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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-XXXX/2022

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Plano de Ação da UE para a Economia 
Social

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 5.º do Tratado sobre a União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que a economia social engloba muitos intervenientes diferentes, tais 
como cooperativas, sociedades de assistência mútua, associações (incluindo associações 
de beneficência), fundações, empresas sociais com ou sem fins lucrativos e outras 
formas jurídicas, dependendo de cada Estado-Membro; que algumas entidades são 
pequenas organizações sem fins lucrativos e outras são grandes organizações que têm 
um alcance internacional; que existem diferenças no estatuto jurídico e no papel 
desempenhado pelas entidades da economia social em cada Estado-Membro;

B. Considerando que o setor da economia social é tido como responsável por 2,8 milhões 
de entidades na União Europeia e empregar cerca de 13,6 milhões de trabalhadores 
(entre 0,6 e 9,9% da mão de obra, consoante o país); que a economia social gera 6% a 
8% do PIB da União Europeia, com as percentagens mais elevadas na Suécia, na 
Bélgica e nos Países Baixos e as percentagens mais baixas em alguns Estados-Membros 
do sul e do leste da Europa1;

C. Considerando que as organizações e entidades da economia social operam em vários 
setores das economias e das sociedades dos Estados-Membros, como a saúde e os 
serviços sociais, os cuidados continuados, a educação e a formação profissional, a 
proteção dos consumidores, a cultura, a habitação, a banca, os seguros, a agricultura, o 
artesanato e vários serviços comerciais;  que as entidades da economia social dão 
resposta a necessidades coletivas em diferentes domínios nos Estados-Membros, desde 

1 Milotay, Nora, Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, What future for the social economy? [Que futuro 
para a economia social?], novembro de 2020, p. 2.
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o ambiente em países como a Chéquia, Malta e Roménia, à habitação, aos transportes e 
à energia em países como a Alemanha e os Países Baixos, e incluindo a cultura, o 
desporto e as atividades recreativas na Croácia, na Estónia, na Finlândia, na Grécia, na 
Hungria, em Malta e na Suécia2;

D. Considerando que o Estado e as autoridades públicas em geral são os únicos 
responsáveis por assegurar o acesso equitativo e a preços comportáveis dos cidadãos a 
serviços públicos e sociais de elevado nível e que as organizações da economia social 
devem desempenhar um papel complementar, e não substituir a prestação de serviços 
públicos pelo Estado e pelas autoridades regionais; que as autoridades públicas devem 
permitir às iniciativas públicas e privadas responder às necessidades dos grupos de 
pessoas mais vulneráveis, como os idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas 
doentes ou outras pessoas que necessitem de apoio; que, a este respeito, as entidades da 
economia social podem e devem desempenhar um papel importante, através da 
prestação de assistência e de serviços (sociais) às pessoas vulneráveis;

E. Considerando que a crise da COVID-19 realçou a necessidade de sistemas sociais e de 
saúde robustos nos Estados-Membros; que o setor dos cuidados nos Estados-Membros, 
uma das partes mais importantes da economia social, se caracteriza por salários baixos e 
condições laborais difíceis e muitas vezes ilegais para muitos trabalhadores dentro da 
UE;

F. Considerando que as entidades da economia social têm tradicionalmente facilitado a 
integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ou prestado outros 
serviços para melhorar o seu bem-estar;

G. Considerando que o voluntariado traz importantes benefícios sociais e económicos, 
tanto para os jovens como para os idosos; que mais de 82 milhões de voluntários 
participam nos diferentes domínios da economia social;

H. Considerando que, segundo as estimativas, existem atualmente três milhões de pessoas 
sem abrigo na UE3; que, em 2019, segundo as estimativas da Federação Europeia das 
Associações Nacionais que Trabalham com Sem-Abrigo (FEANTSA), todas as noites 
pelo menos 700 000 pessoas sem abrigo dormiram na rua ou em infraestruturas de 
emergência ou temporárias na UE, o que representa um aumento de 70 % numa 
década4;

1. Rejeita a tentativa da Comissão, no âmbito do plano de ação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, de normalizar as políticas sociais e os sistemas de proteção social dos 
Estados-Membros, pondo em causa a eficácia das suas políticas nacionais nestes 
domínios; salienta que os Estados-Membros têm a responsabilidade exclusiva de 
regulamentar e organizar as suas economias sociais;

