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VÉLEMÉNYTERVEZET
„Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” szakbizottság
A szociális gazdaság szerepe a gazdasági fellendülés beindításában és a
munkanélküliség elleni küzdelemben

_____________
Előadó: Luís GOMES (PT/EPP)
Vila Real de Santo António polgármestere
_____________

Ez a dokumentum a „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” szakbizottság
2015. június 25-én 11 órától 17 óráig tartandó ülésén kerül megvitatásra. A fordításra való
tekintettel az esetleges módosító indítványokat legkésőbb 2015. június 12-én (brüsszeli idő
szerint) 15 óráig az erre a célra kifejlesztett, új online eszközön keresztül kell benyújtani (elérhető a
tagok
portáljáról:
http://cor.europa.eu/members).
A
felhasználói
útmutató
a
http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx címen található.
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A Régiók Európai Bizottsága véleménytervezete – A szociális gazdaság szerepe a gazdasági
fellendülés beindításában és a munkanélküliség elleni küzdelemben
I.

POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA
1.

hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság intézményei és szereplői különösen
ellenállóképeseknek bizonyultak a válság alatt, és hozzájárultak a polgárok jóléti szintjének
emeléséhez és munkaerő-piaci helyük megtartásához akkor is, amikor más szervezetek és
vállalatok erre nem voltak képesek. Ez a jellegzetességük különösen annak kapcsán volt
látványos, hogy sikeresen integrálták azokat a csoportokat – különösen a fogyatékossággal
élőket és a fiatalokat –, amelyeknek nehézséget jelentett az, hogy megjelenjenek a
munkaerőpiacon;

2.

hangsúlyozza, hogy azáltal, hogy a közösséget alkotó egyének közötti együttműködésen és
polgári szerepvállaláson alapulnak, a szociális gazdaság kezdeményezései hozzájárulnak a
bizalom növeléséhez az egész EU-ban, mind a városiasabb, mind pedig a vidékiesebb vagy
városkörnyéki területeken, a gazdagabb és a szegényebb régiókban, illetve a nagyobb és
kisebb városokban is;

3.

rámutat, hogy a szociális gazdaság szervezetei az összes polgár, még a termelési rendszer által
a perifériára sodortak körében is ösztönzik a szerepvállalást, valamint a szolidaritást és a
vállalkozói szellemet, ez pedig hozzájárul az értékteremtő gazdasági tevékenység
fellendítéséhez még olyan ágazatokban is, amelyeket az alacsony gazdasági vagy pénzügyi
jövedelmezőség miatt általában figyelmen kívül hagynak;

4.

kiemeli, hogy az állami szektor, a szociális gazdaság számos intézménye és a magánszektor –
különösen a szociális vállalkozások – közötti dinamikus partnerségek révén támogatni kell a
polgári részvételt és a közös alkotási folyamatokat a szociális szférában;

5.

rámutat arra, hogy állami szinten kevéssé ismerik el a szociális gazdaságban rendelkezésre
álló vállalkozói kapacitást, ami egyebek között azt eredményezi, hogy a különböző régiókban
és országokban működő szereplők között nem alakul ki kapcsolat, és ez megnehezíti a bevált
gyakorlatok elterjesztését, a partnerségek kialakítását és a szociális innovációt. A szociális
gazdaság tevékenységének egyre vonzóbbá kellene válnia az egyes nemzedékek
legtehetségesebb tagjai számára, ehhez pedig az szükséges, hogy a szociális gazdaságot
dinamikus, innovatív és a jövő számára fontos tevékenységnek tekintsék;

6.

javasolja, hogy Európában kapjon nagyobb hangsúlyt a szociális gazdasággal kapcsolatos
kutatás, támaszkodva egyebek között a szociális gazdaság témájában indítandó általános, a
nyilvánosságnak szóló képzési programok, illetve a szociális gazdaság szereplőit megcélzó
speciális programok kialakítására és elterjesztésére, valamint partnerségeket hozva létre a
szociális gazdaság szervezetei, az oktatási és képzési intézmények, továbbá a helyi és
regionális önkormányzatok között;
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7.

emlékeztet arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak, a tagállamoknak és az EU-nak
is ösztönöznie kellene a partnerségi szellemet és az információs és kommunikációs
technológiák fejlődése által folyamatosan elérhetővé váló új irányítási eszközök és új szociális
támogatási lehetőségek kifejlesztésének támogatását. Ehhez emelni kell a nyújtott
szolgáltatások színvonalát, ésszerűsíteni kell a költségeket és hozzá kell járulni ahhoz, hogy a
nagyközönség szemében vonzó kép alakuljon ki a szociális gazdaságról;

