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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale 
virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation
(2012/2004(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. april 2012 "Et 
opsving med høj beskæftigelse" (COM(2011)0173);

– der henviser til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrugs 
arbejdsdokument vedrørende Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Initiativ for socialt 
iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i 
den sociale økonomi og den sociale innovation", INT/606 af 22. februar 2012;

– der henviser til Kommissionens forslag til af 8. februar 2012 om Rådets forordning om 
statut for den europæiske almennyttige fond (COM(2012)0035);

– der henviser til Kommissionens forslag af 20. december 2011 om et direktiv om offentlige 
indkøb (COM(2011)0896);

– der henviser til Kommissionens forslag af 7. december 2011 om et direktiv om en 
forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 "Initiativ for socialt 
iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i 
den sociale økonomi og den sociale innovation" (COM(2011)0682);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2010 om en ny EU-strategi 
2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar (COM(2011)0681);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 om "Akten for det indre 
marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid. Sammen om fornyet vækst" 
(COM(2011)0206);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 "På vej mod en akt for det 
indre marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne" 
(COM(2010)0608);

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2010 om et EU-program for social
udvikling og innovation (COM(2011)0609);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012);
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– der henviser til, at sociale virksomheder, der beskæftiger over 11 mio. mennesker i EU og 
tegner sig for 6 % af den samlede beskæftigelse, bidrager væsentligt til den europæiske 
samfundsmodel1 og genererer en innovativ social værdi;

– der henviser til, at forskellige historiske udviklinger har ført til retlige rammer for 
virksomheder, inklusive socialt iværksætteri, for at påpege store forskelle i 
medlemsstaterne;

– der henviser til, at socialt iværksætteri i sig selv ikke anerkendes af en retlig ramme på 
hverken europæisk eller nationalt niveau;

– der henviser til, at den aktuelle finanskrise og en aldrende befolkning er en belastning for 
sociale velfærdssystemer, inklusive lovpligtige og frivillige sundhedsplejeplaner;

– der henviser til, at akten for det indre marked2 og Europa 2020-strategien – der begge er 
rettet mod skabelse af bæredygtig vækst og udvikling af flere og bedre job – er tæt 
forbundne, og at socialt iværksætteri og dets innovationspotentiale arbejder på at bidrage 
til dem;

– der henviser til, at Europa-Kommissionen anerkender socialøkonomiske aktører og sociale 
virksomheder som en vigtig drivkraft bag inkluderende jobskabelse og social innovation, 
der kræver specifik støtte3;

– der henviser til, at sociale ydelser af almen interesse er vigtige bestanddele af en 
velfærdsstat, og at socialt iværksætteri kan hjælpe med at levere disse ydelser;

– der henviser til, at sociale virksomheder har problemer med finansiering og udvidelse af 
deres aktiviteter;

– der henviser til, at socialt iværksætteri støtter politikreformer ved at fremme god 
forvaltningspraksisk, udveksling af erfaring og social innovation;

Introduktion

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "Initiativ for socialt iværksætteri" og 
"Opsving med høj beskæftigelse"4 med anbefalinger til nationale regeringer om 
jobskabelse – især inden for social- og sundhedssektoren (den såkaldte hvide sektor) og 
inden for den grønne sektor – der giver nye muligheder til sociale virksomheder;

2. fremfører, at socialt iværksætteri er en del af den økosociale markedsøkonomi og EU's 
indre marked og har udvist stor modstandsdygtighed over for krisen;

3. påpeger, at der skal skelnes mellem to termer:

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc.
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, Et opsving med høj beskæftigelse.
4 Ibid.
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A. Socialt iværksætteri: hele den europæiske sociale markedsøkonomis sektor, der 
tilbyder sociale produkter eller tjenesteydelser eller opfylder sociale målsætninger 
gennem sine aktiviteter

B. Sociale virksomheder: ledelse og drift af institutioner og organisationer i den 
sociale erhvervsøkonomi i form af enten velfærdsorganisationer, private 
virksomheder, foreninger, kooperativer, gensidige selskaber eller stiftelser