2. Incentiva os Estados-Membros a garantir que os seus sistemas fiscais, quadros 

2 Parlamento Europeu, Direção-Geral das Políticas Internas, Social Economy [Economia social], maio de 2016, 
p. 30.
3 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million [O número de pessoas sem-abrigo na UE 
atinge um nível recorde de 3 milhões], Agence Europe, 16 de janeiro de 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, The state of emergency shelters in Europe [O estado dos abrigos de 
emergência na Europa], Homeless in Europe, Primavera 2019, p. 2.
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regulamentares e regimes de segurança social não constituem um obstáculo ao 
crescimento económico e à criação de emprego; relembra que a robustez e a 
sustentabilidade dos sistemas de proteção social assentam no bom desempenho e no 
bom funcionamento das economias de mercado;

3. Observa que a economia social nos Estados-Membros é apoiada por diferentes 
instrumentos, programas e fundos da UE (fundos europeus de empreendedorismo 
social, Programa para o Emprego e a Inovação Social, Fundo Europeu de Investimento, 
Acelerador de Impacto Social, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e Fundo 
Social Europeu)5; assinala que, segundo estimativas, o orçamento da UE apoiou a 
economia social com 2,5 mil milhões de EUR no período de programação de 
2014-20206;

4. Toma nota do plano de ação da Comissão para a economia social, dos princípios 
orientadores da economia social nele estabelecidos e dos objetivos conexos; regista da 
intenção da Comissão de aumentar o apoio financeiro à economia social e de ver a 
economia social como um instrumento para concretizar a transição ecológica e aplicar 
os objetivos do Pacto Ecológico; toma nota da proposta de lançar um novo portal único 
da UE para a economia social em 2023, destinado a apoiar as entidades da economia 
social na procura de informações sobre o financiamento e os programas pertinentes da 
UE; espera que este portal simplifique a burocracia existente, em vez de a aumentar;

5. Exorta a Comissão a respeitar o princípio da subsidiariedade e a reconhecer a 
complexidade e a diversidade da realidade da economia social; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de apenas as entidades da economia social que respeitem as 
orientações políticas e ideológicas do plano de ação receberem apoio ao abrigo do 
mesmo;

6. Considera que os investimentos sociais dos Estados-Membros são fundamentais para 
garantir que disponham dos sistemas necessários para prestar serviços sociais de 
elevada qualidade aos seus cidadãos;

7. Reconhece que as entidades da economia social desempenharam um papel importante 
no apoio aos trabalhadores desfavorecidos e na tentativa de os integrar no mercado de 
trabalho; considera que o emprego no setor da economia social, conjugado com 
programas de qualificação públicos ou privados, pode integrar os trabalhadores 
desfavorecidos no mercado de trabalho; incentiva os Estados-Membros a apoiarem 
iniciativas neste domínio; entende que o trabalho nas empresas da economia social 
também pode melhorar o bem-estar e a saúde mental das pessoas com deficiência grave 
que são permanentemente excluídas do mercado de trabalho;

8. Incentiva os Estados-Membros a continuarem a desenvolver contratos públicos 
socialmente responsáveis, associando a prestação de serviços e produtos a objetivos 
sociais, respeitando simultaneamente o princípio da livre concorrência e os critérios de 

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 [Evolução recente da economia 
social na União Europeia], estudo para o Comité Económico e Social Europeu, p. 43-44.
6 Comissão Europeia, «A Comissão apresenta um plano de ação para impulsionar a economia social e criar 
emprego», comunicado de imprensa, 9 de dezembro de 2021.
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qualidade; insta os Estados-Membros a aprenderem com as melhores práticas seguidas 
noutros Estados-Membros;

9. Considera que a digitalização da economia social e a introdução de novas tecnologias 
podem contribuir para o reforço da competitividade, para a prestação de melhores 
serviços e para a criação de emprego; crê que é essencial proporcionar uma formação 
adequada aos empresários e trabalhadores da economia social;

10. Lamenta que o nível de desemprego dos jovens em vários Estados-Membros continue a 
ser muito elevado; considera que os instrumentos financeiros da UE neste domínio não 
são eficazes e apenas produziram resultados limitados; exorta os Estados-Membros a 
desenvolverem e a aplicarem o quadro regulamentar necessário para o mercado de 
trabalho e a adaptarem os seus sistemas de ensino e formação de modo a que os jovens 
satisfaçam as necessidades do mercado de trabalho; incentiva os Estados-Membros a 
melhorar a formação profissional e a reduzir a taxa de abandono escolar precoce; 
considera que o voluntariado e os estágios na economia social permitem aos jovens 
aumentar as suas competências e qualificações em diferentes domínios e encoraja os 
Estados-Membros a apoiar as iniciativas neste domínio;

