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Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника), с цел 
заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8‑XXXX/2022

Резолюция на Европейския парламент относно плана за действие на ЕС за 
социалната икономика

Европейският парламент,

— като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

— като взе предвид член 54 от своя Правилник на дейността,

А. като има предвид, че социалната икономика обхваща много различни участници, 
като например кооперативи, взаимоспомагателни дружества, сдружения 
(включително благотворителни организации), фондации, социални предприятия 
със стопанска и нестопанска цел и други правни форми, в зависимост от всяка 
държава членка; като има предвид, че някои субекти са малки организации с 
нестопанска цел, а други са големи организации с международни контакти; като 
има предвид, че във всяка държава членка съществуват различия в правния статут 
и ролята на субектите на социалната икономика;

Б. като има предвид, че се твърди, че секторът на социалната икономика 
представлява до 2,8 милиона субекта в Европейския съюз и осигурява заетост на 
около 13,6 милиона работници (между 0,6 и 9,9 % от работната сила в зависимост 
от държавата членка); като има предвид, че социалната икономика генерира 
между 6 и 8% от БВП на Европейския съюз, като най-високите дялове са в 
Швеция, Белгия и Нидерландия, а най-ниски — в някои южни и източни държави 
членки1;

В. като има предвид, че организациите и субектите на социалната икономика 
понастоящем извършват дейност в различни сектори на икономиките и 
обществата на държавите членки, като например здравните и социалните услуги, 
дългосрочните грижи, образованието и професионалното обучение, защитата на 

1 Milotay, Nora, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, „What future for the social economy?“ 
„(„Какво е бъдещето на социалната икономика?“), ноември 2020 г., стр. 2.
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потребителите, културата, жилищното настаняване, банковото дело, 
застраховането, селското стопанство, занаятите и различните търговски услуги; 
като има предвид, че субектите на социалната икономика отговарят на 
колективни нужди в различни области в държавите членки, вариращи от околната 
среда в държави като Чехия, Малта и Румъния до жилищното настаняване, 
транспорта и енергетиката в държави като Германия и Нидерландия, и 
културните, спортните и развлекателните дейности в Хърватия, Естония, 
Финландия, Гърция, Унгария, Малта и Швеция2;

Г. като има предвид, че държавата и публичните органи като цяло носят 
изключителната отговорност да гарантират, че техните граждани имат равен и 
финансово приемлив достъп до висок стандарт на обществени услуги и 
благосъстояние, и като има предвид, че организациите на социалната икономика 
следва да играят допълваща роля, а не да заменят държавните/регионалните 
разпоредби за обществени услуги; като има предвид, че публичните органи трябва 
да дадат възможност на публичните и частните инициативи да отговорят на 
нуждите на най-уязвимите групи от хора, като например възрастните хора, хората 
с увреждания, болните или други нуждаещи се от подкрепа; като има предвид, че 
в това отношение субектите на социалната икономика могат и следва да играят 
важна роля, като предоставят помощ и (социални) услуги на уязвимите лица;

Д. като има предвид, че кризата, предизвикана от COVID-19, подчерта 
необходимостта от силни здравни и социални системи в държавите членки; като 
има предвид, че секторът на грижите в държавите членки - един от най-важните 
елементи на социалната икономика - се характеризира с ниски заплати и трудни и 
често незаконни условия на труд за много работници в рамките на ЕС;

Е. като има предвид, че субектите на социалната икономика традиционно улесняват 
интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда или им предоставят 
други услуги за подобряване на тяхното благосъстояние;

Ж. като има предвид, че доброволчеството носи важни социални и икономически 
ползи както за по-младите, така и за по-възрастните хора; като има предвид, че 
над 82 милиона доброволци участват в различните области на социалната 
икономика;

З. като има предвид, че в момента безработните в ЕС наброяват три милиона души3; 
като има предвид, че през 2019 г. Европейската федерация на националните 
организации, работещи с бездомните (FEANTSA), изчисли, че всяка нощ в ЕС 
най-малко 700 000 бездомни хора спят на улицата или в центрове за спешно или 
временно настаняване, като този брой представлява увеличение със 70% за едно 
десетилетие4;

