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REZUMAT

E

conomia socială și întreprinderile sociale reprezintă un mod fundamental nou de desfășurare a relațiilor comerciale și, ca atare, dețin potențialul de a transforma profund peisajul
socioeconomic. În ultimii ani, noile tendințe au indicat apariția unei economii colaborative,
circulare, care, la rândul său, a creat oportunități pentru extinderea întreprinderilor sociale în
Europa. Economia socială și întreprinderile sociale joacă un rol din ce în ce mai proeminent, în
mare parte datorită capacității lor de a aborda unele dintre provocările majore cu care se confruntă în prezent Europa, în special necesitatea de a stimula creșterea economică durabilă și
favorabilă incluziunii sociale și de a crea locuri de muncă. În același timp, ele vizează obiective
mai specifice, cum ar fi criza refugiaților, degradarea mediului și necesitatea de a promova o
egalitate de gen sporită.
Prezentul raport întocmit de Grupul de experți al Comisiei privind antreprenoriatul social (GECES)
reprezintă o propunere de acțiune care se adresează Comisiei Europene, statelor membre și
organizațiilor de întreprinderi sociale.
Acesta pledează pentru un Plan de acțiune european pentru economia socială și întreprinderile
sociale, care ar oferi un nou impuls promovării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale și a economiei sociale, bazându-se pe valorile de bază ale acestora, cum ar
fi guvernanța democratică, impactul social, inovarea, reinvestirea profitului sau poziția centrală
acordată factorului uman în economie. Astfel, întreprinderile sociale și economia socială vor avea
un impact mai mare în abordarea provocărilor evidențiate mai sus și vor contribui la crearea
unei societăți europene mai echitabile din punct de vedere social.
În conformitate cu mandatul acordat GECES, recomandările se concentrează în principal asupra
întreprinderilor sociale. Cu toate acestea, în multe cazuri, recomandările sunt relevante pentru
organizațiile economiei sociale, în sens mai larg.
Raportul propune o serie de recomandări-cheie pentru factorii de decizie, cu scopul de a
sprijini dezvoltarea întreprinderilor sociale și a economiei sociale ca motor al creșterii economice favorabile incluziunii și cu impact puternic. Raportul este structurat în patru domenii
tematice esențiale.
Primul domeniu analizează modalitățile de sporire eficientă a vizibilității și a recunoașterii
întreprinderilor sociale, precum și de promovare a unei mai bune înțelegeri a ceea ce înseamnă
o întreprindere socială. Trei recomandări sunt prezentate în această privință. Prima solicită
Comisiei Europene, statelor membre și organizațiilor întreprinderilor sociale să colecteze probe
mai solide cu privire la valoarea adăugată a întreprinderilor sociale și să comunice mai bine cu
privire la aceasta, precum și să adopte măsuri care să cuprindă colectarea datelor, elaborarea
în comun a unei strategii de comunicare la nivelul întregii UE, partajarea know-how-ului și a
instrumentelor din domeniul gestionării impactului social, precum și consolidarea capacității
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de raportare cu privire la valoarea socială generată de întreprinderile sociale. În al doilea rând,
pentru a dezvolta o comunitate mai puternică și mai coordonată a întreprinderilor sociale,
raportul recomandă crearea unor rețele reprezentative diversificate și favorabile incluziunii care
să facă posibilă valorificarea sinergiilor, promovând totodată învățarea reciprocă. Aceste rețele
ar putea reprezenta întreprinderi sociale la nivelul UE și ar putea promova o cultură a elaborării
în comun a politicilor care vizează economia socială și întreprinderile sociale. În cele din urmă,
pentru a spori importanța acordată întreprinderilor sociale în politica și acțiunile publice la toate
nivelurile, Comisia, împreună cu statele membre și autoritățile lor locale și regionale, ar trebui să
integreze economia socială și întreprinderile sociale în toate politicile, programele și practicile
relevante. Acțiunile orientate spre acest obiectiv implică includerea întreprinderilor sociale ca
entități eligibile în toate programele de finanțare europene relevante, promovarea participării
economiei sociale și a întreprinderilor sociale în cadrul programelor europene de mobilitate
relevante, precum și promovarea învățării reciproce și consolidarea capacităților între autoritățile
regionale și locale, astfel încât să se dezvolte strategii integrate de sprijin.
Al doilea domeniu tematic din raport se referă la dezvoltarea unui mediu economic european
care să permită economiei sociale și întreprinderilor sociale să aibă acces la finanțare.
Recomandările din acest domeniu răspund nevoilor de consolidare a capacităților, nevoilor de
