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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 ellenállóképesnek 

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. úgy véli, hogy az Európai Bizottság által 2012-ben elfogadott, a GMU szociális dimenziójának 

megerősítéséről szóló közlemény, továbbá a 2013-ban elfogadott szociális beruházási csomag 

nyomon követése során jobban figyelembe kell venni, hogy a szociális gazdaság mennyire 

hozzájárul az Európa 2020 stratégia szociális célkitűzéseinek megvalósításához; úgy ítéli meg 

továbbá, hogy a szociális gazdaságba irányuló beruházások az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap keretébe tartoznak;  

 

3. hangsúlyozza, hogy azáltal, hogy a közösséget alkotó egyének közötti együttműködésen és 

polgári szerepvállaláson alapulnak, a szociális gazdaság kezdeményezései hozzájárulnak a 

társadalmi és területi kohézió, valamint a bizalom növeléséhez az egész EU-ban; 

 

4. üdvözli, hogy az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a 

foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 

létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló, 

2013. december 11-i 1296/2013/EU rendelet nagy jelentőséget tulajdonít a szociális 

gazdaságnak; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. rámutat arra, hogy állami szinten viszonylag 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. Ösztönzők létrehozásával el kellene érni, hogy felértékelődjön a szociális gazdaság 
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terén végzett munka, hogy ezzel is ösztönözni lehessen a szociális innovációkat és a szociális 

beruházásokat; 

 

8. 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; 

 

9. 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 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; 

 

10. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy irányelvjavaslat formájában terjesszen elő egy olyan jogi 

keretet, amely európai statútumot határoz meg a szövetkezetek, alapítványok, biztosító 

egyesületek és (különösen jótékonysági, filantróp vagy kulturális) szövetségek számára annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy a szociális gazdaság vállalkozásai biztos jogi alapon 

működhessenek, és így élvezhessék a belső piac és a szabad mozgás nyújtotta előnyöket. E jogi 

keretnek mindenekelőtt közös definíciókat kell tartalmaznia.  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; 

 

11. 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 olyan 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;  

 

12. javasolja a szociális gazdaság és szakoktatás közötti együttműködés elősegítését, iskolai és 

diákszövetkezetek létrehozásának támogatását, amely révén kiszélesíti a fiatalok pályaválasztási 

lehetőségeit, hozzájárulva az ifjúsági munkanélküliség kialakulásának megelőzéséhez. Ennek 

szellemében támogatja az iskolai és diákszövetkezetek belefoglalását a szociális gazdaság 

szereplői körébe; 

 

13. úgy véli, hogy amikor csak lehetséges, meg kell emelni a szociális gazdaság szervezeteivel 

alkotott partnerségeknek juttatott nemzeti és uniós szintű támogatást az alacsony népsűrűségű 
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területeken, hogy előmozdítsák az ilyen partnerségek különleges szerepét az értékteremtésben 

és az érték megtartásában ezekben a régiókban; 

 

14. arra kéri az Európai Bizottságot, hogy rugalmasan alkalmazza a szociális gazdaság 

szervezeteinek állami támogatására vonatkozó szabályokat, támogassa a helyi és regionális 

önkormányzatokat e szabályok megértésében és arányos alkalmazásában, és lehetőség szerint 

növelje azon támogatások összegét, amelyeket a tagállamok, illetve azok helyi és regionális 

önkormányzatai, valamint az EU a partnerségeknek, többek között a szociális gazdaság 

szervezeteinek folyósítanak; 

 

15. javasolja, hogy fokozzák a közbeszerzésekre vonatkozó európai szabályok módosítására 

irányuló, már megkezdett erőfeszítéseket, lehetővé téve ezáltal, hogy a közbeszerzési 

szerződések odaítélésekor szociális, illetve helyi/regionális szempontokat is figyelembe 

vegyenek. A Régiók Bizottsága mindazonáltal örömmel fogadja, hogy a közelmúltban 

elfogadták a közbeszerzésekről és a koncessziókról szóló irányelveket (2014/24/EU, 

2014/25/EU és 2014/23/EU irányelvek), amelyek többek között a szociális befogadás és a 

szociális innováció elősegítésére irányuló rendelkezéseket és szociális kritériumokat is 

tartalmaznak; a tagállamokat annak biztosítására kéri, hogy a jelenlegi szakaszban, amikor 

ezeket az irányelveket átültetik a nemzeti joganyagba, a szerződéseket odaítélő hatóságok teljes 

mértékben felhasználhassák a fenntartott szerződésekre vonatkozó különleges rendelkezéseket 

és az egyszerűsített eljárásokat, amelyeknek az a céljuk, hogy mind nemzeti, mind regionális és 

helyi szinten erősítsék a szociális gazdaságban részt vevők szerepét; 

 

