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ÖSSZEFOGLALÁS

A

szociális gazdaság és a szociális vállalkozások a vállalkozás egy alapvetően új módját jelentik,
és ily módon megvan bennük az arra való lehetőség, hogy mélyreható átalakításokat idézzenek
elő a társadalmi-gazdasági színtéren. Az elmúlt évek új tendenciái egy együttműködésen alapuló,
körforgásos gazdaság kialakulásának nyitottak teret, amely pedig cserébe új lehetőségeket teremtett
a szociális vállalkozás terjedésének Európában. A szociális gazdaság és a szociális vállalkozások egyre
jelentősebb szerepet töltenek be, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy képesek az Európát napjainkban
érintő legnagyobb kihívásokra – köztük különösen a fenntartható és társadalmi befogadást előmozdító
gazdasági növekedés fokozásának és a munkahelyteremtésnek az igényére – reagálni. Ugyanakkor
célzottabb célkitűzésekkel, így például a menekültválság kérdésével, a környezet állapotának romlásával,
valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdításának az igényével is foglalkoznak.
A Bizottság szociális vállalkozással foglalkozó szakértői csoportjának (GECES) jelentése az Európai
Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a szociális vállalkozással foglalkozó szervezetekhez intézett cselekvési
javaslat.
A szociális gazdaság és a szociális vállalkozások európai cselekvési tervének a kidolgozását javasolja,
amely új ösztönző erőként hatna a szociális vállalkozások és a szociális gazdaság virágzását lehetővé
tévő környezet előmozdítására, azok olyan alapvető értékeire építve, mint amilyen a demokratikus
kormányzás, a társadalmi hatás, az innováció, a nyereség visszaforgatása vagy az embernek a
gazdaságban betöltött központi szerepe. Így a szociális vállalkozások és a szociális gazdaság még
nagyobb mértékben hozzá fog járulni a fent említett kihívások kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy egy
szociális szempontból méltányosabb társadalom jöjjön létre.
A GECES-nek adott mandátumnak megfelelően az ajánlások főként a szociális vállalkozásokra
összpontosítanak. Számos esetben azonban az ajánlások – szélesebb értelemben véve – a szociális
gazdasági szervezetekre is érvényesek.
A jelentés egy sor fontos ajánlást tartalmaz a döntéshozók számára, amelyek célja az inkluzív és
hatásos gazdasági növekedés mozgatórugójaként a szociális vállalkozások és a szociális gazdaság
fejlesztésének a támogatása. A jelentés felépítése négy fő tematikus terület köré szerveződik.
E területek közül az első azt vizsgálja, hogy hogyan lehet hatékony módon növelni a szociális
vállalkozások láthatóságát és elismerését, illetve hozzájárulni annak jobb megértéséhez, hogy mit is
jelent a szociális vállalkozás. Ezzel kapcsolatban három ajánlást
fogalmaz meg a jelentés. Az első arra kéri az Európai Bizottságot, a tagállamokat és a szociális
vállalkozással foglalkozó szervezeteket, hogy meggyőzőbb bizonyítékkal szolgáljanak a szociális
vállalkozások által képviselt hozzáadott értékről, valamint, hogy megfelelőbb módon kommunikálják
azt, mégpedig a következőket magában foglaló intézkedésekkel: adatgyűjtés, egy uniós szintű
kommunikációs stratégia közös létrehozása, a szociális hatások kezelésével kapcsolatos know-how
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és eszközök megosztása, valamint megfelelőbb kapacitás kiépítése a szociális vállalkozások által
létrehozott társadalmi értékkel kapcsolatos jelentéstételhez. Ezenkívül egy asszertívabb és
összehangoltabb szociális vállalkozói közösség létrehozása érdekében a jelentés olyan sokféle és
