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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania UE na rzecz gospodarki 
społecznej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że gospodarka społeczna obejmuje wiele różnych podmiotów, takich 
jak spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia (w tym organizacje 
charytatywne), fundacje, komercyjne i niekomercyjne przedsiębiorstwa społeczne oraz 
inne formy prawne, w zależności od państwa członkowskiego; mając na uwadze, że 
niektóre podmioty są małymi organizacjami non-profit, a inne są dużymi organizacjami 
o zasięgu międzynarodowym; mając na uwadze różnice w statusie prawnym i roli 
podmiotów gospodarki społecznej w poszczególnych państwach członkowskich;

B. mając na uwadze, że według szacunków sektor gospodarki społecznej obejmuje nawet 
2,8 mln podmiotów w Unii Europejskiej i zatrudnia około 13,6 mln pracowników (od 
0,6 % do 9,9 % siły roboczej, w zależności od państwa członkowskiego); mając na 
uwadze, że gospodarka społeczna generuje od 6 do 8 % PKB Unii Europejskiej – 
najwięcej w Szwecji, Belgi i Holandii, a najmniej w niektórych południowych i 
wschodnich państwach członkowskich1;

C. mając na uwadze, że organizacje i podmioty gospodarki społecznej działają obecnie w 
różnych sektorach gospodarczych i społecznych państw członkowskich, takich jak 
opieka zdrowotna i usługi społeczne, opieka długoterminowa, kształcenie i szkolenie 
zawodowe, ochrona konsumentów, kultura, mieszkalnictwo, bankowość, ubezpieczenia, 
rolnictwo, rzemiosło i różne usługi komercyjne; mając na uwadze, że podmioty 
gospodarki społecznej zaspokajają zbiorowe potrzeby w państwach członkowskich w 

1 Milotay, Nora, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, „What future for the social economy?” [Jaka 
przyszłość dla gospodarki społecznej?], listopad 2020 r., s. 2.
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różnych obszarach, takich jak środowisko (np. Czechy, Malta i Rumunia), 
mieszkalnictwo, transport i energia (np. Niemcy i Holandia) czy kultura, sport i 
rekreacja (np. Chorwacja, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Malta i Szwecja)2;

D. mając na uwadze, że państwo i ogólnie organy publiczne ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za zapewnienie swoim obywatelom równego i przystępnego cenowo 
dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i opieki społecznej, a także mając na 
uwadze, że organizacje gospodarki społecznej nie powinny zastępować 
państwowych/regionalnych usług publicznych, lecz uzupełniać je; mając na uwadze, że 
organy publiczne muszą umożliwiać podejmowanie inicjatyw publicznych i prywatnych 
w celu zaspokojenia potrzeb najsłabszych grup społecznych, takich jak osoby starsze, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore lub inne osoby potrzebujące wsparcia; 
mając na uwadze, że w związku z tym podmioty gospodarki społecznej mogą i powinny 
odgrywać ważną rolę, zapewniając pomoc i usługi (społeczne) osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji;

E. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 uwydatnił potrzebę silnych 
systemów opieki zdrowotnej i społecznej w państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że sektor opieki w państwach członkowskich, który jest jednym z 
najważniejszych elementów gospodarki społecznej, charakteryzuje się niskimi płacami 
oraz trudnymi i często niezgodnymi z prawem warunkami pracy wielu pracowników 
wewnątrz UE;

F. mając na uwadze, że podmioty gospodarki społecznej tradycyjnie ułatwiają osobom z 
niepełnosprawnościami integrację na rynku pracy lub świadczą im inne usługi w celu 
poprawy ich dobrostanu;

G. mając na uwadze, że wolontariat przynosi istotne korzyści społeczne i gospodarcze 
zarówno osobom młodszym, jak i starszym; mając na uwadze, że w różnych obszarach 
gospodarki społecznej aktywnie działa ponad 82 mln wolontariuszy;

H. mając na uwadze, że według szacunków obecnie w UE jest 3 mln osób bezdomnych3; 
mając na uwadze, że według szacunków Europejskiej Federacji Organizacji Krajowych 
Pracujących z Osobami Bezdomnymi (FEANTSA) z 2019 r. co najmniej 700 000 osób 
bezdomnych w UE spędza każdą noc na ulicy lub w obiektach zakwaterowania 
zastępczego bądź tymczasowego, co oznacza wzrost o 70 % w ciągu dziesięciu lat4;

1. sprzeciwia się wysiłkom Komisji w ramach Planu działań na rzecz Europejskiego filaru 
praw socjalnych, które zmierzają do standaryzacji społecznych strategii politycznych i 
systemów ochrony socjalnej państw członkowskich, ponieważ podważa to skuteczność 
strategii krajowych w tych dziedzinach; podkreśla, że państwa członkowskie ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za regulację i organizację swoich gospodarek społecznych;

