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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih 
podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij

(2012/2004(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K 
okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2011)0173),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in 
potrošnjo o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij o pobudi za socialno podjetništvo – ustvarjanje 
ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva 
in socialnih inovacij, INT/606 z dne 22. februarja 2012,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 8. februarja 2012 za uredbo Sveta o statutu 
evropske fundacije (COM(2012)0035),

– – ob upoštevanju predloga Komisije z dne 20. decembra 2011 za direktivo o javnih 
naročilih (COM(2011)0896),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 7. decembra 2011 o evropskih skladih za 
socialno podjetništvo (COM(2011)0862),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2011 o pobudi za socialno 
podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih 
akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij (COM(2011)0682),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2011 z naslovom „Obnovljena 
strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–14“ (COM(2011)0681),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011z naslovom „Akt za enotni trg –
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja: Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom „K aktu za enotni 
trg – Za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo“ (COM(2010)0608),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. oktobra 2010 o programu Evropske unije za 
socialne spremembe in inovacije (COM(2011)0609),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov 
(A7-0000/2012),
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A. ker socialna podjetja, ki zaposlujejo več kot 11 milijonov ljudi v EU in predstavljajo 6 % 
skupne delovne sile, veliko prispevajo k evropskemu socialnemu modelu1 ter ustvarjajo 
inovativno družbeno vrednost;

B. ker so razni zgodovinski dogodki pripeljali do razvoja pravnih okvirov za delovanje 
podjetij, tudi socialnih podjetij, ki razkrivajo pomembne razlike med državami članicami;

C. ker socialno podjetje kot takšno ni priznano v nobenem pravnem okviru ne na evropski ne 
na nacionalni ravni;

D. ker trenutna finančna kriza in starajoče se prebivalstvo bremenita sisteme socialnega 
varstva, vključno s shemami obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja;

E. ker sta Akt za enotni trg2 in strategija Evropa 2020, ki sta namenjena ustvarjanju 
trajnostne rasti ter večjega števila in boljših delovnih mest, močno povezana med seboj, 
namen socialnih podjetij in njihovega potenciala za inovacije pa je prispevati k obema;

F. ker Evropska komisija priznava akterje socialne ekonomije in socialna podjetja kot 
pomembna gibala vključujočega ustvarjanja delovnih mest in socialnih inovacij, ki 
zahtevajo posebno podporo3;

G. ker so socialne storitve splošnega interesa ključne sestavine socialne države in ker 
socialna podjetja lahko pomagajo zagotavljati te storitve;

H. ker se socialna podjetja srečujejo s težavami pri financiranju in širjenju svojih dejavnosti;

I. ker socialna podjetja podpirajo reformo politike s spodbujanjem dobrega upravljanja, 
vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

Uvod 

1. pozdravlja sporočili Komisije „Pobuda za socialno podjetništvo“ in „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“4 s priporočili za nacionalne vlade o ustvarjanju 
delovnih mest – predvsem v hitro rastočem sektorju zdravstvenega in socialnega varstva 
(tako imenovanem „belem sektorju“) in v zelenem sektorju –, ki ponujata nove 
priložnosti za socialna podjetja;

2. ugotavlja, da je socialno podjetništvo del ekosocialnega tržnega gospodarstva in enotnega 
trga EU ter je pokazalo visoko stopnjo odpornosti na krize;

3. opozarja, da bi morali razlikovati med dvema pojmoma:

A. socialno podjetništvo: celotni sektor evropskega socialnega tržnega gospodarstva, 
ki ponuja socialne dobrine ali storitve ali s svojimi dejavnostmi uresničuje 
socialne cilje;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)206.
3 COM(2012) 173, K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti.
4 Prav tam.
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B. socialna podjetja: ustanove in organizacije, ki delujejo in poslujejo v 
gospodarskem sektorju socialnega podjetništva, in sicer kot socialne organizacije, 
zasebna podjetja, združenja, zadruge, vzajemne družbe ali fundacije;

Priporočeni ukrepi za različne vrste podjetij

4. poudarja, da dejavnosti prostovoljcev pomenijo pomemben prispevek k socialnim 
organizacijam in solidarnosti ter mnogim ljudem osmislijo življenje; zato zahteva 
finančno podporo na lokalni, nacionalni in evropski ravni;

