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Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς 
παράγοντες, όπως συνεταιρισμούς, ταμεία αλληλασφάλισης, συλλογικούς φορείς 
(συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων), ιδρύματα, κερδοσκοπικές 
και μη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες νομικές μορφές, ανάλογα με 
το κάθε κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οντότητες είναι μικρές μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις ενώ άλλες είναι μεγάλες οργανώσεις με διεθνή εμβέλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές ως προς το νομικό καθεστώς και τον ρόλο 
που διαδραματίζουν οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε κράτος μέλος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει έως και 
2,8 εκατομμύρια οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολεί περίπου 13,6 
εκατομμύρια εργαζομένους (μεταξύ 0,6 και 9,9% του εργατικού δυναμικού, ανάλογα 
με το κράτος μέλος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία παράγει μεταξύ 
6% και 8% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα υψηλότερα ποσοστά στη 
Σουηδία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες και τα χαμηλότερα ποσοστά σε ορισμένα νότια 
και ανατολικά κράτη μέλη1·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις και οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας 
δραστηριοποιούνται σήμερα σε διάφορους τομείς των οικονομιών και των κοινωνιών 
των κρατών μελών, όπως οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, η μακροχρόνια 
φροντίδα, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η προστασία των 
καταναλωτών, ο πολιτισμός, η στέγαση, οι τράπεζες, οι ασφαλίσεις, η γεωργία, η 

1 Milotay, Nora, European Parliamentary Research Service, ‘What future for the social economy?’, November 
2020, p. 2.
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βιοτεχνία και διάφορες εμπορικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας καλύπτουν συλλογικές ανάγκες σε διάφορους τομείς στα κράτη 
μέλη, από το περιβάλλον σε χώρες όπως η Τσεχία, η Μάλτα και η Ρουμανία έως τη 
στέγαση, τις μεταφορές και την ενέργεια σε χώρες όπως η Γερμανία και οι Κάτω 
Χώρες, καθώς και τις πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην 
Κροατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και τη 
Σουηδία2·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος και οι δημόσιες αρχές εν γένει έχουν την 
αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες τους έχουν ίση και οικονομικά 
προσιτή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και ευημερία υψηλού επιπέδου και ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να διαδραματίζουν συμπληρωματικό 
ρόλο και να μην αντικαθιστούν τις κρατικές/περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε δημόσιες 
και ιδιωτικές πρωτοβουλίες να καλύπτουν τις ανάγκες των πλέον ευπαθών ομάδων, 
όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ασθενείς ή άλλα άτομα που χρειάζονται 
στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, παρέχοντας 
βοήθεια και (κοινωνικές) υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για 
ισχυρά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τομέας της φροντίδας στα κράτη μέλη, ένας από τους σημαντικότερους 
τομείς της κοινωνικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται από χαμηλούς μισθούς και δύσκολες 
και συχνά παράνομες συνθήκες εργασίας για πολλούς εργαζομένους εντός της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας διευκόλυναν 
παραδοσιακά την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας ή τους 
παρείχαν άλλες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ευημερίας τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη, τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από 82 εκατομμύρια εθελοντές συμμετέχουν στους διάφορους τομείς της 
κοινωνικής οικονομίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν σήμερα τρία εκατομμύρια 
άστεγοι στην ΕΕ3· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών 
Οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους (FEANTSA) εκτίμησε το 2019 ότι 
τουλάχιστον 700.000 άστεγοι κοιμούνται στον δρόμο ή βρίσκονται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής στέγασης κάθε νύχτα στην ΕΕ και ότι αυτό 
ισοδυναμεί με αύξηση κατά 70% μέσα σε μια δεκαετία4·

1. απορρίπτει το εγχείρημα της Επιτροπής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, για την τυποποίηση των κοινωνικών 
πολιτικών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών, που 

