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Sprawozdanie A7-0305/2012 
Heinz K. Becker 
Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej 

COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Projekt rezolucji (art. 157 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A7-0305/2012 

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

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów, zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej 

zatrudnieniu”(COM(2012)0173), 

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji 

europejskiej, przedstawiony przez Komisję w dniu 8 lutego 2012 r. (COM(2012)0035), 

– uwzględniając wniosek w sprawie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, 

przedstawiony przez Komisję w dniu 20 grudnia 2011 r. (COM(2011)0896), 

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na 

rzecz przedsiębiorczości społecznej, przedstawiony przez Komisję w dniu 7 grudnia 2011 

r. (COM(2011)0862), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. zatytułowany 

„Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu 

sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki 

i społecznych innowacji” (COM(2011)0682), 

– 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)0206), 

– 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)0608), 
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– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie programu Unii 

Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych (COM(2011)0609), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 2020. 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie rozporządzenia 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006 (COM(2011)0607), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. pt. „Europejska platforma 

współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy 

na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758), 

– uwzględniając wydaną w 2008 r. publikację Programu Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju oraz europejskiej sieci EMES, zatytułowaną: „Przedsiębiorstwa społeczne: nowy 

model ograniczania ubóstwa i tworzenia miejsc pracy”
1
, 

– uwzględniając opinię rozpoznawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

nr INT/589 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przedsiębiorczości społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej
2
, 

– uwzględniając swoje oświadczenie pisemne (P7_DCL(2010)0084) przyjęte w dniu 

10 marca 2011 r., 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie statutu spółdzielni 

europejskiej w odniesieniu do zaangaŜowania pracowników
3
, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a takŜe opinie 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów (A7-0305/2012), 

A. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, których liczba wynosi 2 

miliony, co stanowi 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, a przy tym zatrudniają 

one co najmniej 11 mln osób w UE, czyli 6% ogółu siły roboczej, wnoszą istotny wkład 

w europejski model społeczny i realizację strategii „Europa 2020”, a takŜe reinwestują 

większość zysków w sektor, który przyjęło się nazywać przedsiębiorstwami społecznymi; 

B. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, to pełnoprawne podmioty gospodarcze i społeczne; mając na uwadze, Ŝe 

charakteryzują je wartości i zasady demokratyczne, udział pracowników, podmiotów 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s.16. 
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0071. 
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społecznych i uŜytkowników, cele leŜące w interesie ogólnym i priorytetowo 

uwzględniające sprawy społeczne, zaspokajanie potrzeb zgodnie z zasadami etyki i po 

uzgodnieniu z partnerami i uŜytkownikami lub klientami, zdolność reinwestowania 

zysków w funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, solidarność, wzajemne uczenie się i 

dzielenie wiedzą oraz innowacyjność społeczna; 

C. mając na uwadze, Ŝe na szczeblu europejskim przyjęto ramy dotyczące tylko spółdzielni, 

chociaŜ przedsiębiorstwa gospodarki społecznej są uznawane i mają odrębne krajowe 

ramy prawne w wielu państwach członkowskich; mając na uwadze niedawno 

przedstawione wnioski ustawodawcze dotyczące gospodarki społecznej w niektórych 

państwach członkowskich oraz wnioski Komisji dotyczące europejskiego statutu fundacji 

oraz przeglądu europejskiego statutu spółdzielni, a takŜe niedawne prace Parlamentu 

Europejskiego i Komisji dotyczące towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; 

D. mając na uwadze, Ŝe skutki obecnego kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, 

a takŜe zmiany demograficzne, w szczególności starzenie się ludności, stanowią 

wyzwanie dla systemów opieki społecznej, w tym ustawowych i dobrowolnych systemów 

ubezpieczeń społecznych, w związku z czym naleŜy wspierać innowacyjne systemy 

pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia społecznego na 

poziomie pozwalającym Ŝyć w godnych warunkach; 

