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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia ar dori să mulțumească Camerei Deputaților pentru opinia sa privind planul de 

acțiune pentru economia socială [COM (2021) 778 final] și salută sprijinul său general 

pentru această inițiativă.  

Planul de acțiune prezintă o viziune asupra modului în care Uniunea Europeană și 

statele membre ar trebui să sprijine economia socială până în 2030. Prin acest plan se 

urmărește exploatarea potențialului său economic și de creare de locuri de muncă , un 

aport la o redresare durabilă și favorabilă incluziunii, precum și un caracter echitabil al 

tranziției verzi și al celei digitale. În conformitate cu orientările politice ale Comisiei, se 

va putea construi astfel o economie în serviciul cetățenilor.  

În acest scop, planul de acțiune pentru economia socială propune măsuri concrete 

bazate pe trei piloni principali:  

1. dezvoltarea unui cadru favorabil pentru economia socială, în special prin luarea 

de măsuri menite să permită o adaptare a cadrului politic și a celui juridic la 

acest model de afaceri specific;  

2. susținerea concretă a organizațiilor economiei sociale de pe teren, de exemplu 

prin facilitarea accesului la finanțare, sprijin pentru întreprinderi și rețele;  

3. promovarea unei mai bune înțelegeri a caracteristicilor specifice ale economiei 

sociale de către toate părțile interesate relevante. 

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la susținerea exprimată în linii mari de 

Camera Deputaților pentru obiectivele și instrumentele propuse de Comisie în planul de 

acțiune pentru promovarea economiei sociale în întreaga Uniune Europeană.  
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Într-adevăr, planul de acțiune vizează promovarea unei dezvoltări mai uniforme a 

economiei sociale în întreaga Uniune Europeană și dincolo de frontierele noastre, în 

special prin politici adaptate la realitățile teritoriale și rurale și prin implicarea părților 

interesate de la nivel local, regional și internațional. În plus, prin acest plan de acțiune 

se urmărește mobilizarea întregului potențial al economiei sociale pentru a răspunde 

nevoilor societale evidențiate în opinie, cum ar fi îmbătrânirea demografică, integrarea 

persoanelor defavorizate și a celor cu dizabilități .  

În 2023, Comisia va propune o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea 

condițiilor-cadru ale economiei sociale. Aceasta va juca un rol important în sprijinirea 

statelor membre în vederea adaptării cadrelor lor de politică și juridice la nevoile 

economiei sociale într-o serie de domenii de politică diferite. Totodată, va evidenția 

modul în care structurile instituționale și implicarea părților interesate pot facilita 

activitatea economiei sociale. 

În ceea ce privește mijloacele, Comisia va lua o serie de inițiative și va implementa 

instrumente în acord cu cele identificate de Camera Deputaților. De exemplu, Comisia 

va continua să mobilizeze investiții publice și private pentru a sprijini dezvoltarea 

economiei sociale și facilitarea accesului la finanțarea UE prin intermediul portalului 

UE. În plus, sunt prevăzute inițiative specifice pentru a încuraja dezvoltarea de servicii 

de sprijinire a întreprinderilor adaptate la nevoile entităților din economia socială, 

pentru a încuraja achizițiile publice responsabile din punct de vedere social și pentru a 

facilita măsurarea impactului social. După cum a sugerat Camera Deputaţilor, Comisia 

va folosi și viitoarea rețea a UE pentru politica agricolă comună în scopul stimulării 

economiei sociale și a inovării sociale în zonele rurale. 

În ceea ce privește ecosistemul industrial „Proximitate și economie socială”, în prezent, 

Comisia, împreună cu părțile interesate, lucrează la crearea unei căi de tranziție cu 

scopul de a decide împreună cu privire la acțiuni și angajamente înainte de sfârșitul 

anului 2022. Se preconizează obținerea unor rezultate tangibile, astfel cum a sugerat 

Camera Deputaţilor.  

Comisia este conștientă de faptul că organizațiilor din economia socială le revine un rol 

important în abordarea provocărilor societale din România. Forma juridică de 

organizare a acestora o reprezintă adesea asociațiile și fundațiile. Acestea oferă, în 

special, sprijin grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele cu dizabilități și 

persoanele în vârstă, inclusiv asistență pentru integrarea pe piața forței de muncă. 

Comisia felicită România pentru eforturile depuse în ultimul deceniu pentru a recunoaște 

în mod oficial întreprinderile sociale și întreprinderile de inserție socială prin legea sa 

privind economia socială.  

Întreprinderile sociale din România se confruntă cu dificultăți din perspectiva accesului 

la finanțare, în special pentru extinderea activităților lor și pentru a deveni durabile. În 

plus, oportunitățile oferite de normele europene privind achizițiile publice pentru 

atingerea obiectivelor sociale sunt insuficient exploatate în România. De asemenea, 

există și posibilitatea de a se îmbunătăți alte elemente conexe, cum ar fi rețelele 

reprezentative ale economiei sociale și includerea antreprenoriatului social în programa 
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școlară. În vederea soluționării acestor aspecte, un instrument util îl vor constitui 

Fondul social european Plus și măsurile incluse în Planul național de redresare și 

reziliență al României. 

Comisia consideră că opinia Camerei Deputaților oferă informații utile pentru 

activitatea sa de punere în aplicare a planului de acțiune în următorii ani și solicită 

autorităților române de la toate nivelurile, precum și părților interesate din sectorul 

privat, să se implice în acest proces. Se înregistrează progrese mulțumitoare în ceea ce 

privește o serie de inițiative-cheie anunțate în planul de acțiune. De exemplu, în 2022 se 

va înființa o Academie pentru politica de antreprenoriat în rândul tinerilor (Youth 

Entrepreneurship Policy Academy), este în curs de pregătire o propunere de 

recomandare a Consiliului privind condițiile-cadru pentru economia socială și se 

lucrează la crearea portalului UE privind economia socială.  

Comisia speră că lămuririle oferite în prezentul răspuns clarifică aspectele semnalate în 

comentariile Camerei Deputaților și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în 

viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Adina-Ioana VĂLEAN 

Membru al Comisiei 
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