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A szociális gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv
(2021/2179(INI))

Az A9-XXXX/2022. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő 
alternatív állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a szociális gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési 
tervről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel a szociális gazdaság számos különböző szereplőt foglal magában, például 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező társaságokat, egyesületeket (beleértve a 
jótékonysági szervezeteket), alapítványokat, nyereségorientált és nonprofit szociális 
vállalkozásokat és egyéb jogi formákat, az egyes tagállamoktól függően; mivel egyes 
szervezetek kis nonprofit szervezetek, míg mások nagy, nemzetközi szinten 
tevékenykedő szervezetek; mivel a szociális gazdaság szervezeteinek jogállása és 
szerepe tagállamonként eltérő;

B. mivel a szociális gazdasági ágazat az Európai Unióban állítólag 2,8 millió szervezetet 
képvisel, és mintegy 13,6 millió munkavállalót foglalkoztat (a munkaerő 0,6–9,9 %-a, 
tagállamtól függően); mivel a szociális gazdaság az Európai Unió GDP-jének 6–8%-át 
állítja elő, és ez az arány Svédországban, Belgiumban és Hollandiában a legmagasabb, 
egyes déli és keleti tagállamokban pedig a legalacsonyabb1;

C. mivel a szociális gazdaság szervezetei jelenleg a tagállamok gazdaságainak és 
társadalmainak különböző ágazataiban működnek, például az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások, a tartós ápolás-gondozás, az oktatás és szakképzés, a fogyasztóvédelem, 
a kultúra, a lakhatás, a banki szolgáltatások, a biztosítás, a mezőgazdaság, a 
kézművesség és a különféle kereskedelmi szolgáltatások terén; mivel a szociális 
gazdaság szervezetei a tagállamok különböző területein elégítik ki a kollektív igényeket, 
a környezetvédelemtől kezdve az olyan országokban, mint Csehország, Málta és 

1 Milotay, Nora, az Európai Parlament Kutatószolgálata, „Milyen jövő vár a szociális gazdaságra?”, 2020. 
november, 2. o.
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Románia, a lakhatáson, a közlekedésen és az energián át olyan országokban, mint 
Németország és Hollandia, valamint a kulturális, sport- és szabadidős tevékenységekig 
Horvátországban, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Magyarországon, 
Máltán és Svédországban2;

D. mivel az állam és általában a hatóságok kizárólagos felelőssége, hogy biztosítsák 
polgáraik számára a magas színvonalú közszolgáltatásokhoz és jóléthez való egyenlő és 
megfizethető hozzáférést, és mivel a szociális gazdasági szervezeteknek kiegészítő 
szerepet kell játszaniuk, és nem helyettesíthetik az állami/regionális alapú 
közszolgáltatások nyújtását; mivel a hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy az állami 
és magánkezdeményezések kielégítsék a legkiszolgáltatottabb csoportok, például az 
idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek vagy más, támogatásra szoruló személyek 
szükségleteit; mivel e tekintetben a szociális gazdaság szervezetei fontos szerepet 
játszhatnak és kell is játszaniuk, segítséget és (szociális) szolgáltatásokat nyújtva a 
kiszolgáltatott személyek számára;

E. mivel a Covid19-válság rámutatott arra, hogy erős szociális és egészségügyi ellátó 
rendszerekre van szükség a tagállamokban; mivel a tagállamokban a gondozási 
ágazatot, amely a szociális gazdaság egyik legfontosabb eleme, az alacsony bérek, 
valamint számos EU-n belüli munkavállaló nehéz és gyakran illegális 
munkakörülményei jellemzik;

F. mivel a szociális gazdaság szervezetei hagyományosan elősegítik a fogyatékossággal 
élő személyek munkaerőpiaci integrációját, vagy egyéb, jólétüket javító szolgáltatásokat 
nyújtanak számukra;

G. mivel az önkéntességnek fontos társadalmi és gazdasági előnyei vannak mind a fiatalok, 
mind az idősek számára; mivel több mint 82 millió önkéntes van jelen a szociális 
gazdaság különböző területein;

H. mivel becslések szerint az EU-ban jelenleg hárommillió ember él otthon nélkül3; mivel 
a Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége (FEANTSA) 
2019. évi becslése szerint egyetlen éjszaka legalább 700 000 ember aludt az EU-ban az 
utcán vagy szükségszálláson, illetve átmeneti szálláson, ami egy évtized alatt 70%-os 
növekedést jelent4;

1. elutasítja Bizottságnak a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló 
cselekvési terv keretében tett, a tagállamok szociális politikáinak és szociális védelmi 
rendszereinek szabványosítására irányuló erőfeszítését, mivel ez aláássa nemzeti 
politikáik hatékonyságát ezeken a területeken; hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik szociális gazdaságuk szabályozása és megszervezése;

2. ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy adórendszereik, szabályozási kereteik 
és társadalombiztosítási rendszereik ne akadályozzák a gazdasági növekedést és a 

2 Európai Parlament, Uniós Belső Politikák Főigazgatósága, „Szociális gazdaság”, 2016. május, 30. o.
3 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million (A hajléktalanság rekordméreteket öltött 
az EU-ban: 3 millió embert érint), Agence Europe, 2020. január 16.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, The state of emergency shelters in Europe (A menedékhelyek helyzete 
Európában), Hajléktalanok Európában, 2019. tavasz, 2. o.



