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PROIECT DE OPINIE  

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor:  

un plan de acțiune pentru economia socială 

[COM(2021)778] 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată 

cu examinarea pe fond a documentului nelegislativ – Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială 

[COM(2021)778], transmis cu adresa nr.1/E din 10 februarie 2022 și înregistrat sub nr.4c-5/78 

din 15.02.2022. 

Comunicarea urmărește să consolideze inovarea socială, să sprijine dezvoltarea 

economiei sociale și să stimuleze transformarea socială și economică.  

Planul de acțiune propune măsuri pentru dezvoltarea și valorificarea integrală a 

potențialului economiei sociale, cu deosebire în ce privește crearea de locuri de muncă, în 

condițiile create de pandemie, precum și în perspectiva viitoarei redresări a economiei.  

Având ca obiect un domeniu interdisciplinar, planul cuprinde și acțiuni pentru potențarea 

prin intermediul economiei sociale a incluziunii, tranziției ecologice și a celei digitale. În acest 

sens, sunt propuse o serie de inițiative concrete la nivelul UE și sunt solicitate acțiuni colective 

din partea statelor membre și a tuturor părților interesate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice au dezbătut documentul sus menționat și fișa de informare a Direcției pentru Uniunea 

Europeană în ședința din 15 martie 2022. 

La lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenți la ședință au 

hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie favorabil asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan 

de acțiune pentru economia socială [COM(2021)778]. 
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