E. mając na uwadze ścisły związek między Aktem o jednolitym rynku a strategią „Europa 

2020”, które słuŜą zapewnieniu inteligentnego, innowacyjnego i trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającemu włączeniu społecznemu, a tym samym zwiększeniu liczby i 

podwyŜszeniu jakości miejsc pracy oraz zwalczaniu ubóstwa, oraz mając na uwadze, Ŝe 

przedsiębiorstwa społeczne mogą wnieść istotny wkład dzięki ich potencjałowi 

innowacyjności oraz ich zdolności do konkretnego i właściwego reagowania na potrzeby 

obywateli i grup ludności, w tym na ich potrzeby społeczne, oraz do wypełniania na rzecz 

obywateli i grup ludności zadań leŜących w interesie ogólnym; 

F. mając na uwadze, Ŝe Komisja uznaje podmioty gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa 

społeczne za waŜną siłę napędową wzrostu gospodarczego i innowacyjności społecznej ze 

względu na ich potencjał zrównowaŜonej działalności i trwałych miejsc pracy, które tylko 

w niewielkim stopniu podlegają delokalizacji, oraz Ŝe przedsiębiorstwa te sprzyjają m.in. 

integracji słabszych grup społecznych na rynku pracy; 

G. mając na uwadze wnioski Komisji dotyczące rozporządzenia w sprawie europejskich 

funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; 

H. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa społeczne mogą m.in. pomagać w dostarczaniu 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, które są kluczowym elementem 

państwa opiekuńczego, a tym samym przyczyniać się do realizacji wspólnych celów Unii 

Europejskiej oraz do wspierania spójności społecznej i terytorialnej; 

I. mając na uwadze, Ŝe liczne przedsiębiorstwa społeczne napotykają trudności w dostępie 

do finansowania, w związku z czym potrzebują specjalnego wsparcia dostosowanego do 

ich potrzeb, takiego jak bankowość społeczna, instrumenty podziału ryzyka, fundusze 

dobroczynne lub kredyty i mikrokredyty; mając na uwadze, Ŝe fundusze strukturalne i 



 

AM\919432PL.doc  PE493.691v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

programy UE odgrywają istotną rolę w tej dziedzinie, ułatwiając przedsiębiorstwom 

społecznym dostęp do finansowania; 

J. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa społeczne ze względu na swój charakter i sposób 

funkcjonowania przyczyniają się do tworzenia bardziej solidarnego i demokratycznego 

społeczeństwa oraz często oferują warunki pracy sprzyjające równości, przez co 

zapewniają równowagę między Ŝyciem zawodowym a Ŝyciem prywatnym, zwłaszcza 

dzięki równej płacy za jednakową płacę dla kobiet i męŜczyzn; 

Wstęp 

1. odnotowuje komunikaty Komisji zatytułowane „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej” i „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”, którym 

towarzyszą zalecenia dla organów krajowych, dotyczące poprawy warunków ramowych 

regulujących działalność przedsiębiorstw społecznych, co ma na celu stworzenie nowych 

moŜliwości i rodzajów działalności oraz miejsc pracy; dodaje, Ŝe oferta ta nie moŜe się 

ograniczać do dostarczania dóbr i usług wyłącznie osobom będącym w trudnej sytuacji 

lub marginalizowanym; 

2. podkreśla, Ŝe uznanie przedsiębiorstw społecznych na szczeblu europejskim nie moŜe 

ograniczać się do wprowadzania celów społecznych w niektórych przedsiębiorstwach 

komercyjnych, ale musi uwzględniać ich specyfikę, przede wszystkim jeśli chodzi o 

przedsiębiorstwa gospodarki społecznej; w związku z tym zaznacza konieczność przyjęcia 

i stosowania narzędzi, zwłaszcza w dziedzinie finansowania, umoŜliwiających tym 

przedsiębiorstwom prowadzenie działalności zgodnie z ich celami oraz nawiązywanie 

między nimi stosunków opartych na zasadach solidarności; podkreśla ponadto, Ŝe lepsza 

znajomość gospodarki społecznej pozwoli lepiej wykorzystać wkład tych przedsiębiorstw 

w funkcjonowanie społeczeństwa jako całości, zwłaszcza pod względem spójności 

społecznej i terytorialnej; 