finanțare și nevoilor de infrastructură ale întreprinderilor sociale. Mai precis, se recomandă să
se aloce mai multe resurse programelor de formare, incubatoarelor și intermediarilor care oferă
sprijin adaptat pentru consolidarea capacităților, ajutând întreprinderile sociale să își dezvolte
aptitudinile manageriale și să devină viabile pe plan financiar. Printre măsurile concrete pentru
a debloca mai multe fonduri care sunt mai adecvate pentru întreprinderile sociale se numără
sensibilizarea comunității de finanțare mai largi cu privire la modul de finanțare a întreprinderilor
sociale, consolidarea capacităților în cadrul „comunității impactate”, consolidarea caracterului
adecvat al investițiilor sociale, atenuarea obstacolelor de reglementare, precum și identificarea
stimulentelor fiscale existente asociate cu investiții în întreprinderi sociale, în scopul de a disemina
bunele practici. Finanțarea din fonduri publice ar trebui să fie direcționată în continuare către
întreprinderile sociale și, de asemenea, ar trebui să fie utilizată pentru a mobiliza capital privat,
prin investiții în finanțarea întreprinderilor sociale și prin reducerea riscurilor asociate acestei
finanțări, precum și prin introducerea unor structuri de guvernanță corespunzătoare.
Pentru a facilita dezvoltarea unui ecosistem în cadrul căruia întreprinderile sociale să poată
prospera, au fost formulate o serie de recomandări-cheie în ceea ce privește mediul juridic și
stabilirea de cadre juridice și de reglementare pentru a încuraja crearea și dezvoltarea
economiei sociale și a întreprinderilor sociale. În acest context, se recomandă
Comisiei să propună o măsură juridică fără caracter obligatoriu pentru a ajuta statele membre
să conceapă un cadru adecvat pentru sprijinirea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. În
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plus, ar trebui stimulate operațiunile transfrontaliere pentru organizațiile mutuale și cooperative,
cu scopul de a le permite să profite de întregul potențial al pieței interne pentru a-și extinde
activitățile. Cumpărătorii publici ar trebui să valorifice în cel mai bun mod posibil noile norme
privind achizițiile publice, precum și să includă considerente sociale în procedurile lor de achiziții.
Recomandarea finală a raportului pentru îmbunătățirea mediului juridic solicită factorilor de decizie să crească gradul de sensibilizare cu privire la normele privind ajutoarele de stat și impactul
acestora asupra întreprinderilor sociale care furnizează servicii de interes economic general.
Secțiunea finală a raportului se referă la măsuri care să ajute economia socială și întreprinderile sociale să își atingă potențialul în calitate de factori-cheie ai creșterii economice
echitabile și favorabile incluziunii sociale. Scopul este acela de a crește sprijinul UE pentru
întreprinderile sociale în contextul dezvoltării internaționale, în vederea realizării obiectivelor
de dezvoltare durabilă în perioada de după 2015. Având în vedere aceste obiective, Comisia/
SEAE ar trebui să contribuie, prin intermediul următorului ciclu de programe internaționale de
dezvoltare, la sporirea semnificativă a informațiilor din surse deschise cu privire la economia
socială și întreprinderile sociale. În plus, Comisia ar trebui să își asume un rol de lider în încurajarea cooperării la nivel mondial în ceea ce privește susținerea întreprinderilor sociale, acționând
ca un organizator de piață și încurajând schimbul de cunoștințe. În plus, după identificarea
suprapunerilor și a lacunelor în finanțare, Uniunea Europeană și SEAE ar trebui să integreze un
sprijin adaptat în toate politicile și inițiativele lor existente și viitoare de promovare a dezvoltării
sociale și economice, în scopul de a construi ecosisteme de sprijin pentru întreprinderile sociale.
Aceste recomandări sunt adresate Comisiei Europene, statelor membre ale UE (inclusiv
autorităților lor locale și regionale) și țărilor terțe, precum și comunității de întreprinderi sociale. Ele oferă orientări clare cu privire la modul de creștere a vizibilității întreprinderilor
sociale și de asigurare a accesului la finanțarea de care au nevoie pentru a se dezvolta, în același
timp creând un mediu favorabil în care economia socială și întreprinderile sociale pot înregistra
progrese, pe baza bunelor practici ale UE și a experienței acumulate de reprezentanții statelor
membre și de antreprenorii sociali. Prin adoptarea acestei abordări cuprinzătoare, raportul își
propune să creeze condițiile necesare pentru a permite economiei sociale și întreprinderilor
sociale să își atingă potențialul maxim ca motor al creșterii economice favorabile incluziunii și
al dezvoltării sociale cu un impact cu adevărat puternic în Europa și în întreaga lume.
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RECOMANDĂRI

