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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-XXXX/2022

referitoare la Planul de acțiune al UE pentru economia socială

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât economia socială cuprinde numeroși actori diferiți, cum ar fi cooperativele, 
societățile de ajutor reciproc, asociațiile (inclusiv asociațiile caritabile), fundațiile, 
întreprinderile sociale cu și fără scop lucrativ și alte forme juridice, în funcție de fiecare 
stat membru; întrucât unele entități sunt organizații mici fără scop lucrativ, iar altele 
sunt organizații mari, cu activitate la nivel internațional; întrucât există diferențe în ceea 
ce privește statutul juridic și rolul jucat de entitățile din economia socială în fiecare stat 
membru;

B. întrucât sectorul economiei sociale ar cuprinde până la 2,8 milioane de entități din 
Uniunea Europeană și ar angaja aproximativ 13,6 milioane de lucrători (între 0,6 și 
9,9 % din forța de muncă, în funcție de statul membru); întrucât economia socială 
generează între 6 și 8 % din PIB-ul Uniunii Europene, cu cele mai mari ponderi în 
Suedia, Belgia și Țările de Jos, iar cele mai scăzute ponderi în unele state membre din 
sud și din est1;

C. întrucât organizațiile și entitățile din economia socială își desfășoară activitatea în 
prezent în diferite sectoare ale economiilor și societăților din statele membre, cum ar fi 
serviciile sociale și de sănătate, îngrijirea pe termen lung, educația și formarea 
profesională, protecția consumatorilor, cultura, locuințele, sectorul bancar, asigurările, 
agricultura, artizanatul și diverse servicii comerciale; întrucât entitățile din economia 
socială răspund nevoilor colective din diferite zone ale statelor membre, de la nevoile 
legate de mediu în țări precum Cehia, Malta și România, la cele legate de locuințe, 

1 Milotay, Nora, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, „What future for the social economy?” (Care 
este viitorul economiei sociale?), noiembrie 2020, p. 2.
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transport și energie în țări precum Germania și Țările de Jos și la cele legate de activități 
culturale, sportive și recreative în Croația, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Malta și 
Suedia2;

D. întrucât statul și autoritățile publice, în general, au responsabilitatea exclusivă de a se 
asigura că cetățenii lor au acces egal și la prețuri abordabile la un standard ridicat de 
servicii publice și de bunăstare și întrucât organizațiile din economia socială ar trebui să 
joace un rol complementar și să nu înlocuiască serviciile publice de stat/regionale; 
întrucât autoritățile publice trebuie să permită inițiative publice și private pentru a 
răspunde nevoilor celor mai vulnerabile grupuri de persoane, cum ar fi persoanele în 
vârstă, persoanele cu dizabilități, persoanele bolnave sau alte persoane care au nevoie de 
sprijin; întrucât, în acest sens, entitățile din economia socială pot și ar trebui să joace un 
rol important, oferind asistență și servicii (sociale) persoanelor vulnerabile;

E. întrucât criza provocată de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca statele membre 
să aibă sisteme de sănătate și sociale puternice; întrucât sectorul serviciilor de îngrijire 
din statele membre, una dintre cele mai importante părți ale economiei sociale, se 
caracterizează prin salarii mici și condiții de muncă dificile și adesea ilegale pentru 
mulți lucrători din interiorul UE;

F. întrucât entitățile din economia socială au facilitat în mod tradițional integrarea 
persoanelor cu dizabilități pe piața muncii sau le-au oferit alte servicii pentru a se 
bucura de mai multă stare de bine;

G. întrucât voluntariatul are importante beneficii sociale și economice, atât pentru tineri, 
cât și pentru persoanele în vârstă; întrucât peste 82 de milioane de voluntari sunt 
implicați în diferite sectoare din economia socială;

H. întrucât se estimează că, în prezent, există trei milioane de persoane fără adăpost în UE3; 
întrucât Federația europeană a organizațiilor naționale care lucrează cu persoanele fără 
adăpost (FEANTSA) a estimat în 2019 că, în fiecare noapte, în UE, cel puțin 700 000 de 
persoane fără adăpost dorm pe stradă sau se află în spații de cazare de urgență sau 
temporare, ceea ce reprezintă o creștere de 70 % într-un deceniu4;

1. respinge încercarea Comisiei de a standardiza politicile sociale și sistemele de protecție 
socială ale statelor membre sub marca planului de acțiune din cadrul Pilonului european 
al drepturilor sociale, care ar submina eficacitatea politicilor naționale din aceste 
domenii; subliniază că statelor membre le revine responsabilitatea exclusivă de a-și 
reglementa și organiza economiile sociale;