2 Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, „Социална икономика“, май 2016 г., 
стр. 30.
3 Hughes, J., „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“, (Бездомничеството в ЕС достига 
рекордно високо равнище от 3 милиона души), Agence Europe, 16 януари 2020 г.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The state of emergency shelters in Europe“ („Положението на спешните 
приюти в Европа“), Homeless in Europe, пролет 2019 г., стр. 2.
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1. отхвърля намерението от страна на Комисията в рамките на плана за действие на 
Европейския стълб на социалните права за стандартизиране на социалните 
политики и системите за социална закрила на държавите членки, тъй като това би 
подкопало ефективността на техните национални политики в тези области; 
подчертава, че държавите членки имат изключителната отговорност да регулират 
и организират своите социални икономики;

2. насърчава държавите членки да гарантират, че техните данъчни системи, 
регулаторни уредби и схеми за социална сигурност не представляват пречка пред 
икономическия растеж и създаването на работни места; припомня, че силните и 
устойчиви социални системи са изградени върху добре функциониращи пазарни 
икономики с добри резултати;

3. отбелязва, че социалната икономика в държавите членки се подкрепя от различни 
инструменти, програми и фондове на ЕС (Европейски фондове за социално 
предприемачество, програма за заетост и социални иновации, Европейски 
инвестиционен фонд, Ускорител за социално въздействие, Европейски фонд за 
регионално развитие и Европейски социален фонд)5; отбелязва, че според 
оценките бюджетът на ЕС е подкрепил социалната икономика с 2,5 милиарда евро 
през програмния период 2014—2020 г.6;

4. отбелязва плана за действие на Комисията за социалната икономика, изложените 
в него ръководни принципи за социалната икономика и свързаните с него цели; 
отбелязва намерението на Комисията да увеличи финансовата подкрепа за 
социалната икономика и да разглежда социалната икономика като инструмент за 
осъществяване на екологичния преход и целите на Зеления пакт; отбелязва 
предложението за създаване на нов единен портал на ЕС за социална икономика 
през 2023 г., за да се подпомогнат субектите на социалната икономика при 
намирането на информация относно съответното финансиране и програми на ЕС; 
очаква, че този портал ще опрости съществуващата бюрокрация, вместо да я 
допълва;

5. настоятелно призовава Комисията да спазва принципа на субсидиарност и да 
признае сложността и многообразието на реалността на социалната икономика; 
изразява загриженост, че само субекти на социалната икономика, които спазват 
политическите и идеологическите насоки на плана за действие, ще получат 
подкрепа по него;

6. счита, че социалните инвестиции от страна на държавите членки са от 
жизненоважно значение, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с 
необходимите системи за предоставяне на социални услуги с високо качество на 
своите граждани;

5 CIRIEC International — Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union („Последни развития в 
социалната икономика в Европейския съюз“), Проучване на Европейския икономически и социален 
комитет, стр. 43—44.
6 Европейска комисия, „Комисията представя план за действие за насърчаване на социалната икономика 
и създаване на работни места“, съобщение за медиите, 9 декември 2021 г.
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7. признава, че субектите на социалната икономика са изиграли важна роля в 
подкрепата на работниците в неравностойно положение и в опитите им да ги 
интегрират на пазара на труда; счита, че заетостта в сектора на социалната 
икономика, съчетана с публични или частни програми за придобиване на умения, 
може да интегрира работниците в неравностойно положение на пазара на труда; 
насърчава държавите членки да подкрепят инициативи в това отношение; счита, 
че работата в предприятията на социалната икономика може също така да 
подобри благосъстоянието и психичното здраве на хората с тежки увреждания, 
които са трайно изключени от пазара на труда;

8. насърчава държавите членки да продължат да развиват социално отговорни 
обществени поръчки, като обвържат предоставянето на услуги и продукти със 
социалните цели, като същевременно зачитат принципа на свободна конкуренция 
и критериите за качество; призовава държавите членки да се поучат от най-
добрите практики в други държави членки;

9. счита, че цифровизацията на социалната икономика и въвеждането на нови 
технологии могат да повишат конкурентоспособността, да предоставят по-добри 
услуги и да създадат работни места; счита, че е от съществено значение да се 
осигури подходящо обучение за предприемачите и служителите от социалната 
икономика;