8.

arra ösztönzi az EU intézményeit, hogy dolgozzanak ki közös definíciókat azon szervezetek
jogállására, amelyek a szociális ágazatban tevékenykednek, legyenek azok nonprofit
szervezetek – például kölcsönös biztosító egyesületek, szövetkezetek, jótékonysági
szövetségek és egyes alapok –, vagy olyanok, amelyek nem zárják ki ugyan a profitszerzést,
ám azt kifejezetten altruista célokra költik el. Az ilyen szervezetekkel való európai partnerségi
programok kialakításának ezekre a meghatározásokra kell támaszkodniuk annak érdekében,
hogy a támogatást hozzáilleszthessék az egyes szervezettípusok szükségleteihez, és
megszilárdítsák szerepüket a foglalkoztatás előmozdításában és a regionális szint vállalkozói
kapacitásának fejlesztésében;

9.

megjegyzi, hogy az intézmények és a szociális gazdaság szereplői által a munkanélküliség
elleni küzdelemben és az inkluzív és fenntartható növekedés előmozdításában betöltött pozitív
szerep nagy jelentőséggel bír az alacsony népsűrűségű területeken, amelyekre a termelői
dinamizmus hiánya és a gyenge vállalkozói szellem miatt jellemző a kivándorlás és a népesség
gyors elöregedése. Ezeken a területeken a szociális gazdaság jelentősége meghaladja a
szociális természetű javak és szolgáltatások iránti helyi kereslet kielégítését, hiszen a szociális
gazdaság szervezetei azon ritka intézmények közé tartoznak, amelyek a szándékok
egyesítésével képesek előmozdítani a vállalkozói szellemet és visszatartani vagy vonzani
olyan gazdasági szereplőket, akik ki tudják aknázni az adott területen rendelkezésre álló helyi
forrásokat;

10.

azt javasolja, hogy amikor csak lehetséges, a szociális gazdaság szervezeteivel való
partnerségeknek juttatott nemzeti és uniós szintű támogatást emeljék meg az alacsony
népsűrűségű területeken, hogy előmozdítsák az ilyen partnerségek különleges szerepét az
értékteremtésben és az érték megtartásában ezekben a régiókban;

11.

javasolja, hogy fokozzák a közbeszerzésekre vonatkozó európai szabályok módosítására
irányuló, már megkezdett erőfeszítéseket, megnyitva a lehetőséget a viszonylag kicsi és főként
a helyi szintre koncentráló intézmények – jellemzően a szociális gazdaság szervezeteinek
többsége, és különösen a nonprofit jellegűek – előtt arra, hogy helyi szinten versenybe
szálljanak a magángazdaság nagyméretű szereplőivel;

12.

létfontosságúnak tartja, hogy felszabadítsák a szociális gazdaságban rejlő lehetőségeket a
szociális gazdaság szervezeteinek szóló helyi és regionális szintű finanszírozási megoldások
révén, egyensúlyba hozva a gazdasági/pénzügyi elvárások szükséges szintjét az ezen
szervezetek által helyi szinten végzett tevékenységek elismert közérdekűségével;

13.

hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság szervezeteiben ki kell alakítani egy igényes értékelési
kultúrát, javítva képességüket a fellépések gazdasági és szociális dimenziójának felmérésére
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és ismertté tételére, illetve olyan módszertant és mutatókat dolgozva ki, amelyek megfelelnek
sajátosságaiknak és jellemzőiknek;
14.

kívánatosnak tartja egy többnyelvű digitális platform kialakítását a szociális gazdaság
szervezeteinek, az inkubátorházaknak, az üzleti klasztereknek és a szociális gazdaságba
beruházóknak szóló információk kölcsönös kicserélésének előmozdítására, aminek alapját az
uniós programokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információk megosztásának kell
képeznie;

15.

kiáll amellett, hogy a szociális gazdaság szervezeteinek többsége által folytatott tevékenység
erősen helyi (vagy területi) jellege miatt az EU és az egyes tagállamok mozdítsák elő és
ösztönözzék a helyi és regionális önkormányzatok szerepének kibővítését a szociális
gazdaságnak szóló programok és politikák meghatározásában, illetve azok más
szakpolitikákkal való összehangolása terén, elősegítve így a kitűzött célok elérését.

Kelt Brüsszelben,
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