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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Variationen är stor bland de nationella lagstiftningsramarna för sociala och solidariska 

företag inom hela EU, med stora skillnader i fråga om rättsliga tillvägagångssätt (såsom 

kooperativ, föreningar, välgörenhetsorganisationer, ömsesidiga bolag, stiftelser osv.), 

affärsmodeller och offentligt stöd. Sociala och solidariska företag är aktörer inom den 

sociala ekonomin, som är en integrerad del av den europeiska sociala 

marknadsekonomin på de sociala, utbildningsmässiga, kulturella och miljömässiga 

områdena. 

B. Sociala och solidariska företag möter samhällsutmaningar med en innovativ strategi och 

är ett viktigt stöd för medlemsstaterna. Sociala och solidariska företag lämnar ett 

värdefullt bidrag till social innovation. Den sociala och solidariska ekonomin bör 

betraktas som en av drivkrafterna för att utveckla en socialt och miljömässigt hållbar 

marknadsekonomi och EU:s inre marknad. Sociala och solidariska företag anger nya 

riktningar för social problemlösning i en värld som förändras snabbt. Sociala och 

solidariska företags inverkan har, särskilt under den ekonomiska krisen, framhållits som 

något som ger upphov till anständiga, inkluderande, lokala och hållbara arbetstillfällen, 

vilket främjar den ekonomiska tillväxten och miljöskyddet samt stärker den sociala, 

ekonomiska och regionala sammanhållningen1. 

C. Framför allt digitalisering, ambitiösa klimatmål, migration, ojämlikhet, 

samhällsutveckling – särskilt inom marginaliserade områden –, social välfärd samt 

hälso- och sjukvård, behoven hos personer med funktionsnedsättning, kampen mot 

fattigdom, socialt utanförskap, antalet långtidsarbetslösa, bristande jämställdhet och 

specifika miljöfrågor erbjuder stor potential för socialt företagande. De flesta sociala 

och solidariska företag verkar på marknaden på ett affärsmässigt sätt genom att ta 

ekonomiska risker. 

D. Sociala och solidariska företag bör ha en gemensam identitet i alla medlemsstater, 

samtidigt som man uppmärksammar betydelsen av att erkänna mångfalden bland dem. 

I den nya studien A European Statute for Social and Solidarity based Enterprises från 

generaldirektoratet för unionens interna politik erkänner man mervärdet av åtgärder på 

unionsnivå och rekommenderar att det införs en status, och en tillhörande etikett, 

certifiering eller märkning, snarare än ett krav på en särskild rättslig form för sociala 

och solidariska företag. 

E. Landsbygdsområden har en stor potential för socialt företagande, och det är därför 

mycket viktigt att landsbygdsregioner har en adekvat och heltäckande infrastruktur. 

F. Utbildning och fortbildning måste vara prioriterade områden för främjandet av en 

entreprenörskapskultur bland ungdomar. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf. 
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G. Ömsesidiga företag inom sektorerna för hälso- och sjukvård samt socialt stöd inom 

unionen sysselsätter 8,6 miljoner människor och ger 120 miljoner medborgare stöd. 

Dessa ömsesidiga företag har en marknadsandel på 24 procent och genererar mer än 

4 procent av unionens BNP. 

H. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/20131 anges villkoren och 

kraven för inrättandet av europeiska fonder för socialt företagande. 

1. Europaparlamentet betonar att de omkring två miljoner företagen inom den sociala 

ekonomin i Europa2 med sina över 14,5 miljoner anställda3 är av stor vikt, och att de har 

enorm betydelse för skapande av kvalificerade arbetstillfällen, för den sociala och 

regionala sammanhållningen och för den fortsatta ekonomiska tillväxten på den inre 

marknaden. 

2. Europaparlamentet understryker att sociala och solidariska företag har en lång historia i 

flertalet medlemsstater och att de har befäst sin ställning som nödvändiga och viktiga 

marknadsaktörer. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de nationella myndigheterna att 

respektera den historiska och rättsliga egenarten hos den sociala ekonomins företag i 

samband med marknadsreglering. 

4. Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på sociala tjänster betonar Europaparlamentet 

den växande betydelsen av sociala företag i EU när det gäller att tillhandahålla sociala 

tjänster till stöd för människor som riskerar att drabbas – eller redan drabbats – av 

fattigdom och socialt utanförskap. Parlamentet betonar att sociala och solidariska 

företag inte bör ersätta de sociala tjänster som samhället tillhandahåller utan snarare bör 

fungera som ett komplement till dessa. Parlamentet uppmärksammar betydelsen av 

sociala och solidariska företag som tillhandahåller utbildning, vård eller sociala tjänster 

samt specifika miljötjänster i samarbete med lokala organ och frivilliga. Parlamentet 

framhåller att sociala och solidariska företag kan hantera vissa samhällsutmaningar 

genom att tillämpa en bottom-up-strategi. 