T

Raportul general întocmit de GECES cuprinde 13 recomandări privind măsuri concrete de
abordare a problemelor care în prezent împiedică întreprinderile sociale să își exploateze
întregul lor potențial. Aceste recomandări sunt prezentate mai jos.

Către o creștere a vizibilității,
a recunoașterii și a identității
Recomandarea 1: Comisia Europeană, statele membre și organizațiile întreprinderilor sociale
trebuie să colecteze probe mai solide privind valoarea adăugată a întreprinderilor sociale și să
comunice mai bine cu privire la aceasta. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•

•
•

•

colectarea de date sistematice și acordarea de prioritate cercetării privind importanța
economică și socială, inclusiv privind potențialul de angajare, precum și privind dinamica
întreprinderilor sociale (statele membre, Comisia);
elaborarea în comun a unei strategii de comunicare la nivelul UE (Comisia, împreună cu
statele membre și organizațiile întreprinderilor sociale);
partajarea know-how-ului și a instrumentelor privind valoarea adăugată socială, inclusiv a
instrumentelor privind gestionarea impactului social (Comisia, statele membre, organizațiile
întreprinderilor sociale);
consolidarea capacităților de raportare cu privire la valoarea socială generată (organizațiile
întreprinderilor sociale)

Recomandarea 2: Comisia Europeană, statele membre, autoritățile regionale și locale, precum
și organizațiile întreprinderilor sociale ar trebui să dezvolte o comunitate de întreprinderi sociale
mai puternică și mai coordonată. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•

•
•

construirea unor rețele reprezentative legitime, diversificate și favorabile incluziunii, care
să încurajeze sinergiile, învățarea reciprocă și coordonarea (organizațiile întreprinderilor
sociale);
sprijinirea reprezentării comunității întreprinderilor sociale la nivelul UE (Comisia, împreună
cu organizațiile întreprinderilor sociale și statele membre);
promovarea unei culturi a elaborării în comun a politicilor cu întreprinderile sociale și
organizațiile reprezentative ale acestora (statele membre).
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Recomandarea3: Comisia Europeană și statele membre, precum și autoritățile lor locale și
regionale, ar trebui să integreze dimensiunea întreprinderilor sociale în politicile, programele și
practicile relevante. Comisia și statele membre ar trebui să se consulte cu întreprinderile sociale și să le implice cât mai mult posibil în conceperea unor politici și măsuri noi. Organizațiile
întreprinderilor sociale ar trebui să promoveze și să utilizeze în mod activ aceste oportunități.
Măsurile ar trebui să cuprindă:
•

