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Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-XXXX/2022

Resolucija Evropskega parlamenta o akcijskem načrtu EU za socialno gospodarstvo

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker socialno gospodarstvo vključuje številne različne akterje, kot so zadruge, družbe z 
vzajemnimi koristmi, združenja (vključno z dobrodelnimi organizacijami), fundacije, 
pridobitna in nepridobitna socialna podjetja ter druge pravne oblike, ki se od države 
članice do države članice razlikujejo; ker so nekateri subjekti majhne nepridobitne 
organizacije, drugi pa velike organizacije z mednarodnim vplivom; ker obstajajo razlike 
v pravnem statusu in vlogi subjektov socialnega gospodarstva v posamezni državi 
članici;

B. ker naj bi sektor socialnega gospodarstva zajemal do 2,8 milijona subjektov v Evropski 
uniji in zaposloval približno 13,6 milijona delavcev (med 0,6 in 9,9 % delovne sile, 
odvisno od države članice); ker socialno gospodarstvo ustvari med 6 in 8 % BDP 
Evropske unije, pri čemer se največji delež beleži na Švedskem, v Belgiji in na 
Nizozemskem, najmanjši pa v nekaterih južnih in vzhodnih državah članicah1;

C. ker organizacije in subjekti socialnega gospodarstva trenutno delujejo v različnih 
sektorjih gospodarstva in družb držav članic, kot so zdravstvene in socialne storitve, 
dolgotrajna oskrba, izobraževanje in poklicno usposabljanje, varstvo potrošnikov, 
kultura, stanovanja, bančništvo, zavarovalništvo, kmetijstvo, obrt in različne 
komercialne storitve; ker subjekti socialnega gospodarstva izpolnjujejo skupne potrebe 
na različnih območjih v državah članicah, od okolja v državah, kot so Češka, Malta in 
Romunija, do stanovanj, prevoza in energije v državah, kot sta Nemčija in Nizozemska, 
ter kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti na Hrvaškem, v Estoniji, na Finskem, 

1 Milotay, Nora, Služba Evropskega parlamenta za raziskave, „What future for the social economy? (Kakšna je 
prihodnost socialnega gospodarstva?)“, november 2020, str. 2.
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v Grčiji, na Madžarskem, Malti in Švedskem2;

D. ker imajo država in javni organi na splošno izključno odgovornost, da svojim 
državljanom zagotovijo enak in cenovno ugoden dostop do visokih standardov javnih 
storitev in socialnega varstva, in ker bi morale imeti organizacije socialnega 
gospodarstva dopolnilno vlogo in ne bi smele nadomestiti državnih/regionalnih javnih 
storitev; ker morajo javni organi omogočiti javne in zasebne pobude za zadovoljitev 
potreb najbolj ranljivih skupin ljudi, kot so starejši, invalidi, bolni ali drugi ljudje, ki 
potrebujejo pomoč; ker imajo lahko pri tem subjekti socialnega gospodarstva 
pomembno vlogo in bi jo s tem, da ranljivim osebam zagotavljajo pomoč in (socialne) 
storitve, tudi morali imeti;

E. ker se je v pandemiji covida-19 jasno pokazalo, da države članice potrebujejo trden 
sistem socialnega in zdravstvenega varstva; ker so za sektor oskrbe v državah članicah, 
ki je eden najpomembnejših delov socialnega gospodarstva, značilne nizke plače ter 
težavni in pogosto nezakoniti delovni pogoji za številne delavce znotraj EU;

F. ker subjekti socialnega gospodarstva običajno omogočajo vključevanje invalidov na trg 
dela ali jim zagotavljajo druge storitve za izboljšanje njihovega dobrega počutja;

G. ker ima prostovoljstvo pomembne družbene in gospodarske koristi za mlade in starejše; 
ker na različnih področjih socialnega gospodarstva sodeluje več kot 82 milijonov 
prostovoljcev;

H. ker se ocenjuje, da je v EU trenutno tri milijone brezdomcev3; ker je Evropsko 
združenje nacionalnih organizacij za delo z brezdomci (FEANTSA) leta 2019 ocenilo, 
da v EU vsako noč vsaj 700.000 brezdomcev spi zunaj ali v zasilni ali začasni 
nastanitvi, kar pomeni 70-odstotno povečanje v desetih letih4;

1. zavrača prizadevanje Komisije v okviru akcijskega načrta evropskega stebra socialnih 
pravic za standardizacijo socialnih politik in sistemov socialne zaščite držav članic, saj 
bi to ogrozilo učinkovitost njihove nacionalne politike na teh področjih; poudarja, da 
imajo države članice izključno pristojnost za urejanje in organizacijo svojega socialnega 
gospodarstva;