3. wskazuje, Ŝe gospodarka społeczna to zasadniczy i pełnoprawny element europejskiej 

gospodarki i europejskiego modelu społecznego, Ŝe wnosi w nie istotny wkład, zwłaszcza 

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, a takŜe odgrywa niezastąpioną rolę w dziedzinie 

spójności społecznej i terytorialnej Unii i jej państw członkowskich; podkreśla jej wysoką 

odporność na kryzysy oraz jej solidne modele biznesowe i społeczne; zaznacza, Ŝe 

przedsiębiorstwa społeczne reagują w znacznej mierze na potrzeby społeczne i ludzkie, 

które nie są – lub są tylko w niewystarczającym stopniu – zaspokajane przez „klasyczne” 

podmioty gospodarcze lub przez państwo; podkreśla, Ŝe miejsca pracy w sektorze 

gospodarki społecznej przyczyniają się równieŜ do (re)lokalizacji gospodarki, gdyŜ w 

niewielkim stopniu podlegają one delokalizacji, a przez to sprzyjają spójności społecznej, 

gospodarczej i terytorialnej; 
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4. zauwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwo społeczne to, niezaleŜnie od formy prawnej, 

przedsiębiorstwo: 

a) którego podstawowym celem, zgodnie ze statutem lub wszelkimi równowaŜnymi 

dokumentami ustanawiającymi przedsiębiorstwo, jest osiąganie wymiernych 

pozytywnych skutków społecznych przez: 

– świadczenie usług i dostarczanie dóbr całej społeczności w oparciu o zasady 

solidarności wyraŜające się w trybie funkcjonowania i finansowania 

przedsiębiorstwa; 

– dostarczanie dóbr lub świadczenie usług zwłaszcza osobom naleŜącym do 

słabszych, marginalizowanych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub 

wykluczonych grup społecznych; lub 

– świadczenie usług lub dostarczanie dóbr z wykorzystaniem metod produkcji 

odzwierciedlających społeczny cel przedsiębiorstwa; 

b) które wykorzystuje wygenerowane zyski do osiągania swoich celów podstawowych 

zamiast dokonywać ich podziału zgodnie z logiką czystej rentowności finansowej oraz 

stosuje uprzednio określone procedury i zasady dotyczące wszelkich przypadków 

podziału zysków między udziałowców i właścicieli i gwarantujące, Ŝe podział zysków 

nie wpłynie negatywnie na cele podstawowe; oraz 

c) które jest zarządzane w sposób przejrzysty i zapewniający odpowiedzialność za 

prowadzone działania, w szczególności przez zaangaŜowanie pracowników, 

uŜytkowników lub zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza i 

społeczna przedsiębiorstwa; 

Środki zalecane dla róŜnych rodzajów przedsiębiorstw 

5. podkreśla, Ŝe działania wykonywane w róŜnych sektorach gospodarki społecznej przez 

wolontariuszy stanowią istotny wkład na rzecz solidarności i spójności społecznej oraz 

nadają sens Ŝyciu wielu osób; apeluje o pełne uznanie tych działań oraz ich 

odpowiednie wsparcie finansowe i regulacyjne na szczeblu lokalnym, krajowym 

i europejskim; podkreśla, Ŝe wolontariat nie moŜe w Ŝadnym przypadku odbywać się ze 

szkodą dla warunków płacowych i warunków pracy osób zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach gospodarki społecznej oraz Ŝe naleŜy czuwać na zachowaniem 

komplementarności działań wykonywanych przez wolontariuszy i przez osoby 

otrzymujące wynagrodzenie; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do czuwania, by przedsiębiorstwa społeczne 

miały takie same warunki wsparcia i funkcjonowania, jak inne rodzaje przedsiębiorstw, 

zastrzegające sobie zyskowne sektory gospodarki; podkreśla, Ŝe działalność w gospodarce 

społecznej skupia się głównie na obszarach mniej rentownych gospodarczo, gdzie bariery 

logistyczne pociągają za sobą wyŜsze koszty oraz gdzie mogą występować słabiej 

rozwinięte i gorsze jakościowo usługi dla ludności, jeŜeli są one wykonywane na 

rygorystycznych warunkach rynkowych; podkreśla, Ŝe uŜytkownicy powinni zawsze mieć 
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dostęp do usług wysokiej jakości na dających się zaakceptować warunkach, w tym 

finansowych; 