10. изразява съжаление, че в няколко държави членки равнището на младежката 
безработица продължава да бъде много високо; счита, че финансовите 
инструменти на ЕС в тази област не са ефективни и са показали само ограничени 
резултати; призовава държавите членки да разработят и приложат необходимата 
регулаторна рамка за своите пазари на труда и да приспособят своите системи за 
образование и обучение, така че младите хора да могат да отговорят на нуждите 
на пазара на труда; насърчава държавите членки да засилят професионалното 
обучение и да намалят процента на преждевременно напускащите училище; 
счита, че доброволчеството и стажовете в социалната икономика дават 
възможност на младите хора да повишат своите умения и квалификации в 
различни области и насърчава държавите членки да подкрепят инициативи в това 
отношение;

11. подчертава, че всички работници в социалната икономика трябва да имат 
достойни условия на труд и заетост;

12. подчертава, че застаряването на населението води до повишено търсене на услуги 
за полагане на грижи; посочва, че според проучване на Eurofound през 2018 г. 
заплатите на работниците в сферата на социалните услуги (близо 70% от които са 
работили в сферата на дългосрочните грижи) са били средно с 21% по-ниски от 
средните национални почасови доходи в ЕС7; подчертава важната роля и приноса 
на субектите на социалната икономика и работниците в сектора на грижите; 
призовава държавите членки да направят работата в сектора на грижите по-
привлекателна с различни политики в областта на заплащането, обучението, 

7 Dubois, Hans, Eurofound, „Wages in long-term care and other social services 21% below average“ („Заплати в 
дългосрочните грижи и други социални услуги с 21 % под средното равнище“), Living conditions and 
quality of life (Условия на живот и качество на живот), 25 март 2021 г.
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здравеопазването и образованието и да подкрепят сектора на социалната 
икономика в това отношение;

13. отхвърля евентуалното разширяване на таксономията за устойчиво финансиране, 
така че да обхване и социалните въпроси; счита, че определянето на критерии 
като социално устойчиви би противоречало на базирания на Договорите 
минимален стандартен подход към социалната политика, би нарушило 
националните промишлени системи и автономността на социалните партньори и 
би създало административна тежест за дружествата;

14. подчертава, че секторът на социалната икономика трябва да спазва правилата на 
свободната конкуренция; изразява твърдо убеждение, че субсидиите, отпускани 
на социалните предприятия, трябва да бъдат справедливи и не могат да водят до 
нарушения при предоставянето на услуги, например като позволяват на 
социалните предприятия да предлагат много ниски или дори дъмпингови цени; 
призовава държавите членки да гарантират прозрачност при планирането, 
използването и докладването на субсидиите; подчертава, че субсидиите в 
подкрепа на услуги от общ икономически интерес не нарушават лоялната 
конкуренция между публичните и частните субекти в ущърб на частните 
дружества;

15. счита, че настоящите маркировки и сертификати за организациите на социалната 
икономика биха могли да послужат като вдъхновение за държавите членки; 
подчертава, че съществуващите национални маркировки функционират добре, но 
само на национално равнище; счита, че създаването на маркировка за целия ЕС би 
било много сложно, че ползите не биха били пропорционални на разходите и че 
това би могло да доведе до прекомерна тежест за субектите на социалната 
икономика;

16. отбелязва предложението за препоръка на Съвета относно рамковите условия за 
социалната икономика, която се очаква да бъде одобрена през 2023 г.; очаква 
препоръката да зачита различните правни и политически рамки за социалната 
икономика в различните държави членки; отново заявява, че предвид 
разнообразието от национални традиции, рамки и разпоредби, не е необходимо 
определение на понятието „социална икономика“ за целия ЕС;

17. отбелязва, че в някои държави членки организациите на социалната икономика са 
много идеологически ориентирани и са придобили специфично правно положение 
с произтичащите от това привилегии; изразява загриженост относно различните 
нередности в сектора на социалната икономика; отбелязва, че социалните 
организации са замесени в корупционни скандали и че това е документирано в 
многобройни доклади на сметни палати и други официални институции; 
призовава държавите членки да засилят прозрачността и да въведат допълнителен 
мониторинг, оценка и надзор, които да гарантират, че организациите на 
социалната икономика не злоупотребяват с публичното финансиране;

18. приветства факта, че по време на кризата, предизвикана от COVID-19, много 
държави членки предприеха извънредни мерки с цел предотвратяване и справяне 
с бездомничеството чрез осигуряване на жилища за спешно настаняване; 
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насърчава държавите членки да обменят най-добри практики за справяне с 
нарастващия проблем с бездомничеството;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Or. en