2. încurajează statele membre să se asigure că sistemele lor fiscale, cadrele de 
reglementare și sistemele de asigurări sociale nu împiedică creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă; reamintește că sistemele de protecție socială puternice și 

2 Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, „Social Economy” (Economia socială), mai 2016, 
p. 30.
3 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million” (Numărul persoanelor fără adăpost din 
UE atinge un nivel record de 3 milioane), Agence Europe, 16 ianuarie 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The state of emergency shelters in Europe” (Situația adăposturilor de 
urgență din Europa), Homeless in Europe, primăvara anului 2019, p. 2.
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sustenabile se sprijină pe economii de piață performante și care funcționează bine;

3. ia act de faptul că economia socială din statele membre este sprijinită de diferite 
instrumente, programe și fonduri ale UE (fondurile europene de antreprenoriat social, 
programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, Fondul european de 
investiții, acceleratorul de impact social, Fondul european de dezvoltare regională și 
Fondul social european)5; ia act de faptul că se estimează că bugetul UE a sprijinit 
economia socială cu 2,5 miliarde EUR în perioada de programare 2014-20206;

4. ia act de planul de acțiune al Comisiei pentru economia socială, de principiile directoare 
pentru economia socială stabilite în acesta și de obiectivele conexe; ia act de intenția 
Comisiei de a intensifica sprijinul financiar destinat economiei sociale și de a considera 
economia socială drept un instrument de punere în aplicare a tranziției verzi și a 
obiectivelor Pactului verde; ia act de propunerea de a lansa în 2023 un nou portal unic al 
UE pentru economia socială, pentru a sprijini entitățile din economia socială să găsească 
informații cu privire la finanțarea și programele relevante ale UE; se așteaptă ca acest 
portal să simplifice birocrația existentă, în loc să o crească;

5. îndeamnă Comisia să respecte principiul subsidiarității și să recunoască complexitatea și 
diversitatea realității economiei sociale; este îngrijorat de faptul că numai entitățile din 
economia socială care respectă orientările politice și ideologice ale planului de acțiune 
vor primi sprijin în cadrul acestuia;

6. consideră că investițiile sociale ale statelor membre sunt vitale pentru a se asigura că 
statele membre dispun de sistemele necesare pentru a furniza servicii sociale de înaltă 
calitate cetățenilor lor;

7. recunoaște că entitățile din economia socială au jucat un rol important în sprijinirea 
lucrătorilor defavorizați și în încercarea de a-i integra pe piața muncii; consideră că 
ocuparea forței de muncă în sectorul economiei sociale, combinată cu programe de 
calificare publice sau private, poate integra lucrătorii defavorizați pe piața muncii; 
încurajează statele membre să sprijine inițiativele în acest sens; consideră că munca în 
întreprinderile din economia socială poate îmbunătăți și bunăstarea și sănătatea mintală 
a persoanelor cu dizabilități grave, care sunt excluse permanent de pe piața muncii;

8. încurajează statele membre să dezvolte în continuare achiziții publice responsabile din 
punct de vedere social, corelând furnizarea de servicii și produse cu obiectivele sociale, 
respectând în același timp principiul liberei concurențe și criteriile de calitate; invită 
statele membre să învețe din cele mai bune practici din alte state membre;

9. consideră că digitalizarea economiei sociale și introducerea de noi tehnologii pot spori 
competitivitatea, pot oferi servicii mai bune și pot crea locuri de muncă; consideră că 
este esențial ca antreprenorii și angajații din economia socială să beneficieze de o 

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 (Evoluții recente ale economiei 
sociale din Uniunea Europeană), studiu pentru Comitetul Economic și Social European, p. 43-44.
6 Comisia Europeană, „Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs” (Comisia 
prezintă un plan de acțiune pentru stimularea economiei sociale și crearea de locuri de muncă), comunicat de 
presă, 9 decembrie 2021.
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formare adecvată;

10. regretă că nivelul șomajului în rândul tinerilor din mai multe state membre este în 
continuare foarte ridicat; este de părere că instrumentele financiare ale UE în acest 
domeniu nu sunt eficiente și au produs doar rezultate limitate; invită statele membre să 
elaboreze și să pună în aplicare cadrul de reglementare necesar pentru piețele lor ale 
forței de muncă și să își adapteze sistemele de învățământ și de formare astfel încât 
tinerii să poată răspunde nevoilor de pe piața forței de muncă; încurajează statele 
membre să consolideze formarea profesională și să reducă rata de părăsire timpurie a 
școlii; consideră că voluntariatul și stagiile în economia socială le permit tinerilor să își 
îmbunătățească competențele și calificările în diferite domenii și încurajează statele 
membre să sprijine inițiativele în acest sens;

