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Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-XXXX/2022

Usnesení Evropského parlamentu o akčním plánu EU pro sociální ekonomiku

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že sociální ekonomika zahrnuje v závislosti na jednotlivých 
členských státech mnoho různých subjektů, jako jsou družstva, vzájemné společnosti, 
sdružení (včetně charitativních organizací), nadace, ziskové a neziskové sociální 
podniky a další právní formy; vzhledem k tomu, že některé subjekty jsou malé 
neziskové organizace a jiné jsou velké organizace s mezinárodním dosahem; vzhledem 
k tomu, že mezi členskými státy panují rozdíly v právním postavení a úloze subjektů 
sociální ekonomiky;

B. vzhledem k tomu, že odvětví sociální ekonomiky představuje v Evropské unii až 2,8 
milionu subjektů a zaměstnává přibližně 13,6 milionu pracovníků (mezi 0,6 a 9,9 % 
pracovní síly podle členského státu); vzhledem k tomu, že sociální ekonomika vytváří 6 
až 8 % HDP Evropské unie, přičemž nejvyšší podíl má ve Švédsku, Belgii a 
Nizozemsku a nejnižší podíl v některých jižních a východních členských státech1;

C. vzhledem k tomu, že organizace a subjekty sociální ekonomiky v současné době působí 
v různých odvětvích hospodářství a společnosti členských států, jako jsou zdravotní a 
sociální služby, dlouhodobá péče, vzdělání a odborná příprava, ochrana spotřebitele, 
kultura, bydlení, bankovnictví, pojišťovnictví, zemědělství, řemeslná výroba a různé 
obchodní služby; vzhledem k tomu, že subjekty sociální ekonomiky uspokojují 
kolektivní potřeby v různých oblastech členských států, od životního prostředí v zemích 
jako Česko, Malta a Rumunsko až po bydlení, dopravu a energetiku v zemích, jako je 
Německo a Nizozemsko, a kulturní, sportovní a rekreační činnosti v Chorvatsku, 

1 Milotay, Nora, výzkumná služba Evropského parlamentu, „What future for the social economy?“ (Jaká 
budoucnost čeká sociální ekonomiku?), listopad 2020, s. 2.
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Estonsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, na Maltě a ve Švédsku2;

D. vzhledem k tomu, že stát a veřejné orgány obecně mají výlučnou odpovědnost za to, 
aby jejich občané měli rovný a cenově dostupný přístup k veřejným službám a životním 
podmínkám, jež splňují vysoké standardy, a vzhledem k tomu, že organizace sociální 
ekonomiky by měly hrát doplňkovou úlohu a neměly by nahrazovat státní a regionální 
veřejné služby; vzhledem k tomu, že veřejné orgány musí umožnit veřejným a 
soukromým iniciativám, aby uspokojovaly potřeby nejzranitelnějších skupin osob, jako 
jsou starší lidé, osoby se zdravotním postižením, nemocní nebo další lidé, kteří potřebují 
podporu; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu mohou – a měly by – hrát důležitou 
úlohu subjekty sociální ekonomiky tím, že budou poskytovat pomoc a (sociální) služby 
zranitelným osobám;

E. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 ukázala, že je zapotřebí, aby měly členské státy 
odolné systémy zdravotní a sociální péče; vzhledem k tomu, že odvětví péče v 
členských státech, které je jednou z nejdůležitějších součástí sociální ekonomiky, se 
vyznačuje nízkými mzdami a obtížnými a často nelegálními pracovními podmínkami 
pro mnoho pracovníků z EU;

F. vzhledem k tomu, že subjekty sociální ekonomiky tradičně usnadňují začlenění osob se 
zdravotním postižením na trh práce nebo jim poskytují jiné služby s cílem zlepšit jejich 
životní podmínky;

G. vzhledem k tomu, že dobrovolnictví má významné sociální a hospodářské přínosy jak 
pro mladší, tak pro starší lidi; vzhledem k tomu, že do různých oblastí sociální 
ekonomiky je zapojeno více než 82 milionů dobrovolníků;

H. vzhledem k tomu, že se počet bezdomovců v EU nyní odhaduje na tři miliony3, 
vzhledem k tomu, že podle odhadů Evropské federace národních organizací pracujících 
s bezdomovci (FEANTSA) z roku 2019 přespává na ulici nebo v nouzovém či 
dočasném ubytování každou noc v EU nejméně 700 000 osob bez domova, což 
představuje nárůst o 70 % za deset let4;