5. Europaparlamentet påpekar att sociala och solidariska företag skapar arbetstillfällen för 

personer med funktionsnedsättning och för personer från andra missgynnade grupper. 

6. Europaparlamentet betonar att sociala och solidariska företag har en stark lokal och 

regional förankring, vilket ger dem fördelen av att ha bättre kännedom om de specifika 

behoven och av att därmed kunna erbjuda produkter och tjänster som behövs i området, 

för att därigenom förbättra den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. 

7. Europaparlamentet konstaterar att sociala och solidariska företag kan bidra till ökad 

jämställdhet och minskade löneskillnader mellan könen. 

8. Europaparlamentet betonar betydelsen av att sociala företag bildar nätverk, och 

uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra överföring av kunskap och bästa praxis inom 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för 

socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18). 
2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sv. 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=7523, s. 47. 
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medlemsstaterna (exempelvis genom inrättande av nationella kontaktpunkter) och i hela 

EU, med deltagande av inte bara de sociala och solidariska företagen själva utan även 

traditionella företag, den akademiska världen och andra berörda aktörer. Kommissionen 

uppmanas att inom ramen för expertgruppen för socialt företagande och i samarbete 

med medlemsstaterna fortsätta att samla in och dela med sig av information om befintlig 

god praxis och att analysera både kvalitativa och kvantitativa uppgifter om sociala och 

solidariska företags bidrag till både offentlig politik och lokalsamhällen. 

9. Europaparlamentet efterlyser en allmänt tillgänglig flerspråkig europeisk 

onlineplattform för sociala och solidariska företag genom vilken dessa kan söka 

information och utbyta idéer om inrättande, möjligheter till och krav avseende EU-

finansiering, deltagande i offentlig upphandling samt tänkbara rättsliga strukturer. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på unionsnivå för sociala och 

solidariska företag införa en europeisk märkning med anknytning till den sociala 

ekonomin, baserat på tydliga kriterier avsedda att framhålla de kännetecknande 

egenskaperna hos dessa företag och deras inverkan på samhället, öka deras synlighet, 

uppmuntra investeringar och främja tillgång till finansiering och den inre marknaden för 

dem som vill expandera nationellt eller till andra medlemsstater, samtidigt som de olika 

rättsliga formerna och ramverken inom sektorn och i medlemsstaterna respekteras. 

Parlamentet konstaterar vidare att kriterierna bör bygga på såväl ekonomiska som 

sociala faktorer, med hänvisningar till den ekonomiska bärkraften och det uttryckliga 

syftet att främja samhället eller en specifik grupp. Parlamentet understryker att en 

inriktning på sociala aspekter bör vara huvudsyftet för sociala och solidariska företag. 

Parlamentet anser att tilldelning av en sådan märkning bör ske på begäran av företag 

som uppfyller tilldelningskriterierna, såsom arbete för ett socialt ändamål, en 

entreprenörskapsdimension, deltagarbaserat beslutsfattande och betydande 

återinvestering av vinster. Den europeiska märkningen med anknytning till den sociala 

ekonomin bör vara frivillig för företagen men måste erkännas av samtliga 

medlemsstater. 

11. Europaparlamentet betonar att det i nuläget finns kriterier som ska bidra till 

fastställande av sociala och solidariska företag med avseende på befintlig 

unionslagstiftning, t.ex. de kriterier som anges i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1296/20131, där socialt företag innebär ett företag som, oavsett 

juridisk form, 

a) enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra juridiska handlingar genom vilka det 

upprättats i första hand strävar efter att uppnå mätbara, positiva sociala effekter snarare 

än att generera vinst till sina bolagsägare, medlemmar och aktie- eller andelsägare, och 

som 

i) tillhandahåller tjänster eller varor som genererar social avkastning, och/eller 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska 

unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om 

inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 238). 
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ii) använder en metod för produktion av varor eller tjänster som uttrycker dess 

sociala mål, 

b) använder sina vinster för att i första hand uppnå sitt primära mål och har på förhand 

fastställda förfaranden och regler för utdelning av vinst till aktie- eller andelsägare och 

bolagsägare, med syftet att säkerställa att sådan utdelning inte äventyrar det primära 

målet, och 

c) drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt, särskilt genom delaktighet av 

anställda, kunder och/eller intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet. 