inkluzív reprezentatív hálózatok előmozdítását javasolja, amelyek lehetővé teszik a szinergiákban
rejlő lehetőségek kihasználását és ezzel párhuzamosan a kölcsönös tanulás előmozdítását is. Ezek a
hálózatok uniós szinten tudnák képviselni a szociális vállalkozásokat és a szociális gazdasággal és a
szociális vállalkozásokkal kapcsolatos szakpolitikák tekintetében hozzájárulnának a szakpolitikák közös
kidolgozásának kultúrájához. Végül pedig annak támogatása érdekében, hogy a szociális vállalkozás
minden szinten határozottabb helyet foglaljon el a közpolitikában és az intézkedésekben, a Bizottságnak
– a tagállamokkal, valamint azok helyi és regionális önkormányzataival együtt – valamennyi vonatkozó
szakpolitikában, programban és gyakorlatban vezető szerepet kell tulajdonítania a szociális gazdaságnak
és a szociális vállalkozásoknak. Az erre irányuló célzott intézkedések között szerepelnek többek között
a következők: a szociális vállalkozások valamennyi vonatkozó európai finanszírozási programban
legyenek jelen mint jogosult szervezetek; támogassák a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások
vonatkozó európai mobilitási programokban való részvételét; valamint integrált támogatási stratégiák
létrehozása érdekében mozdítsák elő a regionális és helyi önkormányzatok közötti kölcsönös tanulást
és kapacitásépítést.
A jelentés ajánlásainak második tematikus területe olyan európai gazdasági környezet kialakításával
foglalkozik, amelyben lehetővé válik a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások finanszírozásokhoz
való hozzáférése. Az ezen a területen megfogalmazott ajánlások a szociális vállalkozások kapacitásépítési
igényeivel és finanszírozási és infrastrukturális szükségleteivel foglalkoznak. Azaz azt javasolják, hogy több
erőforrás álljon rendelkezésre a képzési programokra, vállalkozási inkubátorokra és pénzügyi közvetítőkre,
amelyek személyre szabott kapacitásépítési támogatást nyújtanak, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a
szociális vállalkozások ki tudják alakítani vezetői készségeiket és pénzügyi fenntarthatóságot tudjanak
elérni. A szociális vállalkozásokhoz megfelelőbben hozzáigazított finanszírozáshoz való hozzáférésre
irányuló konkrét intézkedések többek között a következők: a szélesebb értelemben vett finanszírozó
közösség körében a szociális vállalkozások finanszírozási módjával kapcsolatos tudatosságnövelés;
kapacitásépítés a „hatást gyakorló közösségen” belül; a szociális beruházás megfelelőségének a
növelése; a jogszabályi akadályok enyhítése és a szociális vállalkozásokba történő beruházással
összefüggő jelenlegi adózási ösztönzők feltérképezése a bevált gyakorlat terjesztése érdekében.
Továbbra is fontos az állami támogatásoknak a szociális vállalkozások felé történő irányítása, ahogy
az is, hogy e támogatásokkal sor kerüljön a magántőkének a mobilizálására a szociális vállalkozás
támogatásába való beruházás és annak kockázatmentesítése, valamint a megfelelő irányítási struktúrák
életbe léptetése révén.
Az olyan ökoszisztéma kialakításának előmozdítása érdekében, amelyben a szociális vállalkozások
megerősödhetnek, számos kulcsfontosságú ajánlat megfogalmazására került sor a jogi környezet,
valamint olyan jogi és szabályozási keretek t tekintetében, amelyek célja a szociális gazdaság és
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a szociális vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének az ösztönzése. E körben ajánlott, hogya
