenia grupy ekspertów
ds. przedsiębiorczości społecznej (GECES), w celu zbadania postępu realizacji środków 
przewidzianych w tym komunikacie;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia „znaku społecznego”, który 
mógłby być przyznawany przedsiębiorstwom społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

28. zwraca się do Komisji o zainicjowanie rocznych sprawozdań z działalności w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej (w tym środków finansowych UE, które są istotne dla tego 
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sektora), czyli mechanizmu raportowania o badaniach podstawowych, opisywania atutów
i słabości oraz wskazywania obecnych i przyszłych wyzwań, a także ewentualnych 
możliwości politycznych;

29. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wsparcie mniejszych przedsiębiorstw 
zakładanych przez młodych i/lub innowacyjnych przedsiębiorców;

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość społeczna wymaga maksymalnego wsparcia
i akceptacji oraz wzywa do zainicjowania szerokiej kampanii informacyjnej poprzez 
stworzenie wielojęzycznej platformy internetowej, zapewniającej szybką i łatwą 
informację dla obywateli poszukujących produktów i usług społecznych oraz 
zapewniającą dobry przegląd działań i wartości dodanej tego sektora;

31. wzywa do włączenia zasad przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorczości
i odpowiedzialności społecznej w programy nauczania;

32. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Na wstępie należy jasno zwrócić uwagę na podtytuł komunikatu Komisji z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ w godny uznania sposób zwięźle opisuje złożone cele UE: 

budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum 
społecznej gospodarki i społecznych innowacji.

Sformułowany tutaj cel obejmuje zarówno uznanie istniejących struktur, jak i otwarcie się na 
nowe, innowacyjne formy gospodarki społecznej – oba aspekty będą konieczne w przyszłości, 
jeżeli chcemy stawić czoła wyzwaniom w dziedzinie społecznej w kontekście strategii 
„Europa 2020” oraz skutecznie zrealizować jej najważniejsze zadania. Dwa filary tej 
koncepcji europejskiej to:

A. nie ma wątpliwości, że stoimy w obliczu stale zwiększającego się 
zapotrzebowania na świadczenia społeczne, np. w zakresie zdrowia i opieki, co 
wynika już z samych przemian demograficznych w kierunku coraz starszego 
społeczeństwa.

B. Europa dąży do wzrostu gospodarczego w celu zwiększenia konkurencyjności 
globalnej umożliwiającej tworzenie nowych miejsc pracy – według 
jednomyślnych prognoz można je znaleźć w znacznej mierze w „zielonej 
i białej gospodarce”.

Wynikającego z tego wnioski końcowe potwierdzają słuszność realizowanego przez UE 
programu politycznego: od rezolucji dotyczącej gospodarki społecznej w 2009 r., przez 
społeczny fundusz inwestycyjny w 2012 r. po inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.

W odróżnieniu do wielu innych sektorów gospodarki przedsiębiorczość społeczna potrzebuje 
dodatkowych instrumentów finansowania. Inicjatywy Komisji powinny być możliwie jak 
najszybciej uzupełnione o odpowiednie środki na szczeblu krajowym i regionalnym.

Dla umożliwienia szybkiego rozwoju przedsiębiorczości społecznej, wraz z ukierunkowanym 
wsparciem zaangażowanych w nią osób i organizacji, w niniejszym sprawozdaniu Parlamentu 
Europejskiego dąży się do zapewnienia możliwie precyzyjnych i jasnych, a jednocześnie 
otwartych i gwarantujących szanse warunków ramowych dla odbywającego się pod nowymi 
auspicjami kolejnego etapu europejskiej gospodarki społecznej.

W sprawozdaniu stwierdza się ponadto, że temu stojącemu przed nami etapowi powinny 
towarzyszyć znaczny potencjał innowacyjny, a zatem eksperymenty, których sukces bądź 
jego brak w przewidywalnym okresie czasu zostanie oceniony przez instytucje europejskie we 
współpracy z państwami członkowskimi. Następnie należy z nich wyciągnąć konkretne 
wnioski na rzecz odpowiednich działań i środków usprawniających, za pomocą których 
możliwe będzie wydajne prowadzenie dalszego długofalowego rozwoju przedsiębiorczości 
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społecznej. 

Podsumowując: uporządkowane warunki ramowe i zakresy działania powinny jednocześnie 
utrzymać margines różnorodności i pluralizmu tam, gdzie on już istnieje, bądź stworzyć go 
tam, gdzie go obecnie brakuje.

Przydatną podstawą w tym celu mogą być zaproponowane przez Komisję działania kluczowe, 
np. mapa przedsiębiorczości społecznej w Europie, stworzenie bazy danych w zakresie 
certyfikacji lub kompleksowe platformy informacyjne w celu wzajemnego uczenia się. 
Podobnie dla dalszego rozwoju bardzo korzystne byłoby stworzenie swoistego znaku jakości 
przedsiębiorstw społecznych.

Często konfrontowane ze sobą są dwa aspekty:

1. Do definicji przedsiębiorczości społecznej i jej samookreślenia często zalicza się takie 
pojęcia, jak użyteczność publiczna, korzyści społeczne, skutki społeczne i ekologiczne 
oraz takie czynniki, jak zwiększone reinwestowanie zysków czy modele 
współdecydowania przez pracowników oraz zasady otwartości i przejrzystości.

2. Podstawą pożądanego prosperującego rozwoju przedsiębiorczości społecznej jest 
powszechnie akceptowane przekonanie, że przedsiębiorstwa społeczne stanowią 
integralny element ekospołecznej gospodarki rynkowej na europejskim rynku 
wewnętrznym; również przedsiębiorczość społeczna wymaga uporządkowanej 
konkurencji, prowadzącej do stałej poprawy jakości i dążenia do wydajności.

Ale mimo to celem niniejszego sprawozdania jest zapewnienie jednoczesnego i wspólnego 
wkładu tych dwu aspektów w korzystny rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Hasło jednej z austriackich organizacji opiekuńczych (Hilfswerk) celnie podsumowuje 
wspólne zrozumienie:

„Kto potrzebuje pomocy, zasługuje na jej uzyskanie”.

W sprawie „uporządkowanej konkurencji”: Specyficzną cechą usług społecznych jest fakt, że 
często mogą one być korzystniej oferowane w aglomeracjach, niż w obszarach wiejskich 
(przyczyny: warunki logistyczne, drogi dojazdowe itp.). Oczywiście w tej dziedzinie nie 
można dopuścić do nieuregulowanej konkurencji, by podmioty komercyjne skupiły się na 
niektórych obszarach, a inne ewoluowały w kierunku „kiepskich usług dla ubogich”.

Na kolejnym etapie rozwoju należy również zwrócić szczególną uwagę na społeczny sektor 
bankowy, który na przykład w Austrii (np. Zweite Sparkasse) niezwykle efektywnie wspiera 
już wiele osób znajdujących się trudnej sytuacji społecznej.

Również społeczne modele franchisingu zasługują na poświęcenie im większej uwagi 
w przyszłości, pod kątem ewentualnego znaczenia przedsiębiorstw społecznych tego rodzaju.

Zatem zabierzmy się do pracy, by jak najlepiej rozwinąć przedsiębiorczość społeczną. 
Przyszłość zaczyna się bowiem już teraz!


