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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Inițiativa privind antreprenoriatul social – Crearea unui climat favorabil 
pentru întreprinderile sociale, principalele părți interesate de economia socială și de 
inovare

(2012/2004(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 18 aprilie 2012, intitulată „Către 
o redresare generatoare de locuri de muncă” (COM(2011)0173),

– având în vedere documentul de lucru al Secțiunii pentru piața unică, producție și consum 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, intitulată „Inițiativa privind 
antreprenoriatul social – Crearea unui climat favorabil pentru întreprinderile sociale, 
principalele părți interesate de economia socială și de inovare”, INT/606 din 
22 februarie 2012,

– având în vedere propunerea Comisiei din 8 februarie 2012 pentru un regulament al 
Consiliului privind statutul unei fundații europene (COM(2012)0035),

– - având în vedere propunerea Comisiei din 20 decembrie 2011 pentru o directivă privind 
achizițiile publice (COM(2011)0896),

– - având în vedere propunerea Comisiei din 7 decembrie 2011 pentru un regulament 
privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2011)0862),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 intitulată „Inițiativa 
privind antreprenoriatul social – Crearea unui climat favorabil pentru întreprinderile 
sociale, principalele părți interesate de economia socială și de inovare” 
(COM(2011)0682),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011 privind o strategie 
reînnoită a UE pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor 2011-14 
(COM(2011)0681),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii. Împreună 
pentru o nouă creștere” (COM(2011)0206),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Către un Act 
privind piața unică – Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate” (COM(2010)0608),

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2010 pentru un program al Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și inovare socială (COM(2011)0609),
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– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A7-0000/2012),

A. întrucât întreprinderile sociale, care angajează peste 11 milioane de persoane în UE, 
reprezentând 6 % din întreaga forță de muncă, contribuie în mod semnificativ la modelul 
social european1 generând o valoare socială inovatoare;

B. întrucât diferitele evoluții istorice au condus la cadre juridice pentru afaceri, inclusiv 
pentru afaceri sociale, cu diferențe semnificative între statele membre;

C. întrucât antreprenoriatul social nu este recunoscut printr-un un cadru juridic, atât la nivel 
european, cât și la nivel național;

D. întrucât actuala criză financiară și îmbătrânirea populației îngreunează sistemele de 
protecție socială, inclusiv sistemele de sănătate statutare și voluntare;

E. întrucât Actul privind piața unică2 și Strategia Europa 2020 – ambele urmărind să asigure 
o creștere durabilă și să dezvolte locuri de muncă mai multe și de calitate mai bună – sunt 
puternic interrelaționate, iar antreprenoriatul social și potențialul său de inovare au scopul 
de a contribui la acestea;

F. întrucât Comisia Europeană recunoaște actorii din economia socială și întreprinderile 
sociale drept motoare importante pentru crearea de locuri de muncă și inovarea socială, 
care necesită un sprijin specific3;

G. întrucât serviciile sociale de interes general constituie componente-cheie al unui stat 
social, iar antreprenoriatul social poate ajuta în furnizarea acestor servicii;

H. întrucât întreprinderile sociale se confruntă cu dificultăți în finanțarea și extinderea 
activităților lor;

I. întrucât antreprenoriatul social sprijină reforma politicii, prin promovarea bunei guvernări, 
a învățării reciproce și a inovării sociale;

Introducere 

1. salută comunicările Comisiei intitulate „Inițiativa privind antreprenoriatul social” și 
„Către o redresare generatoare de locuri de muncă”4 cu recomandări către guvernele 
naționale privind crearea de locuri de muncă – în special în sectorul sănătății și al 
serviciilor sociale (așa-numitul sector alb) , aflate în creștere rapidă, și în sectorul verde–
care oferă șanse noi antreprenoriatului social;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM (2011) 206.
3 COM(2012) 173, Către o redresare generatoare de locuri de muncă.
4 Ibid.
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2. afirmă că antreprenoriatul social este parte a economiei de piață ecosociale, iar piața 
unică europeană a demonstrat o rezistență ridicată la crize;

3. Subliniază faptul că ar trebui diferențiat între cei doi termeni:

A antreprenoriat social: întregul sector al economiei sociale de piață europene, care 
oferă produse sau servicii sociale ori îndeplinește obiective sociale prin 
intermediul activităților sale;