Bizottság olyan puha jogi intézkedést javasoljon, amely segíti a tagállamokat abban, hogy létrehozzák a
megfelelő keretet a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások támogatásához. Ezenkívül ösztönözni
kell a közös szervezetek és szövetkezetek határokon átívelő műveleteit, hogy teljes mértékben ki tudják
használni a belső piac kínálta lehetőségeket tevékenységeik kiterjesztéséhez. Az állami beszerzőknek az
új közbeszerzési szabályokat is a lehető legjobb módon ki kell használniuk, és szociális megfontolásokat
is figyelembe kell venniük a közbeszerzési eljárások során. A jelentés jogi környezet javítására irányuló
ajánlása az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal és azoknak az általános gazdasági érdekű
szolgáltatásokat nyújtó szociális vállalkozásokra gyakorolt hatásával kapcsolatos tudatosság növelésére
hívja fel a döntéshozókat.
A jelentés záró szakasza olyan intézkedésekkel foglalkozik, amelyek célja a szociális gazdaság és a
szociális vállalkozások segítése abban, hogy a méltányos és szociális szempontból inkluzív gazdasági
növekedés kulcsfontosságú ösztönzőiként ki tudják aknázni a bennük rejlő potenciált. A cél a szociális
vállalkozásoknak nyújtott uniós támogatás növelése a nemzetközi fejlesztés keretében, mégpedig
a 2015 utáni fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében. E célkitűzéseket szem előtt tartva a
Bizottság, illetve az EKSZ a nemzetközi fejlesztési programok következő ciklusa során járuljon hozzá
a szociális gazdasággal és a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos nyílt információs források jelentős
növeléséhez. Mindemellett a Bizottság – piaci kezdeményezőként eljárva és az információcsere
fokozása révén – vállaljon vezető szerepet a szociális vállalkozások támogatásával kapcsolatos globális
együttműködés ösztönzése terén. Ezenkívül az Európai Unió és az EKSZ, miután beazonosították a
finanszírozással kapcsolatos átfedéseket és hiányosságokat, építsék be a célzott támogatásokat
a szociális és gazdasági fejlődés támogatására irányuló valamennyi hatályban lévő és jövőbeni
szakpolitikába és kezdeményezésbe támogató ökoszisztémáknak a szociális vállalkozások számára
történő kiépítése érdekében.
Ezen ajánlások az Európai Bizottságnak, az uniós tagállamoknak (és azok helyi és regionális
önkormányzatainak), valamint harmadik országoknak és a szociális vállalkozói közösségnek szólnak.
Világos útmutatást nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a szociális vállalkozások
láthatóságát növelni és hozzáférést biztosítani nekik a fellendülésükhöz szükséges pénzforrásokhoz,
emellett olyan környezetet hozva létre, amelyben a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások
fejlődni tudnak az EU bevált gyakorlataira, valamint a
tagállamok képviselőinek és a szociális vállalkozóknak az összegyűjtött
tapasztalataira építve. Ezen átfogó megközelítés elfogadásával a jelentés azon feltételek megteremtését
célozza meg, amelyekre ahhoz van szükség, hogy a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások
a lehető legnagyobb mértékben ki tudják aknázni a bennük rejlő potenciált az inkluzív gazdasági
növekedés, valamint a valóban hatásos – európai és globális szintű – társadalmi fejlődés motorjaként.
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GECES általános jelentése tizenhárom ajánlást fogalmaz meg olyan konkrét intézkedésekre
vonatkozóan, amelyek célja a szociális vállalkozások teljes kibontakoztatását napjainkban
akadályozó problémák kezelése. Ezen ajánlások az alábbiakban olvashatók.