16. létfontosságúnak tartja, hogy felszabadítsák a szociális gazdaságban rejlő lehetőségeket oly 

módon, hogy különféle finanszírozási eszközök, például európai alapok, kockázatitőke-alapok, 

mikrohitelek és közösségi mikrofinanszírozás (crowdfunding) révén javítják a szociális 

gazdaság piacra jutását, és megfelelő helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű finanszírozási 

eszközöket mozgósítanak, egyensúlyba hozva a gazdasági/pénzügyi elvárások szükséges 

szintjét az ezen szervezetek által helyi szinten végzett tevékenységek elismert 

közérdekűségével; 

 

17. sajnálja, hogy a digitális egységes piacra vonatkozó európai bizottsági stratégia nem említi meg 

a szociális gazdaságot, és az együttműködésen alapuló, nem kereskedelmi jellegű gazdaságot is 

éppen csak érinti, pedig ez utóbbiban nagyon jelentős szociális lehetőségek rejlenek; 

 

18. hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság szervezeteiben ki kell alakítani a nyomon követés 

kultúráját, javítva képességüket a fellépések gazdasági és szociális dimenziójának felmérésére 

és ismertté tételére, illetve olyan módszertant és mutatókat dolgozva ki, amelyek megfelelnek 

sajátosságaiknak és jellemzőiknek. Különböző módon terjeszteni kell és hozzáférhetővé kell 

tenni a nyomon követés során szerzett tapasztalatokat; 

 

19. támogatja az Európai Bizottság irányítása alatt megvalósítandó projektet, amelynek célja egy 

többnyelvű digitális platform – az elviekben már megfogalmazott Európai Szociális Innováció 

Platformja – kialakítása a szociális gazdaság szervezeteinek, az inkubátorházaknak, az üzleti 

klasztereknek és a szociális gazdaságba beruházóknak szóló információk kölcsönös 
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kicserélésének előmozdítására, aminek alapját az uniós programokhoz való hozzáféréssel 

kapcsolatos információk megosztásának kell képeznie; 

 

20. azt javasolja, hogy az Európai Bizottság hozzon létre egy kimondottan a szociális gazdaságnak 

szentelt osztályt, mivel a jelenlegi helyzetben az a döntés, hogy a Belső Piaci, Ipar-, 

Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül több osztály összevonásával létrehoznak 

egy „Klaszterek, szociális gazdaság és vállalkozás” osztályt, a jelek szerint nincs összhangban a 

szociális gazdaság keretével és adottságaival; 

 

21. 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; 

 

22. javasolja, hogy az Európai Bizottság tegyen javaslatot a tagállamoknak a szociális gazdaság 

működéséhez és fejlődéséhez szükséges jogi keret mielőbbi megalkotására és elfogadására. 

 

Kelt Brüsszelben, 20xx ... xx-án.  
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II. ELJÁRÁS 

 

Cím: 

 

Saját kezdeményezésű vélemény: A szociális gazdaság 

szerepe a gazdasági fellendülés beindításában és a 

munkanélküliség elleni küzdelemben 

Hivatkozás(ok):  – 

Jogalap: – 

Eljárási szabályzat: 41. cikk b) pont ii) bekezdés 

Tanácsi/Európai parlamenti felkérés 

kelte/  

Az Európai Bizottság levelének kelte: 

– 

Elnökségi határozat kelte: 2015. március 18. 

Illetékes szakbizottság: SEDEC 

Előadó: Luís Gomes (PT/EPP) 

Elemző feljegyzés: 2015. március 

Szakbizottsági vita:  2015. április 29. 

Szakbizottsági elfogadás kelte:  2015. június 25. 

Szakbizottsági szavazás eredménye: 

(szavazattöbbséggel/egyhangúlag 

elfogadva) 

szavazattöbbséggel elfogadva 

Plenáris ülésen történő elfogadás 

kelte:  

2015. december 3-4. (megerősítendő) 

Korábbi RB-vélemények:   Partnerségi kapcsolatok a helyi és regionális 

önkormányzatok és a szociális gazdaság szervezetei 

között: hozzájárulás a foglalkoztatáshoz, a helyi 

fejlesztésekhez és a társadalmi kohézióhoz;
1
 előadó: 

Susanna Rahkonen (FI/PES), 2002. március (angolul). 

 Az Európai Unió társadalmi változás és innováció 

programja;
2
 előadó: Enrico Rossi (IT/PES), 2012. 

május.  

 A „Felelősségteljes vállalkozások” csomag;
3
 előadó: 

Satu Tietari (FI/ALDE), 2012. július. 

 Az európai alapítvány statútuma;
4
 előadó: Claudette 

Brunet-Lechenault (FR/PES), 2012. november. 

 Az EU szociális beruházási csomagja;
5
 előadó: Ahmed 

Aboutaleb (NL/PES), 2013. október. 

A szubszidiaritás-ellenőrzési 

hálózattal folytatott konzultáció kelte: 

–  

_____________ 
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