B. întreprinderile sociale: instituțiile și organizațiile care activează și își desfășoară 
activitatea în cadrul ramurii economice a antreprenoriatului social, fie sub forma 
organizațiilor de asistență socială, a întreprinderilor private, a asociațiilor, a 
cooperativelor, a asociațiilor mutuale, fie sub cea a fundațiilor;

Acțiuni recomandate pentru diferite tipuri de întreprinderi

4. subliniază faptul că activitățile voluntarilor constituie o contribuție importantă la 
organizațiile de asistență socială și solidaritate și oferă sens vieții multor persoane; 
solicită, prin urmare, sprijin financiar la nivel local, național și european;

5. subliniază faptul că antreprenoriatul social nu trebuie neapărat să fie non-profit; 
subliniază, în același timp, valoarea socială oferită de organizațiile de asistență socială și 
necesitatea de o păstra;

6. afirmă faptul că întreprinderile sau organizațiile de asistență socială nu trebuie expuse 
competiției nereglementate, care poate fi o consecință a faptului că întreprinderile 
orientate către profit se concentrează pe domeniile profitabile, care sunt în mare parte 
urbane, astfel încât alte domenii, în mare parte rurale –în care logistica împiedică
atragerea costurilor mari – devin din ce în ce mai dependente de așa-numitele „servicii 
pentru persoanele sărace”;

7. afirmă faptul că întreprinderile sociale inovatoare ar trebui sprijinite financiar la nivel 
european;

8. subliniază necesitatea ca tinerii antreprenori să se angajeze în antreprenoriatul social și să 
exploreze noi forme de antreprenoriat social; solicită, prin urmare, un acces mai bun al 
tinerilor antreprenori la programele comunitare și la finanțare;

9. sprijină inițiativele la nivel european de extindere și consolidare a sectorului de asociere, 
deja avansat în diferite state membre;

10. salută intenția Comisiei de a prezenta o propunere de simplificare a regulamentului 
privind statutul societății cooperative europene;

11. sprijină intenția Comisiei de a analiza situația societăților mutuale în toate statele membre;

12. subliniază faptul că societățile mutuale ar trebui recunoscute, prin intermediul unui statut 
european, ca actor distinct și important în cadrul economiei și al societății europene;

13. salută propunerea Comisiei pentru un regulament privind Forma statutului unei fundații 
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europene;1

14. salută adoptarea pachetului revizuit de norme UE privind ajutoarele de stat privind 
serviciile sociale și locale;

15. subliniază faptul că serviciile sociale de interes general oferite în mod public nu sunt 
considerate a fi parte a antreprenoriatului social, deoarece acestea sunt finanțate în 
principal prin intermediul impozitelor, cu excepția cazurilor în care aceste servicii sunt 
oferite în cooperare cu întreprinderile sociale;

Caracteristici specifice ale antreprenoriatului social

16. indică două caracteristici specifice suplimentare ale întreprinderilor sociale care trebuie 
luate în considerare:

o modele și principii pentru participarea angajaților; 

o în timp ce obținerea de profit este în general permisă și chiar sprijinită, 
profiturile, excedentele, fondurile și rezervele trebuie reinvestite în primul rând 
în calitate, inovație și dezvoltare;

Întreprinderi cu produse și servicii sociale 

17. constată că întreprinderile sociale sunt angajate în principal în servicii sociale, de sănătate, 
de îngrijire și servicii la domiciliu, asistență pentru autonomie, educație și formare 
profesională, reparare a bunurilor, eficiență a mediului și a resurselor, artă, cultură, 
cercetare și inovare, turism, meșteșuguri etc.;

Întreprinderile cu obiective sociale sau cu impact social 

18. declară că chiar dacă întreprinderile sociale nu oferă produse și servicii sociale, obiectivul 
antreprenorial al acestora va cuprinde, de exemplu, incluziunea și integrarea în muncă a 
grupurilor vulnerabile, furnizarea de asistență socio-pedagogică sau (re)integrarea 
persoanelor cu dizabilități prin instruire și ateliere protejate;

19. clarifică faptul că, deși noțiunea de responsabilitate socială a întreprinderilor ar trebui 
diferențiată de aceea a antreprenoriatului social, unele întreprinderi comerciale cu 
activități semnificative de responsabilitate socială pot avea o solidă interacțiune cu 
antreprenoriatul social;