2. zachęca państwa członkowskie do dopilnowania, aby ich systemy podatkowe, ramy 

2 Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, „Gospodarka społeczna”, maj 2016 r., 
s. 30.
3 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million” [Liczba bezdomnych w UE osiąga 
rekordowy poziom 3 milionów], Agence Europe, 16 stycznia 2020 r.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The state of emergency shelters in Europe” [Schroniska tymczasowe w 
Europie – aktualna sytuacja], Homeless in Europe, wiosna 2019 r., s. 2.
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regulacyjne i systemy zabezpieczenia społecznego nie stanowiły przeszkody dla 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; przypomina, że podstawą silnych i 
zrównoważonych systemów opieki społecznej jest dobrze i sprawnie funkcjonująca 
gospodarka rynkowa;

3. zauważa, że gospodarka społeczna w państwach członkowskich jest wspierana przez 
różne instrumenty, programy i fundusze UE (europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, 
Europejski Fundusz Inwestycyjny, Akcelerator Oddziaływania Społecznego, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny)5; zwraca uwagę, że 
według szacunków budżet UE wsparł gospodarkę społeczną kwotą 2,5 mld EUR w 
okresie programowania 2014–20206;

4. odnotowuje plan działania Komisji na rzecz gospodarki społecznej, określone w nim 
zasady przewodnie dotyczące gospodarki społecznej oraz powiązane z nimi cele; 
odnotowuje zamiar Komisji dotyczący zwiększenia wsparcia finansowego dla 
gospodarki społecznej oraz postrzegania gospodarki społecznej jako instrumentu 
wdrażania transformacji ekologicznej i celów Zielonego Ładu; odnotowuje propozycję 
uruchomienia w 2023 r. nowego jednolitego portalu UE dotyczącego gospodarki 
społecznej w celu wsparcia podmiotów gospodarki społecznej w znajdowaniu 
informacji na temat odpowiednich funduszy i programów UE; oczekuje, że portal ten 
uprości istniejącą biurokrację, a nie przyczyni się do jej zwiększenia;

5. wzywa Komisję do przestrzegania zasady pomocniczości oraz do uwzględnienia 
złożoności i różnorodności realiów gospodarki społecznej; jest zaniepokojony, że 
jedynie podmioty gospodarki społecznej, które przestrzegają politycznych i 
ideologicznych wytycznych planu działania, otrzymają wsparcie w jego ramach;

6. uważa, że inwestycje społeczne państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie dla 
zadbania o to, aby państwa członkowskie dysponowały systemami niezbędnymi do 
świadczenia obywatelom usług społecznych wysokiej jakości;

7. przyznaje, że podmioty gospodarki społecznej odegrały ważną rolę we wspieraniu 
pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i w próbach ich integracji na 
rynku pracy; uważa, że zatrudnienie w sektorze gospodarki społecznej w połączeniu z 
publicznymi lub prywatnymi programami podnoszenia kwalifikacji może zintegrować 
pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z rynkiem pracy; zachęca 
państwa członkowskie do wspierania inicjatyw w tym zakresie; jest zdania, że praca w 
przedsiębiorstwach gospodarki społecznej może również poprawić dobrostan i zdrowie 
psychiczne osób z poważną niepełnosprawnością, które są trwale wykluczone z rynku 
pracy;

8. zachęca państwa członkowskie do dalszego rozwijania społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych, wiążących świadczenie usług i dostarczanie produktów z 

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 [Najnowsze zmiany w gospodarce 
społecznej w Unii Europejskiej] analiza dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, s. 43-44.
6 Komisja Europejska, „Komisja przedstawia plan działania na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i 
tworzenia miejsc pracy”, komunikat prasowy z 9 grudnia 2021 r.
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celami społecznymi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady wolnej konkurencji i 
kryteriów jakości; wzywa państwa członkowskie do korzystania z najlepszych praktyk 
stosowanych w innych państwach członkowskich;

9. uważa, że cyfryzacja gospodarki społecznej i wprowadzanie nowych technologii mogą 
zwiększyć konkurencyjność, zapewnić lepsze usługi i stworzyć miejsca pracy; uważa, 
że niezbędne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń przedsiębiorcom i pracownikom 
gospodarki społecznej;

10. ubolewa, że bezrobocie młodzieży w kilku państwach członkowskich utrzymuje się na 
bardzo wysokim poziomie; jest zdania, że instrumenty finansowe UE w tej dziedzinie 
nie są skuteczne i przyniosły jedynie ograniczone rezultaty; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i wdrożenia niezbędnych ram regulacyjnych dotyczących 
rynków pracy oraz do dostosowania systemów kształcenia i szkolenia, tak aby młodzi 
ludzie mogli zaspokoić potrzeby rynku pracy; zachęca państwa członkowskie do 
wzmocnienia kształcenia zawodowego i zmniejszenia wskaźnika wczesnego kończenia 
nauki; uważa, że wolontariat i staże w gospodarce społecznej umożliwiają młodym 
ludziom podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w różnych dziedzinach i zachęca 
państwa członkowskie do wspierania inicjatyw w tym zakresie;