•
•

•
•

•

includerea întreprinderilor sociale ca entități eligibile în toate programele de finanțare
europene relevante și adăugarea unor dimensiuni ale întreprinderilor sociale în punerea
în aplicare și în monitorizarea inițiativelor politice la nivelul UE (Comisia Europeană);
promovarea participării întreprinderilor sociale la programele de mobilitate europene
relevante (Comisia Europeană);
promovarea învățării reciproce și consolidarea capacităților între autoritățile regionale/
locale, astfel încât să se dezvolte strategii integrate de sprijinire a întreprinderilor sociale
(Comisia Europeană și statele membre);
aplicarea unor criterii sociale în cadrul procedurilor de achiziții publice (Comisia Europeană);
includerea unor discipline legate de întreprinderile sociale în programele de învățământ
de la ciclul primar la ciclul universitar și promovarea oportunităților de carieră în întreprinderile sociale prin serviciile publice de ocupare a forței de muncă și serviciile de orientare
în carieră (statele membre și autoritățile locale și regionale);
promovarea schimbului reciproc de cunoștințe și a relațiilor comerciale între întreprinderile
tradiționale și cele sociale (Comisia Europeană, statele membre, întreprinderile sociale).

Îmbunătățirea accesului la finanțare
Recomandarea 4: Comisia Europeană și statele membre ar trebui să aloce resurse sporite
programelor de formare, incubatoarelor și intermediarilor care asigură un sprijin adaptat pentru consolidarea capacităților întreprinderilor sociale, necesar pentru a le dezvolta aptitudinile
manageriale și pentru a le încuraja viabilitatea financiară. Măsurile ar trebui să cuprindă:
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•

consolidarea sprijinului la nivel european pentru rețelele/platformele care fac legătura între
persoane (inclusiv consultanți și experți pro bono) și întreprinderile sociale care au nevoie de
consolidarea capacităților, precum și pentru sistemele de recompensare a întreprinderilor
sociale (Comisie);

•

instituirea unui program paneuropean de finanțare a investițiilor și a consolidării capacităților pentru a pregăti întreprinderile sociale pentru investiții prin finanțarea sprijinului
pentru consolidarea capacităților din partea furnizorilor de servicii selectați (Comisie);
finanțarea unor incubatoare/acceleratoare specializate de întreprinderi sociale și a unor
intermediari care oferă servicii de formare și de consolidare a capacității întreprinderilor
sociale (statele membre);
utilizarea fondurilor ESI pentru a finanța activitățile de consolidare a capacităților la nivelul
statelor membre (statele membre).

•

•

Recomandarea 5: Comisia Europeană, statele membre și organizațiile din comunitatea de
finanțare a întreprinderilor sociale ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a debloca
și a atrage mai multe fonduri care sunt mai adecvate pentru întreprinderile sociale. Măsurile
ar trebui să cuprindă:
•

•

•
•
•

promovarea în cadrul comunității de finanțare mai largi (privată și publică) a modului
de finanțare a întreprinderilor sociale (organizațiile din cadrul comunității de finanțare a
întreprinderilor sociale ar trebui să colecteze cele mai bune practici și Comisia ar trebui
să le disemineze) și formarea, orientarea și sensibilizarea acestei comunități cu privire la
modul de finanțare respectiv;
consolidarea capacităților în cadrul „comunității impactate” care înțelege și finanțează în
mod activ întreprinderile sociale, pentru a permite intermediarilor financiari care se bazează
pe economia socială să răspundă nevoilor întreprinderilor sociale;
îmbunătățirea criteriilor de admisibilitate ale investițiilor în întreprinderile sociale, intensificând astfel fluxul de finanțare în întreprinderile sociale (Comisia și statele membre);
eliminarea sau atenuarea obstacolelor de reglementare cu care se confruntă finanțatorii
privați ai întreprinderilor sociale și chiar întreprinderile sociale însele (Comisie);
identificarea diverselor stimulente fiscale existente asociate cu finanțarea întreprinderilor
sociale pentru a disemina cele mai bune practici (Comisia și statele membre).

