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Tárgy:

A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv

2015-ben a Tanács következtetéseket fogadott el az európai gazdasági és társadalmi fejlődés
alapvető tényezőjének számító szociális gazdaság előmozdításáról. A Tanács következtetései
rámutatnak, hogy a vállalkozási modellek, például szövetkezetek, kölcsönös befektetési alapok,
egyesületek, alapítványok és szociális vállalkozások széles skáláját felölelő szociális gazdaság fontos
szerepet játszik számos uniós célkitűzés – többek között az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés, a tisztességes munkahelyek létrehozása, a társadalmi kohézió és a szociális innováció
kialakítása – megvalósításában.
Két millió szociális gazdasági vállalkozás található Európában, amelyek több mint 14,5 millió embert
foglalkoztatnak és az EU GDP-jének a 8%-áért felelősek. A szociális jogok európai pilléréről szóló
parlamenti állásfoglalás1 hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság jó példával jár elöl a minőségi
munkahelyek megteremtése, a társadalmi befogadás támogatása és a részvételen alapuló gazdaság
előmozdítása terén.
2016-ban az egységes piacra vonatkozó stratégiáról szóló parlamenti jelentésben2, a szociális
gazdaságról szóló, tíz tagállam által aláírt pozsonyi nyilatkozatban, az Európai Bizottság szociális
vállalkozással foglalkozó szakértői csoportja (GECES) által kiadott jelentésben felhívták a Bizottságot,
hogy dolgozzon ki a szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési tervet. 2017 májusában
kilenc tagállam elfogadta a szociális gazdaságról szóló madridi nyilatkozatot, amely felhívja a
Bizottságot, hogy 2018. évi munkaprogramjába – a megfelelő finanszírozás biztosítása mellett – vegye
fel egy olyan, a 2018–2020 közötti időszakra vonatkozó európai cselekvési tervet, amely előmozdítja
Európában a szociális vállalkozásokat és fokozza a szociális innovációt. Az induló és a növekvő
innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezésében3 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(EGSZB) felhívja a Bizottságot, hogy egy, a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési tervvel
kiegészített közleményben fogja össze a szociális vállalkozások támogatását célzó összes jelenlegi és
új kezdeményezést.
–

Hogyan kívánja a Bizottság nyomon követni a Parlamenttől, a Tanácstól és a számos tagállamtól
érkező, a szociális vállalkozások előmozdítását célzó felhívásokat?

–

A szóban forgó kérésekkel összhangban tervezi-e a Bizottság a szociális gazdasággal
kapcsolatos európai cselekvési terv kidolgozását?
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