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A 4-a ședință a Comisiei SEDEC, 25 iunie 2015 
 

 

 

 

PROIECT DE AVIZ  

  

Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură  

  

Rolul economiei sociale în relansarea creșterii economice și în combaterea 

șomajului 
 

 

 

 

_____________ 

 

Raportor: dl Luís Gomes (PT-PPE) 

Primarul localității Vila Real de Santo António 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document va fi dezbătut în şedinţa Comisiei pentru politică socială, educaţie, ocuparea 

forței de muncă, cercetare și cultură, care va avea loc la 25 iunie 2015, între orele 11:00 şi 

17:00.Având în vedere timpul necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse până la 

12 iunie 2015, ora 15:00 (ora Bruxelles-ului), cu ajutorul instrumentului online de depunere a 

amendamentelor (disponibil pe Portalul membrilor: http://cor.europa.eu/members). 

Ghidul utilizatorului se găsește la adresa http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx. 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://cor.europa.eu/members
http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx
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Proiect de aviz al Comitetului European al Regiunilor – Rolul economiei sociale în relansarea 

creșterii economice și în combaterea șomajului 
 

I.  RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

1. subliniază faptul că instituțiile și actorii din sfera economiei sociale s-au dovedit a fi deosebit 

de rezistenţi în timpul crizei şi că au contribuit la creșterea bunăstării cetățenilor și la 

menținerea lor pe piața forței de muncă, chiar și în situaţii în care alte organizații și 

întreprinderi nu au reuşit acest lucru. Această caracteristică a fost deosebit de vizibilă în ce 

privește incluziunea persoanelor care întâmpină dificultăți majore la intrarea pe piața forței de 

muncă, în special a persoanelor cu handicap și tinerilor; 

 

2. subliniază că inițiativele din cadrul economiei sociale, întrucât se bazează pe cooperarea și 

angajamentul civic al membrilor comunității respective, contribuie la creșterea nivelului de 

încredere pe întreg teritoriul UE, atât în zonele mai urbanizate, cât și în cele rurale sau 

periurbane, în regiuni bogate sau sărace, în orașele mari sau mici; 

 

3. reamintește că organizațiile economiei sociale stimulează participarea și spiritul solidar și 

întreprinzător al tuturor cetățenilor, inclusiv al celor pe care sistemul de producție îi 

marginalizează, și că ele contribuie la generarea unei activități economice creatoare de valoare 

adăugată, chiar și în sectoare neglijate din cauza rentabilității lor scăzute din punct de vedere 

economic sau financiar; 

 

4. subliniază că este important să se faciliteze implicarea cetățenilor și procesele de co-creare în 

domeniul social prin intermediul unor parteneriate dinamice între sectorul public, diferitele 

instituții ale economiei sociale și sectorul privat, în special așa-numitele „întreprinderi 

sociale”; 

 

5. subliniază că slaba recunoaștere publică a competențelor antreprenoriale din domeniul 

economiei sociale este cauzată, printre altele, de lipsa de coordonare a actorilor din diferitele 

regiuni și țări, ceea ce frânează diseminarea bunelor practici, crearea de parteneriate și 

inovarea socială. Activitatea din economia socială ar trebui să devină din ce în ce mai atractivă 

pentru persoanele cele mai capabile din fiecare generație; acest lucru presupune ca economia 

socială să fie privită ca o activitate dinamică, inovatoare și orientată către viitor; 

 

6. sugerează să se pună un accent mai puternic pe cercetarea privind economia socială din 

Europa, fără a neglija elaborarea și difuzarea unor programe generice de formare referitoare la 

economia socială, adresate publicului larg, precum și a unor programe specializate pentru 

actorii economiei sociale, prin dezvoltarea de parteneriate între organizațiile din domeniul 

economiei sociale, instituțiile de învăţământ şi de formare, precum şi autoritățile locale și 

regionale; 
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7. reamintește că autoritățile locale și regionale, statele membre și UE ar trebui să încurajeze 

spiritul de parteneriat și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea unor noi instrumente de 

gestionare și a noilor oportunități în domeniul ajutorului social pe care le oferă constant 

evoluția tehnologiilor informației și comunicațiilor, promovând calitatea serviciilor oferite, 

raționalizând costurile și contribuind la o imagine atractivă a economiei sociale pentru opinia 

publică; 

 