11. subliniază că toți lucrătorii din economia socială merită condiții decente de muncă și de 
angajare;

12. subliniază că îmbătrânirea populației duce la o creștere a cererii de servicii de îngrijire; 
subliniază că, potrivit cercetărilor Eurofound, în 2018, salariile lucrătorilor din serviciile 
sociale (din care aproape 70 % au lucrat în domeniul îngrijirii pe termen lung) au fost cu 
21 % mai mici decât veniturile medii naționale pe oră din UE7; subliniază rolul 
important și contribuția entităților din economia socială și a lucrătorilor din sectorul 
îngrijirii; invită statele membre să sporească atractivitatea muncii în sectorul serviciilor 
de îngrijire prin diferite politici în domeniul remunerării, formării, sănătății și educației 
și să sprijine sectorul economiei sociale în această privință;

13. respinge o posibilă extindere a taxonomiei pentru finanțarea sustenabilă a aspectelor 
sociale; consideră că specificarea unor criterii ca fiind sustenabile din punct de vedere 
social ar contraveni abordării standard minime a politicii sociale, bazată pe tratate, ar 
încălca sistemele industriale naționale și autonomia partenerilor sociali și ar crea sarcini 
administrative pentru întreprinderi;

14. subliniază că sectorul economiei sociale trebuie să respecte normele liberei concurențe; 
este ferm convins că subvențiile acordate întreprinderilor sociale trebuie să fie echitabile 
și nu pot conduce la denaturări ale furnizării de servicii, de exemplu prin faptul că 
permit întreprinderilor sociale să ofere prețuri foarte scăzute sau chiar prețuri de 
dumping; invită statele membre să asigure că subvențiile sunt concepute, utilizate și 
raportate în mod transparent; subliniază că subvențiile care sprijină serviciile de interes 
economic general nu denaturează concurența loială între entitățile publice și private în 
detrimentul întreprinderilor private;

15. consideră că etichetele și certificările existente pentru entitățile din economia socială ar 
putea servi drept sursă de inspirație pentru statele membre; subliniază că etichetele 
naționale existente funcționează bine, dar numai la nivel național; este de părere că 
stabilirea unei etichete la nivelul UE ar fi foarte complexă, că beneficiile nu ar fi 
proporționale cu costurile și că ar putea reprezenta o povară excesivă pentru entitățile 

7 Dubois, Hans, Eurofound, „Wages in long-term care and other social services 21 % below average” (Salariile în 
îngrijirea pe termen lung și alte servicii sociale sunt cu 21 % sub medie), Living conditions and quality of life, 25 
martie 2021.
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din economia socială;

16. ia act de propunerea de recomandare a Consiliului privind condițiile-cadru pentru 
economia socială, care urmează să fie aprobată în 2023; se așteaptă ca recomandarea să 
respecte diferitele cadre juridice și de politică pentru economia socială din statele 
membre; reiterează faptul că, având în vedere diversitatea tradițiilor, a cadrelor și a 
reglementărilor naționale, nu este necesară o definiție la nivelul UE a economiei sociale;

17. constată că, în unele state membre, organizațiile economiei sociale au o orientare 
ideologică foarte puternică și au dobândit o poziție juridică specifică, cu privilegii 
aferente; își exprimă îngrijorarea cu privire la diferitele nereguli care au avut loc în 
sectorul economiei sociale; ia act de faptul că organizațiile de asistență socială au fost 
implicate în scandaluri de corupție și că acest lucru a fost documentat în numeroase 
rapoarte ale curților de conturi și ale altor instituții oficiale; invită statele membre să 
crească transparența și să introducă o monitorizare, o evaluare și o supraveghere 
suplimentare care să garanteze că entitățile din economia socială nu utilizează în mod 
abuziv fondurile publice;

18. salută faptul că, în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19, numeroase state 
membre au luat măsuri extraordinare pentru a preveni și a trata problema persoanelor 
fără adăpost, asigurând spații de cazare de urgență; încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici pentru combaterea problemei tot mai pronunțate a persoanelor 
fără adăpost;

19. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Or. en