Recomandarea 6: Comisia Europeană și statele membre ar trebui să direcționeze în continuare fonduri publice către întreprinderile sociale și să utilizeze aceste fonduri pentru a mobiliza
capital privat, prin investiții în finanțarea întreprinderilor sociale și reducerea riscurilor pentru
aceste investiții, precum și prin introducerea unor structuri de guvernanță corespunzătoare.
Măsurile ar trebui să cuprindă:
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•

•

•

•
•

asigurarea faptului că instrumentele financiare publice (de exemplu, EASI, FEIS, InnovFin în
cadrul programului Orizont 2020, COSME și alte instrumente în curs de dezvoltare) permit
creșterea volumului finanțării, ameliorarea calității finanțării pentru întreprinderile sociale
(Comisie) și investițiile în întreprinderi sociale și intermediari specializați (statele membre);
programarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), astfel încât
să se îmbunătățească furnizarea de servicii și investițiile într-o infrastructură socială de
înaltă calitate. Fondurile ESI ar trebui să aibă un rol transformator și ar trebui să fie utilizate pentru a completa – nu pentru a înlocui – bugetele naționale ale statelor membre
(Comisia și statele membre);
recomandarea adresată statelor membre de a promova investițiile sociale, și anume prin
intermediul fondurilor publice, într-o manieră coordonată și holistică, în domeniul serviciilor
sociale, al sănătății și al educației;
dezvoltarea unor complementarități între finanțarea publică și privată a întreprinderilor
sociale prin utilizarea unor instrumente hibride (Comisia și statele membre);
reprezentarea principalelor părți interesate din ecosistemul întreprinderilor sociale în
guvernanța sistemelor sprijinite din fonduri publice, cum ar fi FEIS, și integrarea utilizării
măsurării impactului (Comisie).

Îmbunătățirea mediului juridic
Recomandarea 7: Comisia ar trebui să propună o măsură juridică fără caracter obligatoriu care
ar putea ajuta statele membre să conceapă un cadru adecvat pentru a sprijini dezvoltarea și
extinderea întreprinderilor sociale. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•

•

pregătirea unei recomandări juridice, în sensul tratatelor, care să stabilească principiile
minime pentru încurajarea și sprijinirea statelor membre în instituirea unui cadru național
dedicat pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale (Comisie);
monitorizarea politicilor privind întreprinderile sociale în exercițiul Comisiei privind semestrul
european, pentru a urmări punerea în aplicare a recomandării juridice de mai sus (Comisie).

Recomandarea 8: Comisia și statele membre ar trebui să stimuleze operațiunile transfrontaliere
pentru a permite organizațiilor mutuale și cooperativelor să valorifice pe deplin potențialul pieței
interne, în scopul de a-și extinde activitățile. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•
•

sprijinirea financiară a operațiunilor transfrontaliere prin intermediul unor programe precum
INTERREG (Comisie);
colectarea celor mai bune practici în materie de stimulente pentru a stimula creșterea
acestora pe piața internă și diseminarea acestora pe scară largă (Comisia și statele
membre).
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Recomandarea 9: Cumpărătorii publici ar trebui să valorifice la maximum noile norme privind
achizițiile publice și să introducă în procedurile de achiziții considerente de ordin social, inclusiv
contracte rezervate pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu handicap și
defavorizate (articolul 20), precum și servicii din domeniul sănătății, sociale și culturale (articolul
77). Măsurile ar trebui să cuprindă:
•
•
•

•

actualizarea ghidului „Buying Social” al Comisiei publicat în 2011 și monitorizarea bunelor
practici (Comisie);
dezvoltarea unor programe de consolidare a capacităților specifice, precum și a unor
campanii de comunicare (Comisia și statele membre);
organizarea/dezvoltarea unor formări specifice pentru funcționarii publici europeni, pentru
ca aceștia să țină cont de aspectele sociale în elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziții
(Comisie);
crearea unor rețele pentru a stimula angajamentul diferitelor părți interesate în acest
proces (statele membre, autoritățile contractante, organizațiile întreprinderilor sociale).

Recomandarea 10 : Comisia și statele membre ar trebui să crească gradul de sensibilizare cu
privire la normele privind ajutoarele de stat și impactul acestora asupra întreprinderilor sociale
care furnizează un serviciu de interes economic general. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•
pregătirea sau, după caz, actualizarea orientărilor, în special a ghidului pentru aplicarea
normelor UE privind serviciile de interes economic general din 2013 (Comisia și statele
membre);
•
lansarea unor formări suplimentare cu privire la modul de aplicare a normelor privind
ajutoarele de stat (Comisia și statele membre).