AM\1259379HU.docx PE733.802v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

munkahelyteremtést; emlékeztet arra, hogy az erős és fenntartható jóléti rendszerek jól 
teljesítő és jól működő piacgazdaságokra épülnek;

3. megjegyzi, hogy a tagállamokban a szociális gazdaságot különböző uniós eszközök, 
programok és alapok támogatják (európai szociális vállalkozási alapok, foglalkoztatási 
és szociális innovációs program, Európai Beruházási Alap, Szociálishatás-katalizátor, 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap)5; megjegyzi, hogy a 
becslések szerint az uniós költségvetés a 2014–2020-as programozási időszakban 2,5 
milliárd euróval támogatta a szociális gazdaságot6;

4. tudomásul veszi a Bizottság szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét, az abban 
meghatározott, a szociális gazdaságra vonatkozó vezérelveket és a kapcsolódó 
célkitűzéseket; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy fokozza a szociális 
gazdaság pénzügyi támogatását, és hogy a szociális gazdaságot a zöld átállás és a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek végrehajtására szolgáló eszköznek tekintse; tudomásul 
veszi azt a javaslatot, hogy 2023-ban új, egységes uniós szociális gazdasági portál 
induljon, amely a szociális gazdaság szervezeteinek segítséget nyújt a releváns uniós 
finanszírozással és programokkal kapcsolatos információk megtalálásában; arra számít, 
hogy ez a portál a meglévő bürokráciát egyszerűsíteni és nem fokozni fogja;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a szubszidiaritás elvét, és ismerje el a 
szociális gazdaság realitásának összetettségét és sokféleségét; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a cselekvési terv keretében csak azok a szociális gazdasági szervezetek 
kapnak támogatást, amelyek betartják a cselekvési terv politikai és ideológiai 
irányvonalait;

6. úgy véli, hogy a tagállamok szociális beruházásai létfontosságúak annak biztosításához, 
hogy a tagállamok rendelkezzenek a szükséges rendszerekkel ahhoz, hogy polgáraik 
számára magas színvonalú szociális szolgáltatások nyújthassanak;

7. elismeri, hogy a szociális gazdaság szervezetei fontos szerepet játszottak a hátrányos 
helyzetű munkavállalók támogatásában és munkaerőpiaci integrációjukban; úgy véli, 
hogy a szociális gazdasági ágazatban való foglalkoztatás állami vagy magán képesítési 
programokkal kombinálva képes a hátrányos helyzetű munkavállalókat beilleszteni a 
munkaerőpiacra; ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az ezzel kapcsolatos 
kezdeményezéseket; úgy véli, hogy a szociális gazdasági vállalkozásoknál végzett 
munka javíthatja a munkaerőpiacról tartósan kirekesztett, súlyos fogyatékossággal élő 
személyek jóllétét és mentális egészségét is;

8. ösztönzi a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a társadalmilag felelős közbeszerzést, 
összekapcsolva a szolgáltatások és termékek nyújtását a szociális célkitűzésekkel, 
tiszteletben tartva a szabad verseny elvét és a minőségi kritériumokat; felhívja a 
tagállamokat, hogy tanuljanak a többi tagállam bevált gyakorlataiból;

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, Tanulmány az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság számára, 43–44.o.
6 Európai Bizottság, „A Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő a szociális gazdaság fellendítésére és a 
munkahelyteremtésre”, sajtóközlemény, 2021. december 9.
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9. úgy véli, hogy a szociális gazdaság digitalizációja és az új technológiák bevezetése 
növelheti a versenyképességet, jobb szolgáltatásokat nyújthat és munkahelyeket 
teremthet; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a szociális gazdaságban tevékenykedő 
vállalkozók és munkavállalók megfelelő képzésben részesüljenek;

10. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ifjúsági munkanélküliség szintje számos tagállamban 
továbbra is igen magas; azon a véleményen van, hogy az e területre vonatkozó uniós 
pénzügyi eszközök nem hatékonyak, és csak korlátozott eredményeket értek el; felhívja 
a tagállamokat, hogy dolgozzák ki és hajtsák végre a munkaerőpiacaikhoz szükséges 
szabályozási keretet, és igazítsák ki oktatási és képzési rendszereiket annak érdekében, 
hogy a fiatalok megfelelhessenek a munkaerőpiaci igényeknek; ösztönzi a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a szakképzést és csökkentsék a korai iskolaelhagyók arányát; úgy 
véli, hogy a szociális gazdaságban végzett önkéntes munka és szakmai gyakorlat 
lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy különböző területeken fejlesszék készségeiket és 
képzettségüket, és ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az ezzel kapcsolatos 
kezdeményezéseket;

11. hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság valamennyi munkavállalója megérdemli a 
tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételeket;

12. hangsúlyozza, hogy a népesség elöregedése a gondozási szolgáltatások iránti kereslet 
növekedéséhez vezet; rámutat, hogy az Eurofound kutatása szerint 2018-ban a szociális 
szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók (akiknek közel 70%-a tartós ápolás-gondozás 
területén dolgozott) bére 21%-kal volt alacsonyabb, mint az uniós átlagos órabér7; 
kiemeli a szociális gazdasági szervezetek és munkavállalók fontos szerepét és 
hozzájárulását az ápolási-gondozási ágazatban; felhívja a tagállamokat, hogy a bérezés, 
a képzés, az egészségügy és az oktatás területén különböző szakpolitikákkal tegyék 
vonzóbbá az ápolási-gondozási ágazatban végzett munkát, és e tekintetben támogassák 
a szociális gazdasági ágazatot;

13. elutasítja a fenntartható finanszírozás taxonómiájának a szociális kérdésekre való 
lehetséges kiterjesztését; úgy véli, hogy a kritériumok társadalmilag fenntarthatóként 
való meghatározása ellentétes lenne a szociálpolitika szerződésen és 
minimumszabályokon alapuló megközelítésével, figyelmen kívül hagyná a nemzeti 
ipari rendszereket és a szociális partnerek autonómiáját, és adminisztratív terheket róna 
a vállalatokra;

14. hangsúlyozza, hogy a szociális gazdasági ágazatnak tiszteletben kell tartania a szabad 
verseny szabályait; szilárd meggyőződése, hogy a szociális vállalkozásoknak juttatott 
támogatásoknak méltányosaknak kell lenniük, és nem vezethetnek a szolgáltatásnyújtás 
torzulásához, például azáltal, hogy lehetővé teszik a szociális vállalkozások számára, 
hogy nagyon alacsony vagy akár dömpingárakat kínáljanak; felhívja a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a támogatások tervezésének, felhasználásának és az azokról való 
jelentéstétel átláthatóságát; hangsúlyozza, hogy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat célzó támogatások nem torzítják az állami és magánszervezetek közötti 
tisztességes versenyt a magánvállalkozások kárára;

7 Dubois, Hans, Eurofound: „21%-kal vannak az átlag alatt a bérek a tartós ápolás-gondozásban és más szociális 
szolgáltatásokban”, Living conditions and quality of life, 2021. március 25.
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15. úgy véli, hogy a szociális gazdasági szervezetek jelenlegi jelölései és tanúsítványai 
ösztönzőleg hathatnak a tagállamokra; hangsúlyozza, hogy a meglévő nemzeti címkék 
jól működnek, de csak nemzeti szinten; úgy véli, hogy egy uniós szintű címke 
létrehozása nagyon bonyolult lenne, az előnyök nem állnának arányban a költségekkel, 
és túlterhelné a szociális gazdaság szereplőit;

16. tudomásul veszi a szociális gazdaság keretfeltételeiről szóló, 2023-ban jóváhagyandó 
tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot; elvárja, hogy az ajánlás tiszteletben tartsa a 
szociális gazdaságra vonatkozó különböző jogi és szakpolitikai kereteket a 
tagállamokban; megismétli, hogy a nemzeti hagyományok, keretek és szabályozások 
sokfélesége miatt nincs szükség a „szociális gazdaság” uniós szintű meghatározására;

17. megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a szociális gazdasági szervezetek nagyon 
ideológiai irányultságúak, és egyedi jogi pozícióra és az ezzel járó kiváltságokra tettek 
szert; aggodalmát fejezi ki a szociális gazdasági ágazatban előforduló különböző 
szabálytalanságok miatt; megjegyzi, hogy a jóléti szervezetek korrupciós botrányokba 
keveredtek, és ezt számos számvevőszéki és egyéb hivatalos intézményi jelentés 
dokumentálja; felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az átláthatóságot, és 
vezessenek be további nyomon követést, értékelést és felügyeletet, amelyek biztosítják, 
hogy a szociális gazdaság szervezeteinél ne forduljon elő hűtlen kezelés;

18. üdvözli, hogy a Covid19-válság során sok tagállam rendkívüli intézkedéseket hozott a 
hajléktalanság megakadályozása és kezelése érdekében azzal, hogy szükséghelyzeti 
lakhatást biztosított; ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg egymással bevált 
gyakorlataikat a hajléktalanság növekvő problémájának kezelése érdekében;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Or. en