11. podkreśla, że wszyscy pracownicy w gospodarce społecznej muszą mieć godne warunki 
pracy i zatrudnienia;

12. podkreśla, że starzenie się społeczeństwa prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania 
na usługi opiekuńcze; zwraca uwagę, że według badań Eurofound w 2018 r. 
wynagrodzenia pracowników socjalnych (z których blisko 70 % pracowało w sektorze 
opieki długoterminowej) były średnio o 21 % niższe od średniej krajowej stawki 
godzinowej w UE7; podkreśla ważną rolę i wkład podmiotów gospodarki społecznej i 
pracowników w sektorze opieki; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia 
atrakcyjności pracy w sektorze opieki za pomocą różnych strategii politycznych 
dotyczących wynagrodzeń, szkoleń, zdrowia i edukacji oraz do wspierania sektora 
gospodarki społecznej w tym zakresie;

13. sprzeciwia się ewentualnemu rozszerzeniu systematyki zrównoważonego finansowania 
na kwestie społeczne; uważa, że określanie kryteriów jako zrównoważonych społecznie 
byłoby sprzeczne z traktatowym podejściem do polityki społecznej opartym na 
minimalnych standardach, lekceważyłoby krajowe systemy przemysłowe i autonomię 
partnerów społecznych oraz stworzyłoby obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw;

14. podkreśla, że sektor gospodarki społecznej musi przestrzegać zasad wolnej konkurencji; 
jest głęboko przekonany, że dotacje przyznawane przedsiębiorstwom społecznym 
muszą być sprawiedliwe i nie mogą prowadzić do zakłóceń w świadczeniu usług, na 
przykład poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom społecznym oferowania bardzo 
niskich lub nawet dumpingowych cen; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
przejrzystości w zakresie projektowania, wykorzystywania i sprawozdawczości w 

7 Dubois, Hans, Eurofound, „Wages in long-term care and other social services 21 % below average” [Płace w 
sektorze opieki długoterminowej i innych usługach społecznych 21 % poniżej średniej], Living conditions and 
quality of life, 25 marca 2021 r.
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odniesieniu do dotacji; podkreśla, że dotacje wspierające usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym nie zakłócają uczciwej konkurencji między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi ze szkodą dla przedsiębiorstw prywatnych;

15. uważa, że istniejące oznakowania i certyfikaty dla podmiotów gospodarki społecznej 
mogłyby służyć za inspirację dla państw członkowskich; podkreśla, że istniejące 
oznakowania krajowe funkcjonują dobrze, ale tylko na szczeblu krajowym; jest zdania, 
że ustanowienie ogólnounijnego oznakowania byłoby bardzo skomplikowane, że 
korzyści nie byłyby proporcjonalne do kosztów i że mogłoby to stanowić nadmierne 
obciążenie dla podmiotów gospodarki społecznej;

16. odnotowuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie warunków ramowych 
gospodarki społecznej, które ma zostać zatwierdzone w 2023 r.; oczekuje, że zalecenie 
to będzie zgodne z różnymi ramami prawnymi i politycznymi dotyczącymi gospodarki 
społecznej w poszczególnych państwach członkowskich; przypomina, że ze względu na 
różnorodność krajowych tradycji, ram i regulacji nie ma potrzeby tworzenia 
ogólnounijnej definicji „gospodarki społecznej”;

17. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich organizacje gospodarki społecznej 
są zorientowane bardzo ideologicznie i uzyskały szczególną pozycję prawną wraz z 
wynikającymi z niej przywilejami; jest zaniepokojony różnymi nieprawidłowościami, 
które wystąpiły w sektorze gospodarki społecznej; zauważa, że organizacje opieki 
społecznej brały udział w skandalach korupcyjnych i że zostało to udokumentowane w 
licznych sprawozdaniach trybunałów obrachunkowych i innych oficjalnych instytucji; 
wzywa państwa członkowskie do zwiększenia przejrzystości oraz do wprowadzenia 
dodatkowego monitorowania, oceny i nadzoru, które zagwarantują, że podmioty 
gospodarki społecznej nie będą niewłaściwie wykorzystywać finansowania 
publicznego;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podczas kryzysu związanego z COVID-19 wiele 
państw członkowskich podjęło nadzwyczajne środki w celu zapobiegania bezdomności 
i eliminowania jej przez zapewnianie zakwaterowania zastępczego; zachęca państwa 
członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących sposobów rozwiązania 
coraz powszechniejszego problemu bezdomności;

19. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Or. en