2. spodbuja države članice, naj poskrbijo, da njihovi davčni sistem, regulativni okvir in 
sistem socialne varnosti ne bodo oteževali gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; opozarja, da trden in vzdržen sistem socialnega varstva temelji na uspešnem in 
dobro delujočem tržnem gospodarstvu;

3. ugotavlja, da socialno gospodarstvo v državah članicah podpirajo različni instrumenti, 
programi in skladi EU (Evropski skladi za socialno podjetništvo, program za 
zaposlovanje in socialne inovacije, Evropski investicijski sklad, Pospeševalec 

2 Evropski parlament, Generalni direktorat za notranjo politiko, „Social Economy (Socialno gospodarstvo)“, maj 
2016, str. 30.
3 Hughes, J.: „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“ (V EU rekordnih 3 milijone brezdomcev), 
Agence Europe, 16. januar 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, „The State of Emergency shelters in Europe“ (Stanje zasilnih zatočišč v 
Evropi), Homeless in Europe, pomlad 2019, str. 2.
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socialnega učinka, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad)5; 
ugotavlja, da se ocenjuje, da je proračun EU v programskem obdobju 2014–20206 
podprl socialno gospodarstvo z 2,5 milijarde EUR;

4. je seznanjen z akcijskim načrtom Komisije za socialno gospodarstvo, vodilnimi načeli 
socialnega gospodarstva, določenimi v njem, in s tem povezanimi cilji; je seznanjen, da 
namerava Komisija povečati finančno podporo za socialno gospodarstvo in da socialno 
gospodarstvo obravnava kot instrument za izvajanje zelenega prehoda in ciljev zelenega 
dogovora; je seznanjen s predlogom za uvedbo novega enotnega portala EU za socialno 
gospodarstvo leta 2023, s katerim bi podprli subjekte socialnega gospodarstva pri 
iskanju informacij o ustreznem financiranju in programih EU; pričakuje, da ta portal ne 
bo še povečal sedanje birokracije, temveč jo bo poenostavil;

5. poziva Komisijo, naj spoštuje načelo subsidiarnosti ter prizna kompleksnost in 
raznolikost realnosti socialnega gospodarstva; je zaskrbljen, da bodo podporo v okviru 
akcijskega načrta prejeli le subjekti socialnega gospodarstva, ki spoštujejo politične in 
ideološke smernice iz akcijskega načrta;

6. meni, da so socialne naložbe držav članic bistvene za vzpostavitev potrebnih sistemov v 
državah članicah za zagotavljanje visokokakovostnih socialnih storitev državljanom;

7. priznava, da imajo subjekti socialnega gospodarstva pomembno vlogo pri podpiranju 
prikrajšanih delavcev in njihovem vključevanju na trg dela; meni, da lahko 
zaposlovanje v sektorju socialnega gospodarstva v povezavi z javnimi ali zasebnimi 
programi usposabljanja vključuje prikrajšane delavce na trg dela; spodbuja države 
članice, naj podprejo pobude v zvezi s tem; meni, da lahko delo v podjetjih socialnega 
gospodarstva izboljša tudi dobro počutje in duševno zdravje oseb s hudo invalidnostjo, 
ki so trajno izključene s trga dela;

8. spodbuja države članice, naj še razvijejo družbeno odgovorna javna naročila, pri čemer 
naj zagotavljanje storitev in izdelkov povežejo s socialnimi cilji, obenem pa spoštujejo 
načelo svobodne konkurence in merila kakovosti; poziva države članice, naj prevzamejo 
primere najboljše prakse iz drugih držav članic;

9. meni, da lahko digitalizacija socialnega gospodarstva in uvedba novih tehnologij 
povečata konkurenčnost, izboljšata storitve in ustvarita delovna mesta; meni, da je treba 
podjetnikom in zaposlenim v socialnem gospodarstvu zagotoviti ustrezno usposabljanje;

10. obžaluje, da je stopnja brezposelnosti mladih v več državah članicah še vedno zelo 
visoka; meni, da finančni instrumenti EU na tem področju niso učinkoviti in ne 
prinašajo prav dosti rezultatov; poziva države članice, naj zasnujejo in izvajajo potrebni 
regulativni okvir za svoj trg dela ter naj svoj sistem izobraževanja in usposabljanja 
prilagodijo tako, da bodo lahko mladi izpolnjevali potrebe trga dela; spodbuja države 
članice, naj okrepijo poklicno usposabljanje in zmanjšajo stopnjo zgodnjega opuščanja 