5. opozarja, da ni nujno, da mora biti socialno podjetništvo nepridobitno; hkrati poudarja 
socialno vrednost, ki jo zagotavljajo socialne organizacije, in potrebo po ohranitvi tega;

6. ugotavlja, da podjetja ali organizacije socialnega varstva ne bi smeli biti izpostavljeni 
nenadzorovani konkurenci, ki se lahko pojavi, če se pridobitno usmerjena podjetja 
osredotočijo na pridobitna področja, ki so večinoma urbana, zaradi česar druga območja, 
ki so večinoma podeželska in kjer logistične ovire povzročajo višje stroške, postanejo vse 
bolj odvisna od tako imenovanih „storitev za revne“;

7. ugotavlja, da bi inovativna socialna podjetja morala prejemati finančno podporo na 
evropski ravni;

8. poudarja potrebo, da se mladi podjetniki vključujejo v socialno podjetništvo in raziskujejo 
nove oblike socialnega podjetništva; zato poziva k boljši dostopnosti programov in 
financiranja Skupnosti za mlade podjetnike;

9. podpira pobude na evropski ravni za širjenje in krepitev že naprednega sektorja združenj v 
več državah članicah;

10. pozdravlja namen Komisije, da predstavi predlog za poenostavitev Uredbe o statutu 
evropske zadruge;

11. podpira namen Komisije, da opravi študijo o položaju vzajemnih družb v vseh državah 
članicah;

12. poudarja, da bi morali vzajemne družbe na podlagi evropskega statuta priznati kot 
posebne in pomembne akterje v evropskem gospodarstvu in družbi;

13. pozdravlja predlog Komisije za uredbo o statutu evropske fundacije;1

14. pozdravlja sprejetje revidiranega paketa pravil EU o državni pomoči v zvezi s socialnimi 
in lokalnimi storitvami;

15. opozarja, da javno dostopne socialne storitve splošnega pomena niso del socialnega 
podjetništva, ker se v glavnem financirajo iz davkov, razen v primerih, ko so socialne 
storitve splošnega pomena zagotovljene v sodelovanju s socialnimi podjetji;

                                               
1 COM(2012) 0035 konč.
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Posebne značilnosti socialnega podjetništva

16. poudarja nadaljnji dve posebni značilnosti socialnih podjetij, ki jih je treba upoštevati:

o modeli in načela za udeležbo zaposlenih; 

o pridobitnost je na splošno dovoljena in se celo spodbuja, dobiček, poslovni 
presežki, sredstva in rezerve pa se v glavnem ponovno vložijo v kakovost, 
inovacije in razvoj;

Podjetja, ki ponujajo socialne dobrine in storitve 

17. ugotavlja, da se socialna podjetja v glavnem ukvarjajo s socialnimi in zdravstvenimi 
storitvami ter storitvami oskrbe in storitvami na domu, s pomočjo za samostojno življenje, 
izobraževanjem in usposabljanjem, popravilom blaga, okoljsko učinkovitostjo in 
učinkovito rabo virov, umetnostjo, kulturo, raziskavami in inovacijami, turizmom, obrtjo 
itn.;

Podjetja, ki izpolnjujejo socialne cilje ali imajo socialne učinke 

18. izjavlja, da bodo med podjetniškimi cilji socialnih podjetij – tudi če ta podjetja ne 
ponujajo socialnih dobrin in storitev – na primer vključevanje in vključenost ranljivih 
skupin v zaposlitev, zagotavljanje socialnopedagoške pomoči ali (ponovnega) 
vključevanja invalidov skozi usposabljanje ali zaščitne delavnice;

19. pojasnjuje, da moramo pojem socialne odgovornosti podjetij sicer razlikovati od pojma 
socialnega podjetništva, vendar pa so nekatera komercialna podjetja s pomembnimi 
dejavnostmi v okviru socialne odgovornosti podjetij lahko močno povezana s socialnim 
podjetništvom;

Finančne perspektive – za boljše pravno in davčno okolje

20. meni, da bo „Program EU za socialne spremembe in socialne inovacije za obdobje 2014–
2020“ s svojo osjo mikrofinanciranje in socialno podjetništvo imel zelo pomembno vlogo 
v prizadevanjih za zagotavljanje boljšega dostopa do mikrokreditov;