11. Realça que todos os trabalhadores na economia social devem ter condições de trabalho e 
emprego dignas;

12. Salienta que o envelhecimento da população conduz a um aumento da procura de 
serviços de prestação de cuidados; realça que, de acordo com um estudo da Eurofound, 
em 2018, os salários dos trabalhadores dos serviços sociais (cerca de 70 % dos quais 
trabalhavam nos cuidados continuados) eram, em média, 21 % inferiores à média 
nacional da remuneração horária na UE7; destaca o importante papel e contributo das 
entidades da economia social e dos trabalhadores do setor da prestação de cuidados; 
insta os Estados-Membros a tornarem o trabalho no setor da prestação de cuidados mais 
atrativo, através da adoção de várias políticas em matéria de remuneração, formação, 
saúde e educação, e a apoiarem o setor da economia social a este respeito;

13. Rejeita um eventual alargamento da taxonomia para o financiamento sustentável às 
questões sociais; considera que especificar critérios como socialmente sustentáveis seria 
contrário à abordagem da norma mínima da política social baseada no Tratado, 
desrespeitaria os sistemas industriais nacionais e a autonomia dos parceiros sociais e 
criaria encargos administrativos para as empresas;

14. Salienta que o setor da economia social deve respeitar as regras da livre concorrência; 
está firmemente convicto de que as subvenções atribuídas às empresas sociais devem 
ser justas e não podem conduzir a distorções na prestação de serviços, por exemplo, 
permitindo que as empresas sociais ofereçam preços muito baixos ou mesmo preços de 
dumping; exorta os Estados-Membros a assegurarem a transparência na conceção, 
utilização e comunicação das subvenções; sublinha que as subvenções de apoio a 
serviços de interesse económico geral não distorcem a concorrência leal entre as 

7 Dubois, Hans, Eurofound, Wages in long-term care and other social services 21% below average [Salários nos 
cuidados continuados e noutros serviços sociais 21% abaixo da média], Condições e qualidade de vida, 25 de 
março de 2021.
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entidades públicas e privadas em detrimento das empresas privadas;

15. Considera que os rótulos e certificações existentes para as entidades da economia social 
podem servir de inspiração aos Estados-Membros; frisa que os rótulos nacionais 
existentes funcionam bem, embora apenas a nível nacional; é de opinião que a criação 
de um rótulo à escala da UE seria muito complexa, que os benefícios não seriam 
proporcionais aos custos e que poderia sobrecarregar as entidades da economia social;

16. Toma nota da proposta de recomendação do Conselho sobre as condições-quadro da 
economia social, a aprovar em 2023; espera que a recomendação respeite os diferentes 
quadros jurídicos e políticos para a economia social nos vários Estados-Membros; 
reitera que, dada a diversidade de tradições, quadros e regulamentos nacionais, não é 
necessária uma definição de «economia social» à escala da UE;

17. Observa que, em alguns Estados-Membros, as organizações da economia social têm 
uma orientação muito ideológica e adquiriram uma posição jurídica específica com os 
privilégios daí decorrentes; manifesta a sua preocupação com as várias irregularidades 
ocorridas no setor da economia social; assinala que as organizações sociais estiveram 
envolvidas em escândalos de corrupção e que este facto foi documentado em numerosos 
relatórios dos tribunais de contas e de outras instituições oficiais; insta os Estados-
Membros a reforçarem a transparência e a introduzirem um acompanhamento, uma 
avaliação e uma supervisão adicionais que garantam que as entidades da economia 
social não utilizam indevidamente o financiamento público;

18. Congratula-se com o facto de, durante a crise da COVID-19, muitos Estados-Membros 
terem tomado medidas extraordinárias para prevenir e resolver o problema das pessoas 
sem-abrigo, disponibilizando alojamento de emergência; incentiva os Estados-Membros 
a procederem ao intercâmbio de boas práticas para fazer face ao problema crescente das 
pessoas sem-abrigo;

19. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

Or. en