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, študija za Evropski ekonomsko-
socialni odbor, str. 43–44.
6 Evropska komisija, „Komisija je predstavila akcijski načrt za spodbujanje socialnega gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest“, sporočilo za javnost, 9. december 2021.
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šolanja; meni, da prostovoljstvo in pripravništva v socialnem gospodarstvu mladim 
omogočajo, da izboljšajo svoja znanja in spretnosti ter kvalifikacije na različnih 
področjih, in spodbuja države članice, naj podprejo pobude v zvezi s tem;

11. poudarja, da si vsi delavci v socialnem gospodarstvu zaslužijo dostojne delovne in 
zaposlitvene pogoje;

12. poudarja, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje povpraševanje po storitvah oskrbe; 
poudarja, da so bile po podatkih iz raziskave Eurofounda leta 2018 plače socialnih 
delavcev (od katerih jih je skoraj 70 % delalo v dolgotrajni oskrbi) za 21 % nižje od 
povprečnega nacionalnega dohodka na uro v EU7; poudarja pomembno vlogo in 
prispevek subjektov socialnega gospodarstva in delavcev v sektorju oskrbe; poziva 
države članice, naj z različnimi politikami na področju plač, usposabljanja, zdravstva in 
izobraževanja povečajo privlačnost dela v sektorju oskrbe ter pri tem podprejo sektor 
socialnega gospodarstva;

13. zavrača morebitno razširitev taksonomije za trajnostno financiranje na socialna 
vprašanja; meni, da bi bila določitev socialno trajnostnih meril v nasprotju z 
minimalnim standardnim pristopom k socialni politiki, ki temelji na pogodbah, ter ne bi 
spoštovala nacionalnih industrijskih sistemov in avtonomije socialnih partnerjev, prav 
tako pa bi ustvarila upravno breme za podjetja;

14. poudarja, da mora sektor socialnega gospodarstva spoštovati pravila svobodne 
konkurence; je trdno prepričan, da morajo biti subvencije, dodeljene socialnim 
podjetjem, pravične in ne smejo povzročiti izkrivljanja pri zagotavljanju storitev, na 
primer z omogočanjem socialnim podjetjem, da ponudijo zelo nizke ali celo dampinške 
cene; poziva države članice, naj zagotovijo preglednost pri oblikovanju in uporabi 
subvencij ter poročanju o njih; poudarja, da subvencije, ki podpirajo storitve splošnega 
gospodarskega pomena, ne izkrivljajo poštene konkurence med javnimi in zasebnimi 
subjekti v škodo zasebnih podjetij;

15. meni, da bi lahko sedanje oznake in potrdila za subjekte socialnega gospodarstva služila 
kot navdih za države članice; poudarja, da obstoječe nacionalne oznake delujejo dobro, 
vendar le na nacionalni ravni; meni, da bi bila uvedba oznake na ravni EU zelo 
zapletena, koristi pa ne bi bile sorazmerne s stroški in bi lahko preobremenile subjekte 
socialnega gospodarstva;

16. je seznanjen s predlogom priporočila Sveta o okvirnih pogojih za socialno 
gospodarstvo, ki naj bi bil potrjen leta 2023; pričakuje, da bo priporočilo spoštovalo 
različne pravne in politične okvire za socialno gospodarstvo v državah članicah; 
ponovno poudarja, da glede na raznolikost nacionalnih tradicij, okvirov in predpisov ni 
potrebe po vseevropski opredelitvi „socialnega gospodarstva“;

17. ugotavlja, da so v nekaterih državah članicah organizacije socialnega gospodarstva zelo 
ideološko usmerjene in so pridobile poseben pravni položaj s pripadajočimi privilegiji; 
je zaskrbljen zaradi različnih nepravilnosti v sektorju socialnega gospodarstva; 

7 Dubois, Hans, Eurofound, „Wages in long-term care and other social services 21% below average (Plače za 
dolgotrajno oskrbo in druge socialne storitve 21 % pod povprečjem)“, Living conditions and quality of life, 25. 
marec 2021.
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ugotavlja, da so bile socialne organizacije vpletene v korupcijske škandale in da je bilo 
to navedeno v številnih poročilih računskih sodišč in drugih uradnih institucij; poziva 
države članice, naj povečajo preglednost in uvedejo dodatno spremljanje, ocenjevanje in 
nadzor, s katerimi bodo poskrbele, da subjekti socialnega gospodarstva ne bodo 
zlorabljali javnega financiranja;

18. pozdravlja izredne ukrepe za preprečevanje in obravnavo brezdomstva, ki so jih med 
pandemijo covida-19 sprejele številne države članice, da bi zagotovile začasne 
nastanitve in tako preprečevale in reševale problem brezdomstva; spodbuja države 
članice, naj si izmenjujejo primere dobre prakse za reševanje tega vse večjega 
problema;

19. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

Or. en