21. podpira ustanovitev „Evropskega sklada za socialno podjetništvo“ (ESSP), saj bo pomagal 
socialnim podjetjem zagotoviti financiranje in vlagateljem bo zagotovil varno vlaganje v 
socialno podjetništvo;

22. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da bodo uredbe za evropske sklade, ki so 
pomembni za socialno podjetništvo (kot sta Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR)), v okviru finančne perspektive za obdobje 2014–2020 
izrecno obravnavale socialna podjetja in podprle njihov razvoj;

23. poudarja, da je treba dostop do evropskih sredstev poenostaviti in da morajo biti možnosti 
financiranja širše objavljene na preglednih informacijskih platformah;
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Merila, podpora in spodbude 

24. zahteva študijo, za katero je Komisija dala pobudo in bo potekala v sodelovanju s 
socialnimi podjetji, o različnih pravnih okvirih in pogojih poslovanja za socialna podjetja, 
vključno s sistemi potrjevanja in označevanja;

25. podpira predlog Komisije, da vzpostavi večjezično spletno platformo za socialna podjetja, 
ki bi med drugim morala omogočati izmenjavo dobrih praks, olajšati izmenjavo 
informacij o dostopu financiranja in služiti kot omrežje za čezmejno sodelovanje;

26. podpira predlog Evropske komisije, da ustanovi ekspertno skupino za razvoj socialnega 
podjetništva (GECES), da bi preučila napredek ukrepov, ki jih predvideva to sporočilo;

27. poziva Komisijo in države članice, naj izdelajo „socialno oznako“, ki bi jo dodelili 
socialnim podjetjem, kar bi omogočilo boljši dostop do javnih naročil;

28. poziva Komisijo, naj uvede letno poročilo o dejavnostih socialnega podjetništva (tudi o 
sredstvih EU, ki so pomembna za ta sektor), ki bo poročalo o temeljnih raziskavah, 
opisalo prednosti in slabosti ter obravnavalo tekoče in prihodnje izzive ter morebitne 
politične možnosti;

29. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo manjša podjetja, ki so jih ustanovili mladi 
in/ali inovativni podjetniki;

30. opozarja, da socialno podjetništvo potrebuje čim več podpore in sprejetosti, in poziva k 
obsežni informacijski kampanji s postavitvijo večjezične spletne platforme, ki zagotavlja 
hitro dostopne in razumljive informacije za državljane, ki iščejo socialne dobrine in 
storitve, ter omogoča lep pregled nad dejavnostmi in dodano vrednostjo tega sektorja;

31. poziva, da se v učne vsebine vključijo načela socialnih podjetij, podjetništva in socialne 
odgovornosti;

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Najprej je treba izrecno opozoriti na podnaslov sporočila Evropske komisije z dne 25. oktobra 
2011 o „Pobudi za socialno podjetništvo“, saj na lep način v strnjeni obliki opiše kompleksno 
zastavljene cilje EU: 

Ustvarjanje „ekosistema“ za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev 
socialnega gospodarstva in socialnih inovacij.

Ta cilj vključuje priznanje obstoječih struktur in tudi uvedbo novih, inovativnih oblik v 
socialnem gospodarstvu – oboje bo v prihodnosti nujno, če hočemo, da bodo izzivi na 
socialnem področju skladni s strategijo Evropa 2020, in če hočemo uspešno izpolniti njene 
temeljne naloge. Sledita dva stebra tega evropskega pristopa:

A. nesporno je, da potrebe po socialnih storitvah nenehno naraščajo, npr. na 
področju zdravstva in nege – že zaradi demografskih sprememb v smislu 
starajoče se družbe.

B. Evropa si prizadeva za gospodarsko rast, da bi povečala svojo konkurenčnost 
na svetu z možnostjo ustvarjanja novih delovnih mest – glede na soglasne 
napovedi lahko te možnosti najdemo pretežno v „zelenem in belem 
gospodarstvu“.

Sklepi, ki izhajajo iz tega, potrjujejo pravilnost politične agende, ki si jo je zastavila EU: Od 
resolucije o socialnem gospodarstvu leta 2009 in investicijskega sklada za socialna podjetja 
leta 2012 vse do pobude za socialno podjetništvo.