8. încurajează instituțiile UE să elaboreze definiții comune pentru statutul organizațiilor care 

acționează în domeniul social, atât pentru organizațiile nonprofit, cum ar fi societățile mutuale, 

cooperativele, asociațiile caritabile sau anumite fundații, cât și pentru acele organizații care nu 

exclud realizarea de profit din obiectivele lor, chiar dacă îl folosesc ulterior în scopuri 

altruiste. Aceste definiții ar trebui să constituie baza elaborării programelor comunitare de 

parteneriat cu aceste organizații, pentru a permite adaptarea ajutoarelor la nevoile fiecărui tip 

de organizație și pentru a consolida rolul lor în promovarea ocupării forței de muncă și 

încurajarea competențelor antreprenoriale de pe teren; 

 

9. ia act de faptul că rolul pozitiv al instituțiilor și actorilor din cadrul economiei sociale în ce 

privește combaterea șomajului și promovarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii 

este deosebit de important în zonele cu o densitate demografică redusă, marcate de fenomenul 

emigrării, de îmbătrânirea rapidă a populației, de lipsa unor dinamici productive și de lipsa a 

spiritului antreprenorial. În aceste zone, importanța economiei sociale merge dincolo de faptul 

că răspundea cererii locale de bunuri și servicii cu caracter social, dat fiind că organizațiile 

economiei sociale reprezintă una dintre puținele structuri care mobilizează eforturi conjugate 

și reușesc să promoveze antreprenoriatul și să păstreze sau să atragă operatori economici 

capabili de a valorifica resursele endogene din aceste zone; 

 

10. sugerează ca, ori de câte ori este posibil, sprijinul de la nivelul UE și de la nivel național 

acordat parteneriatelor la care participă organizațiile din domeniul economiei sociale să fie 

majorat în teritoriile cu o densitate redusă a populației, astfel încât să se încurajeze rolul lor 

special în crearea și menținerea de valoare adăugată în aceste teritorii; 

 

11. propune intensificarea eforturilor întreprinse în vederea modificării normelor europene privind 

achizițiile publice, deschizând calea pentru ca instituții relativ mici și foarte localizate – așa 

cum este cazul majorității organizațiilor din domeniul economiei sociale și, în special, al celor 

care nu urmăresc un scop lucrativ – să poată concura pe piața locală cu marii furnizori din 

sectorul privat; 

 

12. consideră că este crucială deblocarea potențialului economiei sociale prin soluții locale și 

regionale de finanțare destinate organizațiilor economiei sociale, conciliind, pe de o parte, 

nivelul de exigență economică și financiară necesar, și, pe de altă parte, interesul public al 

activității desfășurate de aceste organizații la fața locului; 

 

13. subliniază necesitatea promovării unei culturi a evaluării bazate pe criterii exigente în cadrul 

organizațiilor economiei sociale, prin îmbunătățirea capacității lor de evaluare și raportare a 

dimensiunilor economice și sociale ale acțiunilor pe care le întreprind și prin elaborarea de 

metodologii și indicatori coerenți cu natura și caracteristicile specifice acestor organizații; 
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14. consideră că ar fi de dorit să se creeze o platformă digitală multilingvă pentru a promova 

schimbul de informații destinate organizațiilor economiei sociale, incubatoarelor de afaceri, 

clusterelor de întreprinzători și de investitori în economia socială, bazată pe schimbul de 

informații privind accesul la programele UE; 

 

15. susține că mediul foarte teritorializat în care activează majoritatea organizațiilor din domeniul 

economiei sociale impune ca UE și statele membre să promoveze și să încurajeze un rol mai 

amplu al autorităților locale și regionale în definirea politicilor și programelor pentru 

economia socială și în coordonarea acestora cu diferitele politici publice, permițând, astfel, 

atingerea obiectivelor stabilite. 

 

Bruxelles, ... 
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II. PROCEDURĂ 

 

Titlu 

 

Aviz din proprie inițiativă privind rolul economiei sociale 

în relansarea creșterii economice și în combaterea 

șomajului 

Referinţe Nu se aplică 

Temei juridic Nu se aplică 

Baza procedurală articolul 41 litera (b) punctul (ii) din Regulamentul de 

procedură 

Data sesizării de către 

Consiliu/Parlamentul European/Data 

scrisorii Comisiei 

Nu se aplică 

Data deciziei Biroului 18 martie 2015 

Comisia competentă SEDEC 

Raportor dl Luís GOMES (PT-PPE) 

Notă de analiză martie 2015 

Examinare în comisie 29 aprilie 2015 

Data adoptării în comisie prevăzută pentru iunie 2015 

Rezultatul votului în comisie 

(majoritate, unanimitate) 

 

Data adoptării în sesiunea plenară prevăzută pentru octombrie 2015 

Avize precedente ale Comitetului  

Data consultării Rețelei de 

monitorizare a subsidiarității 

Nu se aplică 

 

_____________ 