7. podkreśla znaczenie strategii i środków mających wspierać przedsiębiorczość społeczną, 

zwłaszcza przedsiębiorstw gospodarki społecznej, by zapewnić im lepszy dostęp do 

programów i środków finansowych UE i państw członkowskich; wzywa do dalszego 

wystarczająco wysokiego wspierania programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” 

w celu poprawienia jego atrakcyjności i widoczności równieŜ w gospodarce społecznej;  

8. odnotowuje róŜnorodność gospodarki społecznej i podkreśla, Ŝe stanowi ona dla UE i 

państw członkowskich bogactwo, zwłaszcza gospodarcze; jest zdania, Ŝe naleŜy stosować 

zasadę swobody przedsiębiorczości niezaleŜnie od statusu przedsiębiorstwa, by szanować 

róŜnorodność form przedsiębiorczości; podkreśla, Ŝe powstające na szczeblu europejskim 

nowe ramy prawne muszą być dla przedsiębiorstw dobrowolne, a ich opracowanie musi 

poprzedzać ocena wpływu, by uwzględnić istnienie w poszczególnych państwach 

członkowskich róŜnych modeli przedsiębiorczości społecznej, zwłaszcza gospodarki 

społecznej; podkreśla, Ŝe wszelkie ewentualne środki powinny przynosić wyraźną wartość 

dodaną dla całej Unii;  

9. zachęca do podejmowania na szczeblu europejskim inicjatyw słuŜących rozszerzeniu i 

umocnieniu sektora stowarzyszeń, w większości państwach członkowskich juŜ dobrze 

rozwiniętego; wzywa do przyjęcia europejskiego statutu stowarzyszeń jako uzupełnienia 

dotychczasowych statutów prawnych istniejących na szczeblu państw członkowskich; 

10. z zadowoleniem przyjmuje wyraŜony przez Komisję zamiar przedłoŜenia wniosku 

dotyczącego uproszczenia rozporządzenia w sprawie statutu spółdzielni europejskiej; 

11. z zadowoleniem przyjmuje badanie dotyczące sytuacji towarzystw ubezpieczeń 

wzajemnych w Europie, przeprowadzone przez Komisję przy aktywnym udziale tego 

sektora; podkreśla, Ŝe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinny – dzięki 

europejskiemu statutowi – zostać uznane za odrębny i istotny podmiot europejskiej 

gospodarki i społeczeństwa; kładzie nacisk na korzyści płynące z ustanowienia 

europejskiego statutu, który ułatwiłby działalność transgraniczną towarzystw ubezpieczeń 

wzajemnych; zachęca państwa członkowskie, które jeszcze nie wprowadziły krajowego 

statutu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, by to uczyniły; 

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego 

statutu fundacji europejskiej
1
; 

13. przypomina, Ŝe w komunikacie COM(2004)0018 Komisja zobowiązała się zrealizować 

dwanaście konkretnych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju spółdzielni, oraz ubolewa, 

Ŝe jak na razie poczyniono tylko nieznaczne postępy; wzywa Komisję, aby ambitnie 

zaproponowała – zgodnie z inicjatywą z 2004 r. – dalsze działania z myślą o poprawie 

warunków działania spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszeń i 

fundacji, a co za tym idzie o rozwoju gospodarki społecznej w ogóle; podkreśla w 

związku z tym, Ŝe ogólna europejska polityka dotycząca wszystkich przedsiębiorstw 

                                                 
1 COM(2012)0035. 
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gospodarki społecznej nie moŜe ograniczać się do inicjatywy Komisji na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej, która ma wspierać tylko część gospodarki społecznej; 