Úton a nagyobb láthatóság,
elismerés és azonosság felé
1. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság, a tagállamok és a szociális vállalkozással foglalkozó
szervezetek gyűjtsenek össze meggyőzőbb bizonyítékokat a szociális vállalkozások által
képviselt hozzáadott értékről, illetve megfelelőbb módon kommunikálják azt. Az intézkedések
a következőkre terjedjenek ki:
•

•
•

•

szisztematikus adatgyűjtés és a gazdasági és társadalmi jelentőséggel kapcsolatos
kutatások priorizálása, ideértve a foglalkoztatási potenciált és a szociális vállalkozások
dinamikáját (tagállamok, Bizottság);
uniós szintű kommunikációs stratégia közös létrehozása (a Bizottság a tagállamokkal és
a szociális vállalkozással foglalkozó szervetekkel együtt);
a társadalmi hozzáadott értékkel kapcsolatos know-how és eszközök megosztása, ideértve
a szociális hatások kezelésével kapcsolatos eszközöket is (Bizottság, tagállamok, szociális
vállalkozással foglalkozó szervetek);
a létrehozott társadalmi értékre vonatkozó megfelelőbb jelentéstételi kapacitás kiépítése
(szociális vállalkozással foglalkozó szervetek).

2. sz. ajánlás: : Az Európai Bizottság, a tagállamok, a regionális és helyi önkormányzatok,
valamint a szociális vállalkozással foglalkozó szervetek asszertívabb és összehangoltabb
szociális vállalkozói közösséget hozzanak létre. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•

•
•

a jogszerűen működő, sokféle és inkluzív reprezentatív hálózatok megerősítése, amelyek
teret adnak a szinergiáknak, a kölcsönös tanulásnak és a szakpolitikák összehangolásának
(szociális vállalkozással foglalkozó szervezetek);
a szociális vállalkozói közösség uniós szintű képviseletének támogatása (a Bizottság a
szociális vállalkozással foglalkozó szervetekkel és a tagállamokkal együtt);
a szakpolitikák szociális vállalkozásokkal és azok képviseleti szervezeteivel való közös
létrehozása kultúrájának előmozdítása (tagállamok).

.
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3. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság és a tagállamok, valamint azok helyi és regionális
önkormányzatai építsék be a szociális vállalkozás kérdését a vonatkozó szakpolitikákba,
programokba és gyakorlatokba. Amennyire lehet, vonják be a szociális vállalkozásokat az új
szakpolitikák és intézkedések kidolgozásába, és kérjék ki véleményüket. A szociális vállalkozással
foglalkozó szervezetek aktívan támogassák és alkalmazzák e lehetőségeket. Az intézkedések
a következőkre terjedjenek ki:
•

•
•

•
•

•

a szociális vállalkozások mint jogosult szervezetek bevonása valamennyi európai
finanszírozási programba, továbbá a szociális vállalkozás kérdésének hozzáadása az uniós
szintű szakpolitikai kezdeményezések végrehajtásába és nyomon követésébe (Európai
Bizottság);
a szociális vállalkozások vonatkozó európai mobilitási programokban való részvételének
előmozdítása (Európai Bizottság);
a regionális és helyi önkormányzatok között a kölcsönös tanulás és kapacitásépítés
előmozdítása a szociális vállalkozásokat támogató integrált stratégiák kidolgozása
érdekében (az Európai Bizottság és a tagállamok);
a szociális kritériumok alkalmazása a közbeszerzési folyamatokra (Európai Bizottság);
a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos témák beépítése a tantervekbe az
általános iskolától egészen az egyetemi szintig, továbbá a szociális vállalkozásokkal
kapcsolatos karrierlehetőségek előmozdítása az állami foglalkoztatási szolgálatok és a
karriertanácsadással foglalkozó szervezetek által (tagállamok, valamint helyi és regionális
önkormányzatok);
a hagyományos és a szociális vállalkozások közötti kölcsönös tudásmegosztás és üzleti
kapcsolatok támogatása (Európai Bizottság, tagállamok, szociális vállalkozások).

A finanszírozáshoz való hozzáférés javítása
4. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság és a tagállamok biztosítsanak több erőforrást a képzési
programokhoz, vállalkozási inkubátorokhoz és pénzügyi közvetítőkhöz, amelyek személyre
szabott kapacitásépítési támogatást nyújtanak a szociális vállalkozások számára vezetői
készségeik kialakításához és pénzügyi fenntarthatóságuk ösztönzéséhez. Az intézkedések a
következőkre terjedjenek ki:
•

a magánszemélyeket (köztük a tanácsadókat és a pro bono szakértőket) a kapacitásépítést
igénylő szociális vállalkozásokkal összekötő hálózatok vagy platformok számára nyújtott
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•

•

•

európai szintű támogatás megerősítése, díjak a szociális vállalkozások számára (Bizottság);
egy páneurópai beruházási és kapacitásépítési finanszírozási program létrehozása annak
érdekében, hogy meghatározott szolgáltatók kapacitásépítési finanszírozása támogatásával a
szociális vállalkozások el tudják érni a beruházási készséget (Bizottság);
olyan célzott szociális vállalkozási inkubátorok, illetve akcelerátorok és közvetítők finanszírozása,
amelyek szociális vállalkozásoknak kínálnak képzéseket és kapacitásépítési lehetőségeket
(tagállamok);
az európai strukturális és beruházási alapok segítségével kapacitásépítési tevékenységek
finanszírozása tagállami szinten (tagállamok).

5. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság, a tagállamok és a szociális vállalkozások finanszírozó közösségének
a szervezetei hajtsanak végre konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy a szociális vállalkozások
igényeihez megfelelőbben hozzáigazított finanszírozásokhoz hozzá lehessen férni, illetve azokat oda
lehessen vonzani. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•

•

•
•
•

a szociális vállalkozások finanszírozási módjával kapcsolatos támogatás, képzés, útmutatás
és tudatosságnövelés a szélesebb értelemben vett (a magán- és állami szférában működő)
finanszírozó közösségen belül (a szociális vállalkozások finanszírozó közösségén belüli szervezetek
gyűjtsék össze a bevált gyakorlatokat, a Bizottság pedig gondoskodjon azok terjesztéséről);
kapacitásépítés a „hatást gyakorló közösségen” belül, amely ismeri is és aktívan finanszírozza is a
szociális vállalkozásokat, annak érdekében, hogy a szociális gazdaság alapú pénzügyi közvetítők
eleget tudjanak tenni a szociális vállalkozások igényeinek;
a szociális vállalkozásokba való beruházás megfelelőségi kritériumának erősítése, és így a szociális
vállalkozásokba irányuló tőkeáramlás növelése (Bizottság és tagállamok);
azon jogszabályi akadályok kiküszöbölése vagy enyhítése, amelyekkel a szociális vállalkozások
magánfinanszírozói és maguk a szociális vállalkozások is szembesülnek (Bizottság);
a szociális vállalkozások finanszírozásával kapcsolatos különböző hatályban lévő adózási
ösztönzők feltérképezése a bevált gyakorlatok terjesztése érdekében (Bizottság és tagállamok)

6. sz. ajánlás: : Az Európai Bizottság és a tagállamok folytassák az állami támogatások szociális
vállalkozások felé történő irányítását, valamint azt is, hogy az állami támogatásokat a magántőke
mobilizálására használják, a szociális vállalkozások támogatásába való beruházás és annak
kockázatmentesítése, valamint a megfelelő irányítási struktúrák életbe léptetése révén. Az intézkedések
a következőkre terjedjenek ki:
•

•

annak lehetővé tétele, hogy az állami finanszírozási eszközök (pl. az EaSI, az ESBA, a Horizont 2020
keretében az InnovFin, a COSME és egyéb kidolgozás alatt álló eszközök) növeljék a finanszírozás
volumenét és a szociális vállalkozásoknak nyújtott támogatások minőségét (Bizottság), valamint
hogy előmozdítsák a szociális vállalkozásokba és az erre szakosodott pénzügyi közvetítőkbe
történő beruházást (tagállamok);
az európai strukturális és beruházási alapok programozása a szolgáltatásnyújtás és a magas
színvonalú szociális infrastruktúrába való beruházás javítása érdekében. Az európai strukturális és
beruházási alapoknak átalakító szerepet kell betöltenie, és a tagállamok nemzeti költségvetésének

8

•

•
•

kiegészítéseként – nem pedig a helyett – kell használni (Bizottság és tagállamok);
javasolni a tagállamoknak a szociális beruházások – állami támogatások révén, összehangolt,
holisztikus módon történő – előmozdítását a szociális, egészségügyi és oktatásügyi szolgáltatások
terén;
kiegészítő eszközök létrehozása a szociális vállalkozások állami és magánfinanszírozása között
hibrid eszközök segítségével (Bizottság és tagállamok);
a szociális vállalkozások ökoszisztémája fő érdekeltjeinek képviselete az ESBA-hoz hasonló
állami finanszírozások által támogatott programok irányításában, a hatásmérés alkalmazásának
racionalizálása (Bizottság).