2 European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, ‘Social Economy’, May 2016, p. 30.
3 Jerome Hughes, ‘Homelessness in EU reaches record high of 3 million’, Agence Europe, 16 January 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, ‘The state of emergency shelters in Europe’, Homeless in Europe, Spring 
2019, p. 2.
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υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών τους σε αυτούς τους 
τομείς· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη ρύθμιση και 
την οργάνωση των κοινωνικών οικονομιών τους·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φορολογικά συστήματα, τα 
κανονιστικά πλαίσια και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους δεν θέτουν εμπόδια 
στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι τα 
ισχυρά και βιώσιμα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας βασίζονται σε οικονομίες της 
αγοράς με καλές επιδόσεις και εύρυθμη λειτουργία·

3. σημειώνει ότι η κοινωνική οικονομία στα κράτη μέλη υποστηρίζεται από διάφορα 
μέσα, προγράμματα και ταμεία της ΕΕ (ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέσο επιτάχυνσης κοινωνικού αντικτύπου, Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)5· σημειώνει ότι 
εκτιμάται πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ στήριξε την κοινωνική οικονομία με 2,5 
δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20206·

4. λαμβάνει γνώση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία, τις 
κατευθυντήριες αρχές για την κοινωνική οικονομία που ορίζονται σε αυτό και τους 
σχετικούς στόχους· λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να ενισχύσει τη 
χρηματοδοτική στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και να θεωρήσει την κοινωνική 
οικονομία μέσο για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης και των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας· λαμβάνει γνώση της πρότασης για τη δημιουργία μιας νέας 
ενιαίας πύλης κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ το 2023 για τη στήριξη των οντοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη σχετική 
χρηματοδότηση και τα προγράμματα της ΕΕ· αναμένει ότι η πύλη αυτή θα 
απλουστεύσει την υφιστάμενη γραφειοκρατία αντί να την προσθέσει·

5. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας και να αναγνωρίσει την 
πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της πραγματικότητας της κοινωνικής 
οικονομίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο οι οντότητες της 
κοινωνικής οικονομίας που συμμορφώνονται με τις πολιτικές και ιδεολογικές 
κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου δράσης θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
σχεδίου δράσης·

6. πιστεύει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις από τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα αναγκαία συστήματα για 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες τους·

7. αναγνωρίζει ότι οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας έχουν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη των μειονεκτούντων εργαζομένων και στην προσπάθεια 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι η απασχόληση στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με δημόσια ή ιδιωτικά προγράμματα 

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, Study for the European Economic 
and Social Committee, p. 43-44.
6 European Commission, ‘Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs’, press 
release, 9 December 2021.
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δεξιοτήτων, μπορεί να ενσωματώσει μειονεκτούντες εργαζομένους στην αγορά 
εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις σχετικές πρωτοβουλίες· 
θεωρεί ότι η εργασία στις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας μπορεί επίσης να 
βελτιώσει την ευημερία και την ψυχική υγεία των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, τα 
οποία είναι μόνιμα αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες 
συμβάσεις, συνδέοντας την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με κοινωνικούς στόχους, 
τηρώντας παράλληλα την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού και τα κριτήρια 
ποιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να διδαχθούν από τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλα 
κράτη μέλη·

9. θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και η εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, να προσφέρουν 
καλύτερες υπηρεσίες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· πιστεύει ότι είναι 
σημαντικό να παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση στους επιχειρηματίες και τους 
εργαζομένους της κοινωνικής οικονομίας·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο της ανεργίας των νέων σε διάφορα 
κράτη μέλη παραμένει πολύ υψηλό· θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στον 
τομέα αυτό δεν είναι αποτελεσματικά και έχουν αποφέρει περιορισμένα μόνο 
αποτελέσματα· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το αναγκαίο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές εργασίας και να προσαρμόσουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
επαγγελματική κατάρτιση και να μειώσουν το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου· πιστεύει ότι ο εθελοντισμός και η πρακτική άσκηση στην κοινωνική 
οικονομία επιτρέπουν στους νέους να αυξήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε 
διάφορους τομείς και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν σχετικές πρωτοβουλίες·

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην κοινωνική οικονομία πρέπει να έχουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης·