14. odnotowuje przyjęcie zmienionego pakietu przepisów UE dotyczących pomocy państwa 

w sektorze usług społecznych i lokalnych; wzywa Komisję, by połoŜyła kres utrzymującej 

się niepewności prawnej w odniesieniu do niektórych zasad pomocy państwa i do 

niektórych sektorów, zwłaszcza sektora usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym, oraz by wyjaśniła i uelastyczniła te zasady, by ułatwić ich zrozumienie i 

stosowanie przez organy lokalne i regionalne, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw 

społecznych, a przede wszystkim przedsiębiorstw gospodarki społecznej; 

15. podkreśla, Ŝe przedsiębiorstwa społeczne są waŜnymi dostawcami usług świadczonych w 

interesie ogólnym; wskazuje, Ŝe takie przedsiębiorstwa często wywodzą się z organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, organizacji wolontariackich lub organizacji społecznych 

świadczących zindywidualizowane usługi mające na celu zaspokojenie podstawowych 

potrzeb ludzkich, w szczególności potrzeb uŜytkowników znajdujących się w trudnej 

sytuacji, bądź są z tymi podmiotami powiązane; uwaŜa, Ŝe ramy prawne zamówień 

publicznych, często źle dostosowane do specyfiki tych przedsiębiorstw, w Ŝadnym 

przypadku nie powinny być jedynym sposobem uzyskiwania dostępu do publicznych 

środków finansowych oraz Ŝe naleŜy wystąpić z inicjatywą wyjaśnienia zakresu dotacji 

publicznych; 

16. zauwaŜa, Ŝe pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw naleŜy odróŜnić od 

pojęcia gospodarki społecznej, przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorczości 

społecznej; 

Perspektywy finansowe – poprawa otoczenia prawnego i budŜetowego 

17. jest przekonany, Ŝe róŜne instrumenty finansowe – takie jak europejskie fundusze na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej, europejskie fundusze venture capital oraz europejski 

fundusz aniołów biznesu – są konieczne, by ułatwić finansowanie przedsiębiorstw 

społecznych; 

18. podkreśla konieczność wspierania przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza 

przedsiębiorstw gospodarki społecznej, przez przyznanie im wystarczających środków 

finansowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, a takŜe przez 

dokładniejsze wskazanie odpowiednich funduszy w wieloletnich ramach finansowych na 

okres 2014-2020; zdecydowanie apeluje o wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw 

społecznych, zwłaszcza tych, które propagują tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 

zwalczają ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz inwestują w kształcenie, szkolenie, 

przekwalifikowanie i uczenie się przez całe Ŝycie; 

19. podkreśla, Ŝe naleŜy uprościć dostęp do finansowania unijnego, zwłaszcza w przypadku 

małych podmiotów prawnych, pozostawiając przy tym państwom członkowskim 

wystarczającą swobodę działania, a takŜe oferować moŜliwości finansowania, lepiej o 

nich informować, a ponadto uprościć wymogi organizacyjne, administracyjne i dotyczące 

rachunkowości, z uwzględnieniem zwłaszcza wnioskowanego poziomu finansowania; 
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20. uwaŜa, Ŝe trzeba dysponować instrumentami pozwalającymi na mierzenie i 

porównywanie społecznych skutków inwestycji; 

21. uwaŜa, Ŝe naleŜy stworzyć warunki sprzyjające niezaleŜności finansowej przedsiębiorstw 

społecznych; 

22. uwaŜa, Ŝe odpowiedzialne procesy zarządzania, a takŜe odpowiedni poziom nadzoru i 

przejrzystości w mechanizmach są niezbędne do utrzymania właściwego ukierunkowania 

przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych; 

Środki, wsparcie i promocja  

23. popiera środki rozwaŜane przez Komisję w komunikacie COM(2011)0682, np. 

przeprowadzenie porównawczego badania sytuacji prawnej na szczeblu regionalnym i 

krajowym w poszczególnych państwach członkowskich, utworzenie wielojęzycznej 

partnerskiej platformy wymiany informacji i dobrych praktyk oraz opracowanie 

wiarygodnych danych statystycznych; uznaje konieczność tworzenia środków wsparcia i 

pomocy w tworzeniu przedsiębiorstw, rozwijaniu ich i zarządzaniu nimi; podkreśla z 

naciskiem, Ŝe wspomniane środki powinny dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw 

gospodarki społecznej; 