Anbefalede tiltag for forskellige typer af virksomheder

4. understreger, at frivillige aktiviteter udgør et vigtigt bidrag til velfærdsorganisationer og 
solidaritet og giver mange mennesker en mening med livet; anmoder derfor om 
økonomisk støtte på lokalt, nationalt og europæisk plan;

5. påpeger, at socialt iværksætteri ikke nødvendigvis skal være nonprofit; understreger 
samtidig den sociale værdi, der skabes af velfærdsorganisationer, og behovet for at 
opretholde den;

6. anfører, at sociale velfærdsvirksomheder eller -organisationer ikke skal udsættes for 
ureguleret konkurrence, der kan være resultatet, hvis profitorienterede virksomheder 
fokuserer på lukrative områder, der som regel er byområder, så andre områder, der som 
regel er landdistrikter - hvor logistiske forhindringer medfører højere omkostninger -
bliver mere og mere afhængige af såkaldte "ydelser til fattige";

7. fremfører, at innovative sociale virksomheder skal støttes økonomisk på europæisk plan;

8. understreger behovet for, at unge iværksættere engagerer sig i socialt iværksætteri og 
udforsker nye former for socialt iværksætteri; opfordrer derfor til bedre adgang for unge 
iværksættere til fællesskabsprogrammer og finansiering;

9. støtter initiativer på europæisk plan til udvidelse og styrkelse af den allerede avancerede 
foreningssektor i forskellige medlemsstater;

10. hilser Kommissionens hensigt om at fremlægge et forslag om forenkling af forordningen 
om statut for det europæiske andelsselskab velkomment;

11. støtter Kommissionens hensigt om iværksættelse af en undersøgelse af situationen med 
hensyn til gensidige selskaber i alle medlemsstaterne;

12. understreger, at gensidige selskaber gennem en europæisk statut skal anerkendes som en 
særskilt og vigtig aktør i den europæiske økonomi og det europæiske samfund;

13. hilser Kommissionens forslag om en forordning om en statut for den europæiske fond 
velkomment1;

14. hilser vedtagelsen af en revideret pakke af EU's regler om statsstøtte vedrørende sociale 
og lokale tjenesteydelser velkommen;

                                               
1 COM(2012)0035.
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15. påpeger, at offentlige sociale ydelser af almen interesse ikke anses for at være en del af 
socialt iværksætteri, fordi de hovedsageligt er skattefinansierede, med undtagelse af 
tilfælde, hvor sociale ydelser af almen interesse ydes i samarbejde med sociale 
virksomheder;

Særlige karakteristika ved socialt iværksætteri

16. påpeger yderligere to specifikke karakteristika ved sociale virksomheder, der skal tages i 
betragtning:

o modeller og principper for medarbejderdeltagelse,

o mens det generelt er tilladt og endda velset at lave profit, skal profit, 
driftsoverskud, midler og reserver primært geninvesteres i kvalitet, innovation 
og udvikling

Virksomheder med sociale produkter og tjenesteydelser

17. fastlægger, at sociale virksomheder hovedsageligt er engageret i sociale ydelser, 
sundheds- og plejeydelser og ydelser i hjemmet, hjælp i hjemmet, uddannelse og 
undervisning, reparation af varer, miljø- og ressourcemæssig effektivitet, kunst, kultur, 
forskning og innovation, turisme, håndværk osv.;

Virksomheder, der opfylder sociale mål eller opnår social indvirkning

18. erklærer, at selv om at sociale virksomheder ikke tilbyder sociale produkter og ydelser, 
inkluderer deres iværksættermål f.eks. inkludering og integration på arbejdsmarkedet af 
udsatte grupper, udbydelse af socialpædagogisk hjælp eller (gen-)integrering af 
handicappede gennem undervisning eller beskyttede værksteder;

19. præciserer, at mens der skal skelnes mellem begreberne virksomhedens sociale ansvar 
(CSR) og socialt iværksætteri, kan visse kommercielle virksomheder med betydelige 
CSR-aktiviteter have stærk interaktion med socialt iværksætteri;

