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A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓK HELYZETBE HOZÁSA AZ INNOVÁCIÓ, AZ 

INKLUZÍV NÖVEKEDÉS ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉS ÉRDEKÉBEN 

STRASBOURGI NYILATKOZAT 

2014. január 16-án és 17-én Strasbourgban több mint 2000, a szociális gazdaság minden szférájából 

érkezett szociális vállalkozóval és a szociális vállalkozásokat támogató szereplővel találkoztunk és 

dolgoztunk együtt. A közös munka tovább erősítette azt a nézetet, hogy a szociális vállalkozásoknak 

nagyobb szerepet kell játszaniuk Európa jövőjében, emellett olyan új elgondolásokat és terveket 

körvonalazott, melyek révén e vállalkozások maximálisan hozzájárulhatnak az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedéshez. 

MIT ADNAK A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK EURÓPÁNAK? 

Európa gazdasági és szociális modelljét újra ki kell találni. Olyan növekedésre van szükségünk, amely 

méltányosabb, környezetbarátabb, és a helyi közösségekből indul ki – egy olyan modellre, amely 

középpontba állítja a társadalmi kohéziót mint a kollektív jólét valódi forrását. 

A szociális vállalkozásokat a társadalmi és gazdasági kohézió elősegítőiként Európa-szerte elismerik, 

mivel hozzájárulnak egy sok szálból szövődő, ellenállóképes szociális piacgazdaság kiépítéséhez. A 

szociális gazdaság messze nyúló hagyományainak erősségeire építő szociális vállalkozók emellett 

újszerű megoldásokat keresnek korunk jelentős kihívásaira, ösztönözve ezzel a pozitív változásokat. A 

nagyközönség érdekében fellépve munkahelyeket teremtenek, innovatív termékeket és 

szolgáltatásokat kínálnak és elősegítik egy fenntarthatóbb gazdaság kialakulását. A szolidaritás és az 

önrendelkezés értékeiből kiindulva lehetőségeket és reményt teremtenek.  

A szociális vállalkozások lehetnek kicsik vagy nagyok, sokféle formát ölthetnek, és jogi szempontból is 

különféle keretek közt működhetnek Európában. Az Európai Bizottság „társadalomtudatos 

vállalkozás” kezdeményezése1 szerint az alábbi közös jellemzőkkel rendelkeznek: 

 bevételüket üzleti tevékenységből szerzik, 

 gazdasági tevékenységük valamilyen közérdekű szociális vagy társadalmi célra épül, melyhez 
gyakran magas szintű szociális innováció kapcsolódik, 

 a profitot főként e szociális cél elérését szem előtt tartva forgatják vissza a vállalkozásba, 

 szervezési módszerük vagy felelősségvállalási rendszerük tükrözi a küldetésüket, és a 
demokratikus kormányzás vagy a részvétel elvéből indul ki, illetve a társadalmi 
igazságosságot helyezi előtérbe. 

A szociális vállalkozások olyan modellt kínálnak a 21. századi vállalkozások számára, amelyben 

kiegyensúlyozottan ötvöződnek a pénzügyi, a szociális, a kulturális és a környezeti törekvések. A 

szociális vállalkozók olyan, változást hozó személyek vagy csoportok, akik elkötelezettek az iránt, 

hogy jobbá tegyék az emberek és a közösségek életét. 

A szociális vállalkozások működnek. Eredményesek. Nincs Európának olyan része, amely számára ne 

lehetnének hasznosak. Ma, amikor a gazdasági válság, az elöregedő lakosság, a fiatalok 
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munkanélkülisége, az éghajlatváltozás és az egyre növekvő egyenlőtlenségek kihívásaival kell 

küzdenünk, Európának még inkább szüksége van a szociális vállalkozásokra.   

FELHÍVÁS A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSÁRA 

A kormányok és a közszféra egyéb szervei egyre inkább felismerik a szociális vállalkozások erejét. 

Számos tagállamban és régióban tesznek lépéseket az ilyen vállalkozások növekedésének 

ösztönzésére.  Uniós szinten a „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezés a kezdetek alapján 

ígéretesen segíti majd a szociális vállalkozások számára kedvező környezet kialakítását, de nem 

szabad veszítenünk a lendületből. Ezért az alábbiakra van szükség: 

1. Az EU-nak következetesen végig kell vinnie a „társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezés minden tervezett lépését. Ki kell dolgoznia a kezdeményezés második szakaszát 
is, amely szélesebb körre terjed ki, emellett szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a tagállamokkal, a 
regionális és helyi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és a rendszer fő szereplőivel. 

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a következő Európai Bizottságnak 
(egy külön szolgálatközi struktúra keretében) és a következő Európai Parlamentnek elkötelezetten 
támogatniuk kell és végre kell hajtaniuk a Strasbourgban javasolt lépéseket.  

3. Az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteknek jobban együtt kellene működniük a 
szociális vállalkozások közösségével az ilyen vállalkozások támogatását szolgáló, a helyi 
körülményeknek megfelelő új szakpolitikák kialakításában.  

4. Az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a szociális vállalkozások 
számára kedvező környezet megteremtésére irányuló elkötelezettsége egyéb szakpolitikáiban is 
tükröződjön.  

5. A tagállamoknak, valamint a regionális és helyi önkormányzatoknak a szociális 
vállalkozási szektorral partnerségben átfogóan támogatniuk kell az ilyen vállalkozások 
növekedését, és segíteniük kell kapacitásaik kiépítését. Ez például a jogi keretek megteremtése, a 
finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása, az induló vállalkozások és a vállalkozásfejlesztés 
támogatása, képzés és oktatás vagy közbeszerzések révén történhet. 

6. Az európai intézményeknek és a tagállamoknak a válságból való kilábalás érdekében 
erősíteniük kell a szociális vállalkozásoknak a strukturális reformokban játszott szerepét, főleg 
ott, ahol a szociális gazdaság kevésbé fejlett. 

7. Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak és a régióknak az ismeretek és a 
munkamódszerek megosztása érdekében ösztönözniük kell a szociális vállalkozások közötti, 
határokon átnyúló, több szektorra is kiterjedő együttműködést. Ehhez hasonlóan az állami 
szerveknek is jobban együtt kellene működniük egymással, és bővíteniük kellene a szociális 
vállalkozások növekedésének támogatását szolgáló kapacitásaikat.  

8. Az állami és a magánszektor szereplőinek ki kell alakítaniuk a szociális 
vállalkozásokat teljes életciklusukon keresztül támogató, megfelelő pénzügyi eszközök és 
közvetítők teljes skáláját. 

9. A szociális vállalkozásokat illetően további vizsgálódásokra és nemzeti szintű 
statisztikai adatgyűjtésekre van szükség, hogy mind a politikusok, mind pedig a nagyközönség 
jobban megértse, elismerje és megismerje ezt az ágazatot. 

10. Ebben az új Európában valamennyi szereplőnek tágabb perspektívából kell 
szemlélnie a növekedést és az értékteremtést, a szociális és gazdasági előrelépésekről szóló 
beszámolókban figyelembe véve a szociális mutatókat is, és bemutatva a pozitív szociális 
hatásokat. 