Perspective financiare – îmbunătățirea mediului juridic și a celui fiscal

20. consideră că „Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială”, 
cu Axa Microfinanțare și antreprenoriat social a sa, va juca un rol extrem de important în 
efortul de a garanta un acces mai bun la microcredite;

21. sprijină instituirea de „Fonduri europene de antreprenoriat social”, întrucât va ajuta 
întreprinderile sociale să asigure finanțarea și va oferi investitorilor siguranța de a investi 

                                               
1 COM(2012)0035 final.
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în antreprenoriatul social;

22. subliniază importanța asigurării faptului că, în cadrul Perspectivelor financiare 2014-2020, 
reglementările privind fondurile europene relevante pentru antreprenoriatul social (cum ar 
fi Fondul social european (FSE) și Fondul european de dezvoltare regională) vor aborda în 
mod explicit întreprinderile sociale și vor sprijini dezvoltarea acestora;

23. subliniază faptul că trebuie simplificat accesul la fondurile europene și că oportunitățile de 
finanțare ar trebui difuzate mai bine prin intermediul platformelor transparente de 
informații;

Măsurători, sprijin și promovare 

24. solicită o analiză, inițiată de către Comisie și desfășurată în cooperare cu întreprinderile 
sociale, privind diferitele cadre juridice și condiții de activitate ale întreprinderilor sociale, 
inclusiv sistemele de certificare și de etichetare;

25. sprijină propunerea Comisiei de stabilirea a unei platforme online multilingve pentru 
întreprinderile sociale care ar trebui, printre altele, să permită schimbul de bune practici, 
să faciliteze schimbul de informații privind accesul la fonduri și să servească drept rețea 
de cooperare transfrontalieră;

26. sprijină propunerea Comisiei de instituire a unui grup de experți privind antreprenoriatul 
social în vederea examinării progreselor măsurilor prevăzute în această comunicare;

27. solicită Comisiei și statelor membre să instituie o „etichetă socială” care urmează a fi 
acordată întreprinderilor sociale, pentru a asigura un acces mai bun la achizițiile publice;

28. solicită Comisiei să inițieze un raport anual de activitate privind antreprenoriatul social 
(inclusiv privind fondurile UE relevante pentru sectorul respectiv) care să ofere informații 
cu privire la cercetări fundamentale, să descrie punctele forte și punctele slabe și să
abordeze provocările actuale și pe cele viitoare, precum și posibile opțiuni de politică;

29. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine întreprinderile mici, înființate de 
antreprenori tineri și/sau inovatori;

30. subliniază faptul că antreprenoriatul social necesită un maximum de sprijin și acceptare și 
solicită lansarea unei campanii largi de informare prin intermediul introducerii unei 
platforme online multilingve care să furnizeze rapid și facil informații cetățenilor aflați în 
căutare de produse și servicii sociale și să ofere o bună imagine de ansamblu asupra 
activităților și a valorii adăugate a acestui sector;

31. solicită introducerea în programa școlară a principiilor antreprenoriatului social, ale 
spiritului antreprenorial și ale responsabilității sociale;

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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JUSTIFICARE

Este necesară trimiterea la început în mod explicit la subtitlul Comunicării Comisiei Europene 
din 25 octombrie 2011 cu privire la „Inițiativa privind antreprenoriatul social”, întrucât acesta 
descrie obiectivele complexe ale UE în formă compactă: 

crearea unui „ecosistem” de promovare a întreprinderilor sociale în calitate de actori-
cheie ai economiei sociale și ai inovării sociale.

Obiectivul formulat aici include atât recunoașterea structurilor existente, cât și deschiderea 
către forme noi, inovatoare ale economiei sociale – ambele vor fi necesare în viitor, dacă 
situăm provocările în domeniul social în contextul Strategiei Europa 2020 și dacă dorim 
punerea în aplicare cu succes a sarcinilor sale fundamentale. În continuare, doi piloni ai 
acestei concepții europene:

A. Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că ne confruntăm cu o creștere 
continuă a cererii de servicii sociale, de exemplu în domeniul sănătății și al 
îngrijirii – din cauza schimbărilor demografice către o societate din ce în ce 
mai în vârstă.

B. Europa aspiră către creștere economică în vederea creșterii competitivității 
globale, cu potențial pentru noi locuri de muncă – potrivit previziunilor aflate 
în acord acestea se situează în mare măsură în „economia verde și în cea albă”.