24. uwaŜa, Ŝe rozwojowi przedsiębiorstw społecznych sprzyjałoby tworzenie ośrodków 

innowacyjności społecznej, przynoszących wartość dodaną w wymiarze nie tylko 

lokalnym; jest równieŜ zdania, Ŝe niektóre przedsiębiorstwa społeczne są niezbędne, by 

włączać w rynek pracy bezrobotnych lub osoby oddalone od rynku pracy; 

25. apeluje z mocą do Komisji o zaproponowanie otwartej metody koordynacji w dziedzinie 

gospodarki społecznej; 

26. popiera propozycję Komisji dotyczącą utworzenia grupy ekspertów ds. przedsiębiorczości 

społecznej, mającej za zadanie monitorowanie i ocenę postępów we wdraŜaniu środków 

rozwaŜanych w komunikacie Komisji COM(2011)0682, a takŜe udział w ich wdraŜaniu; 

apeluje, by prace te dotyczyły całej gospodarki społecznej; 

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ponownego rozwaŜenia stosowności 

utworzenia „społecznego znaku jakości” dla przedsiębiorstw społecznych; 

28. wzywa, by w ramach europejskich reguł udzielania zamówień publicznych przy zlecaniu 

świadczenia usług stosowano kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie 

kryterium najniŜszej ceny; wzywa do uwzględniania równieŜ społecznych skutków danej 

działalności i ich specyfiki; podkreśla, Ŝe reforma przepisów UE dotyczących zamówień 

publicznych to dobra okazja do poprawy poszanowania i wdraŜania standardów 

społecznych i norm ochrony środowiska przy udzielaniu zamówień publicznych oraz do 

zapewnienia udziału przedsiębiorstw gospodarki społecznej w przetargach publicznych; 

29. zwraca się do Komisji, by sprzyjała lepszemu zrozumieniu funkcjonowania 

przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej oraz większej wiedzy na ich temat 

dzięki poprawie ich rozpoznawalności przez wspieranie badań akademickich, zwłaszcza 

w ramach ósmego programu ramowego („Horyzont”); 
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30. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o włączenie przedsiębiorstw 

społecznych, zwłaszcza przedsiębiorstw gospodarki społecznej, do planów działania w 

dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego oraz o uwzględnianie ich specyfiki; 

31. zaznacza, Ŝe przedsiębiorstwom społecznym i przedsiębiorstwom gospodarki społecznej 

naleŜy udzielić maksymalnego wsparcia i dać im maksimum akceptacji dzięki 

podnoszeniu świadomości, zwłaszcza poprzez uwypuklanie korzyści wykraczających 

poza czysto ekonomiczne zyski; domaga się zorganizowania szerokiej kampanii 

informacyjnej przy wsparciu ze strony Komisji, państw członkowskich i partnerów 

społecznych oraz zainteresowanych stron; 

32. zachęca państwa członkowskie do rozwaŜenia korzyści płynących z włączenia zasad 

gospodarki społecznej, przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorczości społecznej i 

odpowiedzialności społecznej do programów nauczania w szkołach, w szkolnictwie 

wyŜszym i w innych ośrodkach nauczania oraz do programów nauczania przez całe Ŝycie; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania współpracy między tymi 

przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i środowiskiem akademickim z myślą o 

lepszym zrozumieniu funkcjonowania tych przedsiębiorstw oraz wartości gospodarki 

społecznej, zwłaszcza w celu zwalczania ewentualnych stereotypów; 

33. z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Komisję zobowiązanie do zbadania i rozwaŜenia 

moŜliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa społeczne tzw. patentów uśpionych z 

myślą o ułatwieniu rozwoju tych przedsiębiorstw, a ponadto spodziewa się, Ŝe wkrótce 

zostaną przedstawione propozycje konkretnych środków; 

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Or. fr 

 

 


