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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het sociaalondernemerschapsinitiatief - het creëren van een gunstig klimaat 
voor sociale ondernemingen, voornaamste belanghebbenden in de sociale economie en 
innovatie

(2012/2004(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's van 18 april 2012 
getiteld "Naar een banenrijk herstel" (COM(2011)0173),

– gezien het werkdocument van de sectie voor een eengemaakte markt, productie en 
consumptie betreffende de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's getiteld 
"sociaalondernemerschapsinitiatief - het creëren van een gunstig klimaat voor sociale 
ondernemingen, voornaamste belanghebbenden in de sociale economie en innovatie”, 
INT/606 van 22 februari 2012,

– gezien het voorstel van de Commissie van 8 februari 2012 voor een verordening van de 
Raad inzake het statuut voor een Europese stichting (COM(2012)0035),

– gezien het voorstel van de Commissie van 20 december 2011 voor een richtlijn inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)0896), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 7 december 2011 voor een verordening inzake 
Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2011)0862), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2011 getiteld 
“sociaalondernemerschapsinitiatief - het creëren van een gunstig klimaat voor sociale 
ondernemingen, voornaamste belanghebbenden in de sociale economie en innovatie” 
(COM(2011)0682),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober inzake een vernieuwde EU-
strategie 2011-2014 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM(2011)0681),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 inzake de “Single Market Act 
- Twaalf hendels om groei te bevorderen en vertrouwen te versterken. Samen werk maken 
van een nieuwe groei" (COM(2011)0206),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld “naar een Single 
Market Act - voor een uiterst concurrerende sociale markteconomie” (COM(2010)0608),

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2010 inzake een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en innovatie (COM(2011)0609),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,
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– gezien het verslag van de Commissie economische en sociale zaken en de adviezen van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7–0000/2012),

A. gezien dat sociale ondernemingen, die ruim 11 miljoen mensen binnen de EU 
tewerkstellen en 6% van de gehele beroepsbevolking vormen, aanzienlijk bijdragen aan 
het Europees sociaal model1 en een innovatieve sociale waarde genereren;

B. gezien dat verschillende historische ontwikkelingen ertoe geleid hebben dat wettelijke 
kaders voor ondernemingen, waaronder sociale ondernemingen, aanzienlijke verschillen 
vertonen tussen de lidstaten;

C. gezien dat sociale ondernemingen op zich niet erkend zijn door een wettelijk kader, noch 
op Europees, noch op nationaal niveau;

D. gezien dat de huidige financiële crisis en een vergrijzende bevolking een last vormen voor 
stelsels voor sociale zekerheid, waaronder wettelijk verplichte en vrijwillige stelsels voor 
gezondheidszorg;

E. gezien dat de Single Market Act2 en de Europa 2020-strategie - die beide streven naar 
duurzame groei en het ontwikkelen van meer en betere banen - sterk onderling verbonden 
zijn en dat sociale ondernemingen en hun potentieel voor innovatie ernaar streven daaraan 
bij te dragen;

F. gezien dat de Europese Commissie actoren in de sociale economie en sociale 
ondernemingen erkent als belangrijke voorgangers in het scheppen van werkgelegenheid 
en sociale innovatie die speciale ondersteuning3 vereisen;

G. gezien dat sociale diensten van algemeen belang hoofdbestanddelen zijn voor een 
verzorgingsstaat en dat sociale ondernemingen kunnen helpen bij het voorzien hiervan;

H. gezien dat sociale ondernemingen moeilijkheden ondervinden bij het financieren en 
uitbreiden van hun activiteiten;

I. gezien dat sociaal ondernemerschap beleidshervormingen steunt, door het bevorderen van 
goed beheer, wederzijds leren en sociale innovatie;

Inleiding 

1. verwelkomt de mededelingen van de Commissie “sociaalondernemerschapsinitiatief en 
“naar een banenrijk herstel”4 met aanbevelingen aan nationale overheden voor het creëren 
van werkgelegenheid - in het bijzonder in de snelgroeiende sector voor gezondheids- en 
sociale zorg (de zogenaamde witte sector) en in de groene sector - die nieuwe 
mogelijkheden bieden aan sociale ondernemers;

2. stelt vast dat sociaal ondernemerschap deel uitmaakt van de ecosociale markteconomie en 
                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012) 173, Naar een banenrijk herstel.
4 Ibid.
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van de Europese interne markt en dat het een hoge weerstand heeft getoond tegen de 
crises;