Økonomiske perspektiver – forbedring af det retlige og finansielle klima

20. mener, at EU-programmet for social udvikling og innovation for perioden 2014-2020 med 
dets akse vedrørende mikrofinansiering og socialt iværksætteri vil spille en meget vigtig 
rolle i indsatsen for sikring af bedre adgang til mikrokreditter;

21. støtter etableringen af "europæiske sociale iværksætterfonde", da det vil hjælpe sociale 
virksomheder med at sikre finansiering og give investorer sikkerhed i forbindelse med 
investering i socialt iværksætteri;

22. understreger vigtigheden af at sikre, at bestemmelserne for europæiske fonde, der er 
relevante for socialt iværksætteri (såsom Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)) i henhold til de finansielle overslag for 
2014-2020 eksplicit behandler sociale virksomheder og støtter deres udvikling;

23. understreger, at adgang til europæisk finansiering skal forenkles, og at 
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finansieringsmuligheder skal formidles bedre gennem gennemsigtige 
informationsplatforme;

Måling, støtte og fremme

24. opfordrer til en undersøgelse, som iværksættes af Kommissionen og udføres i samarbejde 
med sociale virksomheder, af de forskellige retlige rammer og driftsbetingelser for sociale 
virksomheder, inklusive certificerings- og mærkningssystemer;

25. støtter Kommissionens forslag om etablering af en flersproget onlineplatform for sociale 
virksomheder, der bl.a. skal muliggøre udveksling af bedste praksis, lette deling af 
information om adgang til finansiering og fungere som et netværk for 
grænseoverskridende samarbejde;

26. støtter Europa-Kommissionens forslag om etablering af en ekspertgruppe vedrørende 
socialt iværksætteri, som undersøger fremskridtene med de foranstaltninger, der er 
forudset i denne meddelelse;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en "social mærkning", der skal 
tildeles til sociale virksomheder for at sikre bedre adgang til offentlige indkøb;

28. anmoder Kommissionen om at iværksætte en årlig aktivitetsrapport om socialt 
iværksætteri (inklusive om EU-midler, der er relevante for sektoren), der skal redegøre for 
grundlæggende forskning, beskrive styrker og svagheder og tage fat på nuværende og 
fremtidige udfordringer samt potentielle politiske muligheder;

29. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte mindre virksomheder, der er 
grundlagt af unge og/eller innovative iværksættere;

30. påpeger, at socialt iværksætteri kræver maksimal støtte og accept, og opfordrer til en bred 
informationskampagne, der skal iværksættes gennem etablering af en flersproget 
onlineplatform, som tilbyder hurtig og letforståelig information til borgere, der søger efter 
sociale produkter og ydelser, og som giver et godt overblik over denne sektors aktiviteter 
og merværdi;

31. opfordrer til, at princippet om social iværksætteri, iværksætteri og socialt ansvar medtages 
i skolernes undervisningsplaner;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledningsvis skal der udtrykkeligt henvises til undertitlen på Europa-Kommissionens 
meddelelse af 25. oktober 2011 om "Initiativ for socialt iværksætteri", idet den i forbilledlig 
kort form beskriver EU's komplekse målsætninger:

At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale 
økonomi og den sociale innovation.

Det her formulerede mål omfatter både anerkendelse af de eksisterende strukturer og åbenhed 
over for nye og innovative former i den sociale økonomi – begge dele vil være nødvendigt i 
fremtiden, når vi møder udfordringerne på det sociale område som led i Europa 2020-
strategien og med succes vil løse deres primære opgaver. Her er to hjørnesten i dette 
europæiske koncept:

A. Der hersker enighed om, at vi står foran et stadigt voksende behov for sociale 
ydelser, f.eks. på sundheds- og plejeområdet – ikke mindst på grund af de 
demografiske ændringer hen imod et ældre samfund.

B. Europa stræber efter økonomisk vækst til forbedring af den globale 
konkurrenceevne med potentiale for nye arbejdspladser – i henhold til fælles 
prognoser findes disse i høj grad i den "grønne og hvide sektor".