A jogi környezet fejlesztése
7. sz. ajánlás: A Bizottság tegyen javaslatot egy olyan puha jogi intézkedésre, amelynek segítségével
a tagállamok megfelelő keretet tudnak kidolgozni a szociális vállalkozások virágzásának és
terjeszkedésének támogatására. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•
a Szerződések szellemében azokat a minimumelveket meghatározó jogi ajánlás készítése,
amelyek célja a tagállamok ösztönzése és támogatása a szociális vállalkozások fejlesztésére irányuló
célzott nemzeti keret létrehozásában (Bizottság);
•
a fenti jogi ajánlás végrehajtásának nyomon követése érdekében a Bizottság európai
szemeszterrel kapcsolatos gyakorlatában a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos szakpolitikák nyomon
követése (Bizottság).
8. sz. ajánlás: A Bizottság és a tagállamok ösztönözzék az önsegélyező társaságok és szövetkezetek
határokon átívelő műveleteit annak érdekében, hogy teljes mértékben képesek legyenek kihasználni
a belső piac kínálta lehetőségeket tevékenységeik kiterjesztéséhez. Az intézkedések a következőkre
terjedjenek ki:
•
•

a határokon átívelő műveletek pénzügyi támogatása az INTERREG-hez hasonló programokon
keresztül (Bizottság);
az ösztönzőkkel kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése a belső piacon való növekedésük
ösztönzése érdekében, továbbá e gyakorlatok terjesztése széles körökben (Bizottság és
tagállamok).

9. sz. ajánlás: Az állami beszerzők a közbeszerzési eljárások során a lehető legnagyobb mértékben
használják ki az új közbeszerzési szabályokat, és vegyenek számításba szociális megfontolásokat is,
ideértve a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációjára
(20. cikk), valamint az egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra (77. cikk) fenntartott
szerződéseket is. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
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•
•
•

•

a Bizottság 2011-ben kiadott „Szociális vásárlás” című útmutatójának aktualizálása és a
bevált gyakorlatok nyomon követése (Bizottság);
célzott kapacitásépítési programok és tájékoztatási kampányok kidolgozása (Bizottság és
tagállamok);
szakképzés kidolgozása, illetve tartása az európai köztisztviselők számára, amelynek
célja, hogy a pályázati követelmények megfogalmazásakor vegyenek figyelembe szociális
szempontokat is (Bizottság);
hálózatok kiépítése, amelyek célja a különböző érdekeltek elköteleződésének ösztönzése
ebben a folyamatban (tagállamok, ajánlatkérő szervek, szociális vállalkozással foglalkozó
szervezetek).

10. sz. ajánlás: A Bizottság és a tagállamok növeljék az állami támogatásokra vonatkozó
szabályokkal és azoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó szociális vállalkozásokra
gyakorolt hatásával kapcsolatos tudatosságot. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•

•

útmutatások készítése vagy – adott esetben – aktualizálása, különös tekintettel az általános
gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos, 2013 óta hatályos uniós szabályok
alkalmazására (Bizottság és tagállamok);
további képzés indítása az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazásával
kapcsolatban (Bizottság és tagállamok).

A nemzetközi fejlesztés és a növekedés ösztönzése
11. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság, illetve az EKSZ a nemzetközi fejlesztési programok következő
ciklusa során járuljon hozzá a szociális gazdasággal és szociális vállalkozásokkal kapcsolatos nyílt
információs források jelentős és folyamatos növekedéséhez, továbbá globális szinten támogassa
az ökoszisztémákat. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•
más érdekelt támogatókkal és az OECD-hez és annak Fejlesztési Támogatási Bizottsága
tagjaihoz, az ENSZ Szociális Fejlesztési Kutatóintézetéhez, a Világbankhoz, az EU nemzeti
fejlesztési ügynökségeihez, valamint más állami és magántámogatókhoz hasonló partnerekkel
nagyszabású folyamatos kutatási kezdeményezés indítása;
•
a költségvetés meghatározott részének elkülönítése a szociális gazdaság és a szociális
vállalkozások új támogatási programjai hatásának értékelésére, melynek célja az e
vállalkozási támogatás fenntartható fejlesztési célokra gyakorolt hatásával kapcsolatos döntő
és egyértelmű bizonyítékok hiányának kiküszöbölése. Ezt az intézkedést a tagállamoknak is
meg kellene tenniük.
12. sz. ajánlás: Az Európai Bizottság – piaci kezdeményezőként eljárva és az információcsere
fokozása révén – vállaljon vezető szerepet a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások
támogatására irányuló globális együttműködés megerősítésében. Az intézkedések a következőkre
terjedjenek ki:h
•
2017-ben belső tanulási, koordinációs és együttműködési folyamat elindítása a Bizottság
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•