Stimularea dezvoltării și a creșterii internaționale
Recomandarea 11: Comisia Europeană/SEAE ar trebui să contribuie, prin intermediul următorului ciclu de programe internaționale de dezvoltare, la o creștere semnificativă și continuă a
informațiilor din surse deschise cu privire la economia socială și la întreprinderile sociale, precum
și să sprijine ecosistemele la nivel global. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•
lansarea unei inițiative majore de cercetare continuă, împreună cu alți finanțatori și parteneri interesați, cum ar fi OCDE și membrii Comitetului său de asistență pentru dezvoltare,
UNRISD, Banca Mondială, agențiile naționale pentru dezvoltare ale UE și alți finanțatori
publici și privați;
•
alocarea unui buget specific pentru evaluarea impactului noilor programe de sprijin pentru
economia socială și întreprinderile sociale cu scopul de a remedia lipsa unor dovezi solide
și clare cu privire la impactul acestui sprijin pentru întreprinderi asupra ODD-urilor. Această
acțiune ar trebui, de asemenea, întreprinsă de către statele membre.
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Recomandarea 12: Comisia Europeană/SEAE ar trebui să contribuie, prin intermediul următorului ciclu de programe internaționale de dezvoltare, la o creștere semnificativă și continuă a
informațiilor din surse deschise cu privire la economia socială și la întreprinderile sociale, precum
și să sprijine ecosistemele la nivel global. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•

•

lansarea unei inițiative majore de cercetare continuă, împreună cu alți finanțatori și parteneri interesați, cum ar fi OCDE și membrii Comitetului său de asistență pentru dezvoltare,
UNRISD, Banca Mondială, agențiile naționale pentru dezvoltare ale UE și alți finanțatori
publici și privați;
alocarea unui buget specific pentru evaluarea impactului noilor programe de sprijin pentru
economia socială și întreprinderile sociale cu scopul de a remedia lipsa unor dovezi solide
și clare cu privire la impactul acestui sprijin pentru întreprinderi asupra ODD-urilor. Această
acțiune ar trebui, de asemenea, întreprinsă de către statele membre.

Recomandarea 13:Uniunea Europeană și SEAE ar trebui să integreze un sprijin adaptat în toate
politicile și inițiativele lor viitoare și existente și în negocierile internaționale pentru promovarea
dezvoltării sociale și economice (cooperare și dezvoltare, politica externă, politica comercială,
politica de vecinătate etc.) și să integreze întreprinderile sociale și economia socială în sens mai
larg în gândirea strategică, în scopul de a construi ecosisteme de sprijin, astfel cum se reflectă
în pilonii inițiativei pentru antreprenoriat social. Măsurile ar trebui să cuprindă:
•
alocarea, în următorul ciclu de programare, a unei finanțări speciale directe și indirecte
pentru organizațiile economiei sociale, inclusiv pentru întreprinderile sociale, în țările terțe,
împreună cu guvernele și organizațiile de sprijin și de finanțare socială; demararea unor
colaborări concrete cu alți parteneri globali pentru a mobiliza finanțarea UE și pentru a
spori impactul respectivelor programe;
•
creșterea gradului de conștientizare, în special în cazul guvernelor țărilor terțe, cu privire
la rolul economiei sociale și al întreprinderilor sociale în realizarea ODD-urilor, precum și
cu privire la potențialul schimbului de cunoștințe, al inovării și al colaborării nord-sud, sudnord sau sud-sud, prezentând exemple de replicare cu succes a unor soluții și modele de
economii sociale inovatoare și de întreprinderi sociale, precum și impactul acestora;
•
integrarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale în Consensul european revizuit
privind dezvoltarea și în poziția Europei în cadrul negocierilor internaționale, al acordurilor
comerciale și al Organizației Națiunilor Unite;
•
organizarea de evenimente de piață pentru a stabili o legătură între întreprinderile sociale
și ecosistemul financiar internațional și pentru a facilita investițiile majore în țările în curs
de dezvoltare, precum și pentru a implica alte organizații ale economiei sociale în definirea
de instrumente financiare care să le răspundă nevoilor proprii.
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