Konklusionerne på denne baggrund dokumenterer rigtigheden af den politiske agenda, som 
EU følger: fra beslutningen om socialøkonomi fra 2009 over de sociale investeringsfonde fra 
2012 til initiativet for socialt iværksætteri.

Til forskel fra mange andre økonomiske sektorer kræver socialt iværksætteri yderligere 
finansieringsinstrumenter. Kommissionens initiativer skal her hurtigst muligt følges op af 
passende foranstaltninger på nationalt og regionalt plan.

For at muliggøre en hurtig udvikling af socialt iværksætteri forbundet med målrettet støtte til 
personer og organisationer, der er engageret heri, sigter den her fremlagte betænkning fra 
Europa-Parlamentet mod, at der indføres rammebetingelser for den nye næste fase af den 
europæiske socialøkonomi, der er så præcise og klare som muligt, og som samtidig er åbne og 
beskytter muligheder.

Betænkningen har desuden som mål, at denne kommende fase ledsages af stor 
innovationskraft og dermed også af eksperimenter, hvis succes eller mangel på samme kan 
vurderes af EU-institutionerne i fællesskab inden for en overskuelig fremtid. På baggrund 
heraf kan man drage konkrete konklusioner om relevante optimeringsskridt og -tiltag, 
hvorved den langsigtede udvikling af socialt iværksætteri effektivt kan videreføres.

Kort og godt: Ordnede rammebetingelser og aktionsradiusser skal samtidig bevare plads til 
diversitet og pluralitet der, hvor den allerede findes, eller sørge for den der, hvor den mangler.

Et nyttigt grundlag herfor kunne være de af Kommissionen foreslåede nøgleforanstaltninger, 
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f.eks. en kortlægning af det sociale iværksætteri i Europa, oprettelsen af en 
certificeringsdatabase eller omfattende informationsplatforme til gensidig læring. Ligeledes 
burde etableringen af en form for kvalitetsmærke for sociale virksomheder være meget 
fremmende for den videre udvikling.

To aspekter sættes ofte over for hinanden:

1. Med til definitionen af socialt iværksætteri og dens selvforståelse hører begreber som 
almennyttighed, samfundsmæssig nytte, social og miljømæssig indvirkning og 
faktorer som øget tilbageførsel af fortjeneste eller modeller med 
medarbejdermedbestemmelse samt principper om åbenhed og gennemsigtighed.

2. Grundlaget for den ønskede sunde udvikling af socialt iværksætteri er den alment 
accepterede holdning, at sociale virksomheder er en integreret del af den økosociale 
markedsøkonomi på det indre europæiske marked, også socialt iværksætteri kræver 
struktureret konkurrence, der fører til konstant forbedring af kvalitet og effektivitet.

Denne betænkning har dog som mål, at begge aspekter hver for sig og i fællesskab bidrager til 
positiv udvikling af socialt iværksætteri.

En østrigsk velfærdsorganisation (Hilfswerk) sammenfatter i sit slogan på rammende vis den 
fælles forståelse:

"Wer Hilfe braucht, hat Leistung verdient. (den, der har brug for hjælp, fortjener 
ydelser.)"

Ad "struktureret konkurrence": Et specifikt kendetegn ved sociale ydelser er den 
kendsgerning, at de ofte er billigere i tæt bebyggede områder end i landdistrikter (årsager:
logistiktæthed, rejselængde osv.). Her må der naturligvis ikke forekomme konkurrence uden 
regler, så profitorienterede koncentrerer sig om enkelte områder, mens andre ændrer sig i 
retning af "poor services for poor people".

Det gælder for en næste fase af udviklingen også om at rette særlig opmærksomhed mod 
social bankvirksomhed, da den f.eks. i Østrig med stor effektivitet (f.eks. Zweite Sparkasse) 
allerede er til stor hjælp for mange personer i social nød.

Også sociale franchising-modeller fortjener i fremtiden grundig behandling vedrørende deres 
mulige betydning for sociale virksomheder af denne type.

Lad os derfor komme i gang med maksimal udvikling af socialt iværksætteri.
For fremtiden begynder nu!