•

különböző szervezeti egységei és az EKSZ között, amelyek munkájaarra is kiterjed, hogy
a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások számára létrehozzák a szükséges
infrastruktúrát és támogatásokat;
2017-től kezdődően információcserére irányuló és cselekvésorientált megbeszélések
rendszeres szervezése a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások támogatása
terén transznacionális alapon tevékenykedő más nemzetközi szintű (magán- és állami)
támogatókkal és beruházókkal (a helyi megnevezéstől függetlenül);
a G20 elnökségét 2016 őszétől betöltő német kormánnyal együtt az inkluzív vállalkozások,
illetve tevékenységek és szociális vállalkozások támogatására irányuló szakpolitikák
előmozdításának alátámasztása (a G20-ak inkluzív vállalkozási keretében foglaltak szerint)
az értékek, elvek és célok e szervezetek közötti különbségeinek hatékonyabb tükrözése
érdekében.

13. sz. ajánlás: Az Európai Unió és az EKSZ személyre szabott támogatást építsen be a
társadalmi és gazdasági fejlődésre irányuló valamennyi hatályban lévő és jövőbeni szakpolitikába,
kezdeményezésbe és nemzetközi egyeztetésbe (együttműködésbe és fejlesztésbe, külpolitikába,
kereskedelempolitikába, szomszédságpolitikába stb.), a támogató ökoszisztémák kiépítése
érdekében pedig a szociális vállalkozásokat és a szociális gazdaságot szélesebb értelemben
ágyazza be a stratégiai gondolkodásba a „szociális vállalkozás” kezdeményezés pilléreiben
meghatározottak szerint. Az intézkedések a következőkre terjedjenek ki:
•

•

•

•

a következő programozási ciklusban a közvetlen és közvetett célzott finanszírozás elkülönítése
a szociális gazdasági szervezetek – többek között szociális vállalkozások – számára harmadik
országokban, a kormányokkal, valamint támogató és szociális finanszírozással foglalkozó
szervezetekkel együtt; illetve, konkrét együttműködések indítása egyéb globális partnerekkel
az uniós források mozgósítása és a vonatkozó programok hatásának fokozása érdekében;
a szociális gazdaságnak és a szociális vállalkozásoknak a fenntartható fejlesztési cél
elérésében betöltött szerepe tudatosításának növelése különösen a harmadik országok
kormányai segítségével, továbbá az észak és dél, dél és észak, illetve dél és dél közötti
információcserében, innovációban és együttműködésben rejlő potenciállal kapcsolatos
tudatosság növelése a szociális gazdaság és a szociális vállalkozás innovatív megoldásait
és modelljeit, valamint azok hatását sikeresen utánozó esetek megadásával;
a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások beépítése a fejlesztési politikáról
szóló módosított európai konszenzusba és az Európa által a nemzetközi tárgyalásokon,
a kereskedelmi megállapodásokban és az Egyesült Nemzetek Szervezetében képviselt
álláspontjába;
piaci események szervezése a szociális vállalkozásoknak a nemzetközi pénzügyi
ökoszisztémával való összekapcsolása, komolyabb harmadik országbeli beruházások
előmozdítása, valamint annak érdekében, hogy igényeik kielégítése érdekében más szociális
gazdasági szervezetek is részt vehessenek a pénzügyi eszközök meghatározásában.
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