Za razliko od številnih drugih gospodarskih sektorjev socialno podjetništvo potrebuje dodatne 
finančne instrumente. Pobudam Komisije bi morali v tem primeru čim prej slediti ustrezni 
ukrepi na nacionalni in regionalni ravni.

Da bi lahko omogočili hiter razvoj socialnega podjetništva skupaj s posebno podporo tistih 
oseb in organizacij, ki se s tem ukvarjajo, si to poročilo Evropskega parlamenta prizadeva 
opredeliti okvirne pogoje za naslednjo fazo evropskega socialnega gospodarstva, soočeno z 
novimi razmerami, ki bi bili čim bolj natančni in jasni ter hkrati odprti in bi omogočali 
priložnosti.

Poročilo poleg tega priznava, da bi fazo, ki je pred nami, morali spremljati večja inovativnost 
in s tem tudi poskusi, katerih uspeh ali neuspeh bodo v določenem časovnem obdobju ocenile 
institucije EU skupaj z državami članicami. Na podlagi tega lahko pridobimo konkretne 
sklepe o najboljših možnih ustreznih postopkih in ukrepih, s katerimi bomo lahko učinkovito 
nadaljevali dolgoročni razvoj socialnega podjetništva. 

Na kratko: Urejeni okvirni pogoji in področje delovanja bi hkrati morali ohraniti prostor za 
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raznolikost in pluralnost na tistih mestih, kjer že obstaja, oziroma bi ga ustvarili tam, kjer ga 
do zdaj ni bilo.

Za podlago bi lahko izkoristili ključne ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, na primer 
kartografijo socialnega podjetništva v Evropi, vzpostavitev podatkovne banke certificiranja ali 
obsežnih informacijskih platform za vzajemno učenje. Prav tako bi za nadaljnji razvoj zelo 
koristilo oblikovanje nekakšnega žiga kakovosti za socialna podjetja.

Pogosto se za primerjavo navajata dva vidika:

1. K opredelitvi socialnega podjetništva in k njegovi samoumevnosti spadajo pojmi, kot 
so obča korist, družbena koristnost, socialni in okoljski vplivi, ter dejavniki, kot so 
večje vračanje dobička ali modeli soodločanja delavcev ter načela odprtosti in 
preglednosti.

2. Podlaga cvetočega razvoja socialnega podjetništva, za katerega si prizadevamo, je 
splošno sprejeto prepričanje, da so socialna podjetja sestavni del ekosocialnega 
gospodarstva na evropskem notranjem trgu; tudi socialno podjetništvo potrebuje 
nadzorovano konkurenco, ki vodi k nenehnemu izboljševanju kakovosti in 
prizadevanjem za učinkovitost.

To poročilo pa stremi tudi k temu, da oba vidika vzporedno in skupaj prispevata k 
pozitivnemu razvoju socialnega podjetništva.

Citat slogana neke avstrijske dobrodelne organizacije (Hilfswerk) lepo povzema splošno 
razumevanje tega:

„Kdor potrebuje pomoč, si je prislužil storitev.“

Oglas „regulirana konkurenca“: Posebna značilnost socialnih storitev je dejstvo, da so v 
strnjenih naseljih pogosto ugodnejše kot na podeželju (Vzroki: strnjena logistika, dovozne 
poti itn.). Seveda morajo tudi tukaj za konkurenco veljati določena pravila, da se pridobitno 
usmerjene osebe ne bi osredotočile na posamezna območja in drugim prepustile „revne 
storitve za revne ljudi“.

V zvezi z naslednjo fazo razvoja je treba posvetiti posebno pozornost socialnemu bančništvu, 
kot na primer v Avstriji (npr. Zweite Sparkasse), kjer že zdaj zelo učinkovito pomagajo 
številnim ljudem v socialni stiski.

V prihodnje bi si morali temeljiteje ogledati tudi modele socialnega franšizinga v smislu 
njihove morebitne vloge, ki bi jo imeli kot tovrstna socialna podjetja.

Zato zavihajmo rokave, da bomo čim bolj razvili socialno podjetništvo. Kajti:
Prihodnost se začenja zdaj!


