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Předmět: Evropský akční plán pro sociální ekonomiku 

V roce 2015 přijala Rada závěry „o podpoře sociální ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů 
hospodářského a sociálního vývoje v Evropě“. V závěrech Rady se zdůrazňuje, že sociální 
ekonomika, kterou tvoří bohatá škála podnikatelských modelů, jako jsou družstva, vzájemné 
společnosti, sdružení, nadace a sociální podniky, se významným způsobem podílí na dosažení 
několika cílů EU, včetně inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření 
důstojných pracovních míst, sociální soudržnosti a sociálních inovací. 

V Evropě existují dva miliony podniků sociální ekonomiky, které zaměstnávají 14,5 milionu osob 
a vytvářejí 8% HDP EU. Jak zdůraznila parlamentní zpráva o evropském pilíři sociálních práv1, 
sociální ekonomika je dobrým příkladem z hlediska vytváření kvalitních pracovních míst, prosazování 
sociálního začleňování a podpory participativní ekonomiky. 

V roce 2016 byla Komise několikrát vyzvána – ve zprávě Evropského parlamentu o strategii pro 
jednotný trh2, v bratislavském prohlášení o sociální ekonomice, které podepsalo 10 členských států, 
a ve zprávě skupiny odborníků Evropské komise pro sociální podnikání (GECES) –, aby vypracovala 
evropský akční plán pro sociální ekonomiku. V květnu 2017 přijalo devět členských států madridské 
prohlášení o sociální ekonomice, v němž vyzývá Komisi, aby do svého pracovního programu na rok 
2018 zařadila evropský akční plán na období 2018–2020, a to s dostatečným financováním, který 
podpoří podniky sociální ekonomiky v Evropě a nastartuje sociální inovace. Ve svém stanovisku 
k iniciativě pro začínající a rychle se rozvíjející podniky3 vyzývá Evropský hospodářský a sociální výbor 
(EHSV) Komisi, aby vydala sdělení o akčním plánu pro sociální ekonomiku, v němž soustředí všechny 
stávající a nové iniciativy na podporu podniků sociální ekonomiky. 

– Jaké kroky podniká Komise v reakci na uvedené výzvy Parlamentu, Rady a několika členských 
států volající po podpoře podniků sociální ekonomiky? 

– Plánuje Komise v souladu s těmito požadavky vypracovat evropský akční plán pro sociální 
ekonomiku? 
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