
 

Amendamentul 1 

 

Rolul economiei sociale în relansarea 

creșterii economice  

și în combaterea șomajului  
 

SEDEC-VI/004 

 

 

 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Art. nr. 11.  

 

Completare 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

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 marcate de fenomenul 

emigrării, de îmbătrânirea rapidă a 

populației, de lipsa unor dinamici productive 

și de lipsa spiritului antreprenorial. În aceste 

zone, importanța economiei sociale merge 

dincolo de faptul că răspunde 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; 

ia act de faptul că rolul pozitiv al autorităţilor, 

instituțiilor și actorilor locali din cadrul 

economiei sociale în ce privește combaterea 

șomajului și promovarea unei creșteri 

durabile și favorabile incluziunii este 

deosebit de important în zonele marcate de 

fenomenul emigrării, de îmbătrânirea rapidă 

a populației, de lipsa unor dinamici 

productive și de lipsa spiritului 

antreprenorial. În aceste zone, importanța 

economiei sociale merge dincolo de faptul că 

răspunde 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; 

 

 

 

Expunere de motive: Decalajul economic din diferitele regiuni ale unei ţări poate fi gestionat prin 

implicarea activă şi eficientă a administraţiilor locale, care cunosc mult mai bine problemele respective spre 

deosebire de autorităţile centrale. 
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Rolul economiei sociale în relansarea 

creșterii economice  

și în combaterea șomajului  
 

SEDEC-VI/004 

 

 

 

 

Se introduce un nou punct după punctul 12 

 

Borboly Csaba 

 

 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 pune accentul pe organizarea cât mai multor 

programe de perfecţionare profesională în 

vederea unei dezvoltări profesionale 

continue a persoanelor active în domeniul 

muncii, a căror contribuţie este crucială în 

sustenabilitatea unei economii sociale 

prospere. 

 

 

 

Expunere de motive: Acumularea de cunoştinţe noi şi perfecţionarea anumitor abiltăţi de către persoanele 

care au deja o carieră profesională contribuie la modernizarea şi eficienţa modului de lucru şi, implicit, la 

fructificarea economiei. 

 