12. τονίζει ότι η δημογραφική γήρανση οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες 
φροντίδας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, το 2018, οι μισθοί των 
εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (εκ των οποίων σχεδόν το 70% 
εργάζονταν σε μακροχρόνια φροντίδα) ήταν κατά 21% χαμηλότεροι από τις μέσες 
εθνικές ωριαίες αποδοχές στην ΕΕ κατά μέσο όρο7· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
και τη συμβολή των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και των εργαζομένων στον 
τομέα της φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν ελκυστικότερη την εργασία 
στον τομέα της περίθαλψης με διάφορες πολιτικές στους τομείς των αμοιβών, της 
κατάρτισης, της υγείας και της εκπαίδευσης, και να στηρίξουν τον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο αυτό·

13. απορρίπτει την πιθανή επέκταση της ταξινομίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση σε 
κοινωνικά ζητήματα· πιστεύει ότι ο καθορισμός κριτηρίων κοινωνικής βιωσιμότητας θα 
ήταν αντίθετος προς την βασισμένη στη Συνθήκη ελάχιστη τυποποιημένη προσέγγιση 

7 Dubois, Hans, Eurofound, :’Wages in long-term care and other social services 21% below average’, Living 
conditions and quality of life, 25 March 2021.
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της κοινωνικής πολιτικής, θα παραβίαζε τα εθνικά βιομηχανικά συστήματα και την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και θα δημιουργούσε διοικητικό φόρτο για τις 
επιχειρήσεις·

14. τονίζει ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να σέβεται τους κανόνες του 
ελεύθερου ανταγωνισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι δίκαιες και να μην οδηγούν σε στρεβλώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα επιτρέποντας στις κοινωνικές επιχειρήσεις να 
προσφέρουν πολύ χαμηλές τιμές ή ακόμη και τιμές ντάμπινγκ· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια στον σχεδιασμό, τη χρήση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις επιδοτήσεις· τονίζει ότι οι επιδοτήσεις που υποστηρίζουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εις βάρος ιδιωτικών εταιρειών·

15. πιστεύει ότι τα υφιστάμενα σήματα και πιστοποιήσεις για τις οντότητες της κοινωνικής 
οικονομίας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για τα κράτη μέλη· 
τονίζει ότι τα υφιστάμενα εθνικά σήματα λειτουργούν ικανοποιητικά, αλλά μόνο σε 
εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού σήματος θα ήταν πολύ 
περίπλοκη, ότι τα οφέλη δεν θα ήταν ανάλογα προς το κόστος και ότι θα μπορούσε να 
επιβαρύνει υπερβολικά τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας·

16. λαμβάνει γνώση της πρότασης σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις συνθήκες-
πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία, η οποία πρόκειται να εγκριθεί το 2023· αναμένει 
ότι η σύσταση θα σέβεται τα διάφορα νομικά και πολιτικά πλαίσια για την κοινωνική 
οικονομία στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι, δεδομένης της ποικιλομορφίας των 
εθνικών παραδόσεων, πλαισίων και κανονισμών, δεν υπάρχει ανάγκη για έναν 
πανευρωπαϊκό ορισμό της «κοινωνικής οικονομίας»·

17. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι 
ιδιαίτερα προσανατολισμένες προς την ιδεολογία και έχουν αποκτήσει ειδική νομική 
θέση με συνακόλουθα προνόμια· εκφράζει την ανησυχία του για τις διάφορες 
παρατυπίες που σημειώθηκαν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας· σημειώνει ότι οι 
οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς και ότι αυτό 
έχει τεκμηριωθεί σε πολυάριθμες εκθέσεις ελεγκτικών δικαστηρίων και άλλων 
επίσημων θεσμικών οργάνων· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να 
θεσπίσουν πρόσθετη παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία που θα διασφαλίζει ότι 
οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας δεν καταχρώνται τη δημόσια χρηματοδότηση·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-
19, πολλά κράτη μέλη έλαβαν έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των αστέγων με την παροχή στέγης έκτακτης ανάγκης· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του 
αυξανόμενου προβλήματος των αστέγων·

19. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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