1. odmítá jakékoli úsilí Komise pod hlavičkou Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních 
práv (EPSR), pokud jde o standardizaci sociálních politik a systémů sociální ochrany 
členských států, která oslabuje účinnost jejich vnitrostátních politik v těchto oblastech; 
zdůrazňuje, že členské státy nesou výlučnou odpovědnost za regulaci a organizaci svých 
sociálních ekonomik;

2. vybízí členské státy, aby zajistily, aby jejich daňové systémy, regulační rámce a 
systémy sociálního zabezpečení nebránily hospodářskému růstu a vzniku pracovních 
míst; připomíná, že základem pro stabilní a udržitelné systémy sociálního zabezpečení 
jsou prosperující a dobře fungující tržní ekonomiky;

3. konstatuje, že sociální ekonomika v členských státech je podporována prostřednictvím 

2 Evropský parlament, generální ředitelství pro vnitřní politiky, „Social Economy“ (Sociální ekonomika), květen 
2016, s. 30.
3 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million (Bezdomovectví v EU dosahuje 
rekordního počtu 3 milionů), Agence Europe, 16. ledna 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „Stav nouzových přístřeší v Evropě“, Homeless in Europe, Spring 2019, s. 2.
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různých nástrojů, programů a fondů EU (evropské fondy sociálního podnikání, program 
pro zaměstnanost a sociální inovace, Evropský investiční fond, akcelerátor sociálního 
dopadu, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond)5; konstatuje, že 
se odhaduje, že rozpočet EU v programovém období 2014–2020 podpořil sociální 
ekonomiku částkou 2,5 miliardy EUR6;

4. bere na vědomí akční plán Komise pro sociální ekonomiku, hlavní zásady sociální 
ekonomiky, které jsou v něm stanoveny, a s nimi související cíle; bere na vědomí záměr 
Komise zvýšit finanční podporu sociální ekonomiky a vnímat sociální ekonomiku jako 
nástroj k provádění ekologické transformace a cílů Zelené dohody; bere na vědomí 
návrh na spuštění nové jednotné brány EU pro sociální ekonomiku v roce 2023 s cílem 
podpořit subjekty sociální ekonomiky při hledání informací o příslušném financování a 
programech EU; očekává, že tato brána zjednoduší stávající byrokracii a nebude ji 
navyšovat;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby dodržovala zásadu subsidiarity a uznala složitost a 
rozmanitost reality sociální ekonomiky; je znepokojen tím, že v jeho rámci budou 
podporovány pouze subjekty sociální ekonomiky, které splňují politické a ideologické 
zásady akčního plánu;

6. je přesvědčen, že investice členských států do sociální oblasti mají zásadní význam pro 
zajištění toho, aby měly členské státy k dispozici nezbytné systémy pro poskytování 
kvalitních sociálních služeb svým občanům;

7. uznává, že subjekty sociální ekonomiky mají důležitou úlohu v podpoře 
znevýhodněných pracovníků a ve snaze začlenit je na trh práce; domnívá se, že 
zaměstnání v odvětví sociální ekonomiky v kombinaci s veřejnými nebo soukromými 
programy odborné přípravy může znevýhodněné pracovníky na trh práce začlenit; 
vybízí členské státy, aby podpořily iniciativy v tomto ohledu; zastává názor, že práce v 
podnicích sociální ekonomiky může rovněž zlepšit životní pohodu a duševní zdraví 
osob s těžkým zdravotním postižením, které jsou trvale vyloučeny z trhu práce;

8. vybízí členské státy, aby dále rozvíjely sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek 
a propojovaly poskytování služeb a výrobků se sociálními cíli při respektování zásady 
volné hospodářské soutěže a kritérií kvality; vyzývá členské státy, aby se poučily z 
osvědčených postupů v jiných členských státech;

9. domnívá se, že digitalizace sociální ekonomiky a zavádění nových technologií může 
zvýšit konkurenceschopnost, poskytovat lepší služby a vytvářet pracovní místa; je 
přesvědčen, že je nezbytné poskytnout podnikatelům a zaměstnancům v oblasti sociální 
ekonomiky odpovídající školení;

10. lituje, že míra nezaměstnanosti mladých lidí zůstává v řadě členských států velmi 
vysoká; zastává názor, že finanční nástroje EU nejsou v této oblasti účinné a jejich 
použití vedlo pouze k omezeným výsledkům; vyzývá členské státy, aby pro své trhy 