Concluziile rezultate de aici demonstrează corectitudinea agendei politice urmate de UE: de la 
decizia privind economia socială din 2009, trecând prin Fondul de investiții sociale - 2012 
până la Inițiativa privind antreprenoriatul social.

Spre deosebire de multe alte sectoare ale economiei, antreprenoriatul social necesită 
instrumente de finanțare suplimentare. Inițiativele Comisiei trebuie urmate cât mai curând 
posibil de măsuri adecvate la nivel național și regional.

Pentru a permite dezvoltarea rapidă a antreprenoriatului social, împreună cu promovarea 
specifică a persoanelor și a organizațiilor angajate în acesta, raportul Parlamentului European 
prezentat aici încearcă stabilirea unor cadre cât mai precise și clare, totodată deschise și 
protejând egalitatea de șanse, pentru următoarea etapă, aflată sub auspicii noi, a economiei 
sociale europene.

Raportul afirmă, de asemenea, faptul că această etapă ce urmează are o înaltă forță inovatoare 
și, de aceea, ar trebui însoțită de experimente al căror succes sau eșec va fi evaluat într-o 
perioadă ce urmează a fi prevăzută de către instituțiile europene împreună cu statele membre. 
Trebuie desprinse concluziile concrete pentru etapele și măsurile de optimizare 
corespunzătoare, prin intermediul cărora poate fi continuată în mod eficient dezvoltarea pe 
termen lung a antreprenoriatului social. 

Pe scurt: Condițiile-cadru și liniile de acțiune riguroase trebuie să asigure un spațiu pentru 
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diversitate și pluralism, acolo unde acesta există deja, respectiv să-l creeze, acolo unde acesta 
lipsește până în prezent.

Măsurile-cheie propuse de către Comisie pot constitui o bază utilă în acest sens, de exemplu o 
cartografiere a antreprenoriatului social în Europa, crearea unei baze de date de certificare sau 
a unor platforme cuprinzătoare de informații pentru învățarea reciprocă. În mod similar, ar 
trebui să fie extrem de benefică crearea unui tip de etichetă a calității pentru întreprinderile 
sociale aflate în proces de dezvoltare.

Două aspecte sunt confruntate adesea:

1. Printre conceptele necesare unei definiții a antreprenoriatului social și a identității 
acestuia se numără acelea de profit comun, beneficiu social, impact social și de mediu 
și factori precum recuperarea crescută a profitului sau modele privind desemnarea 
colaboratorilor, precum și principii privind caracterul deschis și transparența.

2. Temelia dezvoltării prospere dorite a antreprenoriatului social este reprezentată de 
convingerea, acceptată în mod general, că întreprinderile sociale sunt parte integrantă 
a economiei de piață ecosociale în cadrul pieței unice europene; antreprenoriatul social 
necesită, de asemenea, o competitivitate reglementată, care conduce la creșterea 
continuă a calității și a eforturilor privind eficiența.

Acest raport vizează însă ca aceste două aspecte să contribuie în paralel și împreună la 
dezvoltarea pozitivă a antreprenoriatului social.

Citatul dintr-un slogan al unei organizații austriece de bunăstare socială (Hilfswerk) rezumă 
cu precizie înțelesul comun:

„Persoanele care au nevoie de ajutor au dreptul la servicii de calitate.”

„Competitivitate reglementată”: o caracteristică specifică a serviciilor sociale este 
reprezentată de faptul că acestea sunt mai rentabile în zonele urbane comparativ cu cele rurale 
(motive: densitate logistică, căi de acces, etc.). Desigur, competitivitatea trebuie reglementată, 
astfel încât întreprinderile lucrative să se concentreze pe zone individuale, iar altele să se 
îndrepte în direcția „poor services for poor people”.

Pentru etapa următoare de dezvoltare este, de asemenea, necesară îndreptarea atenției către 
sistemul bancar social, astfel cum, în Austria, de exemplu, acesta se află la dispoziția 
persoanelor aflate în dificultate (de exemplu Zweite Sparkasse).

Modelele sociale de franciză vor fi abordate îndeaproape în viitor în ceea ce privește posibila 
lor importanță în cadrul antreprenorilor sociali de acest tip.

Să începem, prin urmare, să dezvoltăm la maximum antreprenoriatul social. Căci:
Viitorul începe acum!


