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Om:

En europæisk handlingsplan for social økonomi

I 2015 vedtog Rådet konklusioner om fremme af den sociale økonomi som en central drivkraft for den
økonomiske og sociale udvikling i Europa. Rådets konklusioner fremhæver, at den sociale økonomi,
som udgøres af en rig mangfoldighed af forretningsmodeller, såsom kooperativer, gensidige
selskaber, foreninger, fonde og sociale virksomheder, spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af flere EUmålsætninger, herunder intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af anstændige
arbejdspladser, social samhørighed og social innovation.
Der er to millioner socialøkonomiske virksomheder i Europa, som beskæftiger over 14.5 mio.
mennesker og tegner sig for 8% af EU's BNP. Som det understreges i Parlamentets betænkning om
en europæisk søjle for sociale rettigheder1, fremstår den sociale økonomi som et godt eksempel med
hensyn til at skabe kvalitetsjob, fremme social integration og fremme en participatorisk økonomi.
I 2016 blev Kommissionen i Parlamentets betænkning om strategien for det indre marked2,
Bratislavaerklæringen om socialøkonomi, undertegnet af 10 medlemsstater, og rapporten fra
Kommissionens ekspertgruppe vedrørende socialt iværksætteri (GECES), opfordret til at udarbejde en
europæisk handlingsplan for social økonomi. I maj 2017 vedtog ni medlemsstater Madriderklæringen
om social økonomi, hvori Kommissionen opfordres til at inkludere en europæisk handlingsplan 20182020 i sit arbejdsprogram for 2018 med passende finansiering, der vil fremme socialøkonomiske
virksomheder i Europa og sætte skub i social innovation. I sin udtalelse om initiativet Start-up og
Scale-up3 opfordrer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Kommissionen til at
samle alle de nuværende og nye initiativer til støtte for virksomheder i den sociale økonomi ved at
udsende en meddelelse med en handlingsplan til fordel for den sociale økonomi.
–

Hvordan følger Kommissionen op på disse opfordringer fra Europa-Parlamentet, Rådet og
medlemsstaterne til at fremme socialøkonomiske virksomheder?

–

Planlægger Kommissionen i overensstemmelse med disse anmodninger at udvikle en europæisk
handlingsplan for den sociale økonomi?
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