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, studie pro EHSV, s. 43-44.
6 Evropská komise, „Komise představuje akční plán na podporu sociální ekonomiky a vytváření pracovních 
míst“, tisková zpráva, 9. prosince 2021.
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práce vypracovaly a uplatňovaly nezbytný regulační rámec a aby své systémy 
vzdělávání a odborné přípravy přizpůsobily tak, aby mladí lidé mohli naplnit potřeby 
trhu práce; vybízí členské státy, aby posílily odbornou přípravu a snížily míru 
předčasného ukončování školní docházky; je přesvědčen, že dobrovolnictví a stáže v 
sociální ekonomice umožňují mladým lidem zvýšit si dovednosti a kvalifikaci v 
různých oblastech, a vyzývá členské státy, aby podpořily iniciativy v tomto ohledu;

11. zdůrazňuje, že všichni pracovníci v sociální ekonomice musí mít důstojné pracovní 
podmínky a důstojné podmínky zaměstnávání;

12. zdůrazňuje, že demografické stárnutí vede ke zvýšené poptávce po pečovatelských 
službách; poukazuje na to, že podle průzkumu nadace Eurofound byly v roce 2018 
mzdy pracovníků v sociálních službách (z nichž téměř 70 % pracovalo v oblasti 
dlouhodobé péče) v průměru o 21 % nižší než průměrný hodinový výdělek v EU7. 
zdůrazňuje důležitou úlohu a přínos subjektů sociální ekonomiky a pracovníků v 
odvětví péče; vyzývá členské státy, aby zatraktivnily práci v odvětví péče pomocí 
různých politik v oblasti odměňování, odborné přípravy, zdraví a vzdělávání a aby 
odvětví sociální ekonomiky v tomto ohledu podporovaly;

13. odmítá možné rozšíření taxonomie udržitelných financí na sociální otázky; domnívá se, 
že stanovení kritérií sociální udržitelnosti by bylo v rozporu se smluvním přístupem k 
sociální politice založeným na minimálních standardech, nerespektovalo by národní 
průmyslové systémy a autonomii sociálních partnerů a vytvářelo by administrativní 
zátěž pro podniky;

14. zdůrazňuje, že odvětví sociální ekonomiky musí respektovat pravidla volné 
hospodářské soutěže; je přesvědčen, že dotace poskytované sociálním podnikům musí 
být spravedlivé a nesmí vést k narušení při poskytování služeb, například tím, že by 
sociálním podnikům umožňovaly nabízet velmi nízké nebo dokonce dumpingové ceny; 
vyzývá členské státy, aby zajistily transparentnost při navrhování, využívání a 
vykazování dotací; zdůrazňuje, že dotace na podporu služeb obecného hospodářského 
zájmu nenarušují spravedlivou hospodářskou soutěž mezi veřejnými a soukromými 
subjekty v neprospěch soukromých společností;

15. domnívá se, že stávající značky a osvědčení pro subjekty sociální ekonomiky by mohly 
sloužit jako inspirace pro členské státy; zdůrazňuje, že stávající národní značky fungují 
dobře, ale pouze na vnitrostátní úrovni; je toho názoru, že zavedení celoevropského 
označení by bylo velmi složité, že přínosy by nebyly úměrné nákladům a že by to 
mohlo subjektům sociální ekonomiky přinést nadměrnou zátěž;

16. bere na vědomí návrh doporučení Rady o rámcových podmínkách sociální ekonomiky, 
který má být schválen v roce 2023; očekává, že doporučení bude respektovat různé 
právní a politické rámce pro sociální ekonomiku v jednotlivých členských státech; 
opakuje, že vzhledem k různorodosti národních tradic, rámců a předpisů není zapotřebí 
definice „sociální ekonomiky“ pro celou EU;

17. konstatuje, že v některých členských státech jsou organizace sociální ekonomiky velmi 

7 Dubois, Hans, Eurofound, :„Wages in long-term care and other social services 21% below average“, Living 
conditions and quality of life, 25. března 2021.
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ideologicky zaměřené a získaly specifické právní postavení s následnými výsadami; je 
znepokojen různými nesrovnalostmi, k nimž došlo v odvětví sociální ekonomiky; 
konstatuje, že sociální organizace byly zapleteny do korupčních skandálů a že to bylo 
zdokumentováno v četných zprávách účetních dvorů a dalších oficiálních institucí; 
vyzývá členské státy, aby posílily transparentnost a zavedly další monitorování, 
hodnocení a dohled, které zajistí, aby subjekty sociální ekonomiky nezneužívaly veřejné 
prostředky;

18. vítá skutečnost, že během krize způsobené onemocněním COVID-19 přijaly mnohé 
členské státy mimořádná opatření k prevenci a řešení bezdomovectví tím, že lidem bez 
domova poskytly nouzové bydlení; vybízí členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy umožňující řešit rostoucí problém bezdomovectví;

19. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

Or. en