12. Europaparlamentet betonar behovet av en allmän och inkluderande definition för hela 

EU och framhåller vikten av principen att en väsentlig andel av den vinst som ett socialt 

och solidariskt företag gör bör återinvesteras eller på annat sätt användas för att uppnå 

företagets sociala mål. Parlamentet framhåller de särskilda utmaningar som sociala 

kooperativ och sociala företag för arbetsmarknadsintegration ställs inför vid 

fullgörandet av sitt uppdrag att hjälpa dem som oftast ställs utanför arbetsmarknaden, 

och betonar behovet att låta sådana organisationer omfattas av den nya märkningen. 

13. Europaparlamentet anser att minimikriterierna och de rättsliga kraven för att erhålla och 

behålla den europeiska sociala märkningen bör vara att ett företag bedriver en 

samhällsnyttig verksamhet som definierats på unionsnivå. Parlamentet framhåller att 

denna verksamhet bör vara mätbar i fråga om sociala effekter på områden såsom utsatta 

människors sociala integrering, arbetsmarknadsintegrering genom högkvalitativa 

hållbara arbetstillfällen för dem som riskerar utestängning, minskade klyftor mellan 

könen, åtgärder mot migranters marginalisering, främjande av lika möjligheter genom 

hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och anständiga bostäder samt bekämpning av 

fattigdom och ojämlikhet. Parlamentet betonar att sociala och solidariska företag själva 

måste följa bästa praxis i fråga om arbets- och anställningsförhållanden. 

14. Europaparlamentet betonar att man för en sådan märkning måste säkerställa låga 

kostnader och en begränsad arbetsinsats, så att sociala företag inte missgynnas, särskilt 

med tanke på små och medelstora sociala och solidariska företag. De gemensamma, 

unionsövergripande kriterierna måste följaktligen vara enkla och tydliga och utgå från 

materiella snarare än formella faktorer, och de tillämpliga förfarandena får inte vara 

betungande. Parlamentet konstaterar att rapporteringsskyldigheter visserligen är ett 

rimligt verktyg för att kontrollera att sociala och solidariska företag alltjämt är 

berättigade till den europeiska märkningen med anknytning till den sociala ekonomin, 

men att de inte får bli alltför betungande i fråga om frekvensen för sådana rapporter och 

den information som de ska innehålla. Parlamentet noterar att kostnaderna för 

märknings-/certifieringsförfarandet skulle kunna begränsas om den centrala 

administrativa delen görs av nationella myndigheter som sedan, i samarbete med de 

sociala och solidariska företagen, skulle kunna släppa ifrån sig det faktiska utförandet 

och hanteringen i praktiken genom att tillåta inhemskt självstyre på grundval av den 

unionsövergripande definitionen av kriterier för sociala och solidariska företag. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt främja en 

europeisk märkning med anknytning till den sociala ekonomin samt sprida insikt om 

den samhällsnytta och ekonomiska nytta som sociala och solidariska företag ger upphov 

till, inbegripet nya högkvalitativa arbetstillfällen och social sammanhållning. 
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16. Europaparlamentet påminner om att tillämpning av strategier för företagens sociala 

ansvar i ett företags affärsplaner inte utgör en tillräcklig förutsättning för att företaget 

ska betraktas som ett socialt och solidariskt företag, och framhåller därför vikten av att 

göra en klar distinktion mellan å ena sidan sociala och solidariska företag och å andra 

sidan företag som gjort åtaganden avseende företagens sociala ansvar. 

17. Europaparlamentet anser att investeringsprioriteringarna avseende den sociala 

ekonomin och sociala företag inte bör begränsas till social inkludering, utan bör 

inbegripa även sysselsättning och utbildning, för att spegla det breda spektrum av 

ekonomiska verksamheter inom vilka de förekommer. 

18. Europaparlamentet efterlyser en fortsättning av programmet ”Erasmus för unga 

företagare” och ett effektivt utnyttjande av budgeten, samt tillgängliggörande av 

information om detta program. 

19. Europaparlamentet efterlyser en förenkling av förfarandena för att inrätta sociala 

företag, så att inte onödig byråkrati utgör hinder för det sociala företagandet. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett bättre sätt införliva den sociala 

ekonomin i unionslagstiftningen för att skapa lika villkor för sociala och solidariska 

företag, å ena sidan, och andra former av företag, å den andra. 

21. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja sociala och solidariska företag med 

tillräcklig finansiering, eftersom den finansiella hållbarheten är av avgörande betydelse 

för deras överlevnad. Parlamentet betonar behovet att främja finansiellt stöd från privata 

investerare och offentliga organ till sociala och solidariska företag på regional och 

nationell nivå och på unionsnivå, särskilt för finansiering av innovation. Kommissionen 

uppmanas att stärka den sociala dimensionen av befintliga EU-medel i samband med 

den fleråriga budgetramen 2021–2027, t.ex. Europeiska socialfonden, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och programmet för sysselsättning och social innovation, 

i syfte att främja den sociala ekonomin och socialt företagande. Kommissionen 

uppmanas att stärka genomförandet av Europeiska unionens program för sysselsättning 

och social innovation (EaSI) och dess axel avseende mikrofinanser och socialt 

företagande, och att öka medvetenheten inom finanssektorn om egenskaperna hos och 

den ekonomiska nyttan och samhällsnyttan med sociala och solidariska företag. 

Parlamentet anser vidare att det är nödvändigt att i allmänhet stödja alternativa 

finansieringssätt såsom riskkapitalfonder, startfinansiering, mikrokrediter och 

gräsrotsfinansiering, för att öka investeringarna i denna sektor baserat på den europeiska 

märkningen med anknytning till den sociala ekonomin. 

22. Europaparlamentet efterlyser ett effektivt utnyttjande av unionens medel och 

understryker att tillgången till dessa medel måste underlättas för stödmottagare, också 

för att stödja och stötta sociala företag i deras primära mål att uppnå sociala effekter 

snarare än att maximera vinsten, vilket i slutändan ger en långsiktig avkastning på 

investeringen för samhället. Kommissionen uppmanas att i samband med nästa fleråriga 

budgetram, 2021–2027, se över regelverket för sociala investeringsfonder för att göra 

det lättare för sociala och solidariska företag att få tillträde till finansmarknaden. 

Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en effektiv europeisk kampanj för att minska 

byråkratin och främja en europeisk märkning med anknytning till den sociala ekonomin. 
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23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta mätbara 

åtgärder för att häva blockeringen av och stimulera offentliga och privata investeringar 

i sociala och solidariska företag, inbegripet främjande av en europeisk märkning med 

anknytning till den sociala ekonomin. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att 

den sociala ekonomin fortfarande har svårt att få tillträde till offentlig upphandling, på 

grund av t.ex. hinder avseende storlek och finansiell kapacitet. Parlamentet upprepar 

betydelsen av att reformpaketet avseende offentlig upphandling genomförs på ett 

effektivt sätt av medlemsstaterna i syfte att uppnå ett större deltagande av dessa företag 

i upphandlingsförfaranden angående offentliga kontrakt, genom bättre spridning av 

upphandlingsregler, kriterier och information om upphandlingar och genom ökad 

tillgång till kontrakt för sådana företag, inbegripet sociala klausuler och kriterier, 

förenkling av förfaranden och utformning av upphandlingar på ett sätt som gör dem mer 

tillgängliga för mindre aktörer. 

24. Europaparlamentet erkänner betydelsen av att stödja den sociala och solidariska 

ekonomins företag ekonomiskt. Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till de sociala 

företagens särdrag vid mottagande av statligt stöd. Parlamentet föreslår förenklad 

tillgång till finansiering i linje med kategorierna i kommissionens 

förordning (EU) nr 651/20141. 

25. Europaparlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna, liksom regionala 

och lokala myndigheter, bör effektivisera dimensionen avseende sociala företag inom 

politik, program och praxis på området. 

26. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att erbjuda sysselsättning åt dem som 

oftast ställs utanför arbetsmarknaden, genom att på nytt integrera långtidsarbetslösa och 

bekämpa arbetslöshet i allmänhet. 

27. Europaparlamentet konstaterar att finansiering, såväl som tillhandahållande av 

undervisnings- och utbildningstjänster för enskilda personer anställda av sociala företag 

i synnerhet för att främja kunskaper om entreprenörskap och grundläggande ekonomisk 

sakkunskap när det gäller att driva företag, samt tillhandahållande av specialiststöd och 

effektivisering av förvaltningen, är av avgörande betydelse för att öka tillväxten inom 

denna sektor. Medlemsstaterna uppmanas att införa politik för skattemässigt förmånlig 

behandling av sociala företag. 

28. Europaparlamentet betonar med kraft att bestämmelserna för sociala företag måste vara 

i linje med principerna för rättvis konkurrens och inte får innebära otillbörlig 

konkurrens, så att traditionella små och medelstora företag ges möjlighet att fungera 

i vederbörlig ordning. 

 

 

                                                 
1 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, 

s. 1). 
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