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Przedmiot: Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej
W 2015 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie propagowania gospodarki społecznej jako siły
napędowej rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. W konkluzjach Rady podkreślono, że
gospodarka społeczna, tworzona przez bardzo różne modele przedsiębiorstw, takie jak spółdzielnie,
towarzystwa wzajemnej pomocy, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne, odgrywa
ważną rolę w realizacji szeregu celów UE, w tym inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenia godnych miejsc pracy, spójności społecznej i
innowacji społecznych.
W Europie istnieją dwa miliony przedsiębiorstw gospodarki społecznej – zatrudniają one ponad 14,5
mln osób i generują 8% PKB UE. Jak podkreślono w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w
sprawie europejskiego filaru praw socjalnych1, gospodarka społeczna daje dobry przykład, tworząc
wysokiej jakości miejsca pracy, wspierając włączenie społeczne i upowszechniając gospodarkę
partycypacyjną.
W 2016 r. w sprawozdaniu Parlamentu w sprawie strategii jednolitego rynku2, w podpisanej przez 10
państw członkowskich deklaracji bratysławskiej dotyczącej gospodarki społecznej, a także w
sprawozdaniu grupy ekspertów Komisji ds. przedsiębiorczości społecznej (GECES) zwrócono się do
Komisji o opracowanie europejskiego planu działania na rzecz gospodarki społecznej. W maju 2017 r.
dziewięć państw członkowskich przyjęło deklarację madrycką dotyczącą gospodarki społecznej, w
której wezwano Komisję do ujęcia europejskiego planu działania na lata 2018–2020 w programie prac
KE na rok 2018, wraz z odpowiednimi środkami finansowymi, dzięki czemu możliwe będzie wsparcie
przedsiębiorstw gospodarki społecznej w Europie oraz pobudzenie innowacji społecznych. W swojej
opinii w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up3
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaapelował do Komisji, by ujęła ona wszystkie
obecne i planowane inicjatywy wspierające przedsiębiorstwa społeczne w jednym komunikacie
zawierającym plan działania na rzecz gospodarki społecznej.
–

Jakie działania podjęła Komisja w odpowiedzi na ww. apele ze strony Parlamentu Europejskiego,
Rady i szeregu państw członkowskich dotyczące wspierania przedsiębiorstw gospodarki
społecznej?

–

Czy zgodnie z ww. oczekiwaniami Komisja planuje opracowanie europejskiego planu działania na
rzecz gospodarki społecznej?
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