3. geeft aan dat twee termen onderscheiden moeten worden:

A. Sociaal ondernemerschap: de hele sector van de Europese sociale markteconomie, 
welke sociale producten of diensten aanbiedt of sociale doelstellingen vervult 
door middel van zijn activiteiten;

B. Sociale ondernemingen: de handelende en actieve instellingen en organisaties in 
de sociaalondernemerschapseconomie, in de vorm van welzijnsorganisaties, 
particuliere ondernemingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge 
maatschappijen of fondsen;

Aanbevolen acties en verschillende soorten ondernemingen

4. benadrukt dat de activiteiten van vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan 
zorginstellingen en solidariteit, en veel mensen een doel geven in hun leven; verzoekt 
daarom om financiële steun op lokaal, nationaal en Europees niveau;

5. wijst erop dat sociaal ondernemerschap niet noodzakelijk zonder winstoogmerk moet zijn; 
benadrukt tegelijkertijd de sociale waarde die voorzien wordt door welzijnsorganisaties en 
de noodzaak die waarde te bewaren;

6. stelt dat sociale welzijnsbedrijven of -organisaties niet blootgesteld mogen worden aan 
ongereguleerde concurrentie, wat het gevolg zou kunnen zijn indien commercieel 
georiënteerde bedrijven zich richten op winstgevende, voornamelijk stedelijke gebieden, 
zodat andere, voornamelijk landelijke gebieden - waar logistieke belemmeringen tot 
hogere kosten leiden - meer en meer afhankelijk worden van zogenaamde "diensten voor 
de armen";

7. stelt dat innovatieve sociale ondernemingen financieel gesteund zouden moeten worden 
op Europees niveau;

8. benadrukt de noodzaak voor jonge ondernemers om zich in te zetten voor sociaal 
ondernemerschap en om nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap te ontdekken; 
verzoekt daarom om betere toegang voor jonge ondernemers tot 
gemeenschapsprogramma's en -financiering;

9. steunt initiatieven op Europees niveau om de reeds geavanceerde verenigingensector in 
verscheidene lidstaten uit te breiden en te versterken;

10. verwelkomt de intentie van de Commissie om een voorstel te presenteren voor 
vereenvoudiging van de verordening inzake het statuut voor een Europese coöperatieve 
vennootschap;

11. steunt de intentie van de Commissie om een studie uit te voeren betreffende de situatie 
van onderlinge maatschappijen in alle lidstaten;
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12. benadrukt dat onderlinge maatschappijen erkend moeten worden, door middel van een 
Europees statuut, als een afzonderlijke en belangrijke actor binnen de Europese economie 
en samenleving;

13. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het opzetten van 
een Europees statuut voor stichtingen1;

14. verwelkomt het aannemen van een herzien pakket van EU-regels voor overheidssteun 
betreffende sociale en lokale diensten;

15. geeft aan dat openbaar voorziene sociale diensten van algemeen belang niet beschouwd 
worden als onderdeel van sociaal ondernemerschap, omdat die voornamelijk gefinancierd 
worden door belastinggelden, behalve in gevallen waar sociale diensten van algemeen 
belang voorzien worden in samenwerking met sociale ondernemingen;

Specifieke kenmerken van sociaal ondernemerschap

16. wijst op twee bijkomende specifieke kenmerken van sociaal ondernemerschap waar 
rekening mee gehouden moet worden:

o modellen en principes voor werknemersdeelname; 

o hoewel winstbejag in het algemeen toegestaan is en zelfs gesteund wordt, 
moeten winsten, handelsoverschotten, fondsen en reserves in eerste instantie 
geherinvesteerd worden in kwaliteit, innovatie en ontwikkeling;

Ondernemingen met sociale producten en diensten 

17. stelt vast dat sociale ondernemingen voornamelijk geëngageerd zijn in sociale, 
gezondheids-, zorg- en thuisdiensten, begeleid wonen, onderwijs en opleiding, repareren 
van goederen, milieu- en hulpbronduurzaamheid, kunst, cultuur, onderzoek en innovatie, 
toerisme, ambachten, enz.;

Ondernemingen die sociale doelstellingen vervullen of een sociale impact verwezenlijken 

18. verkondigt dat, zelfs wanneer sociale ondernemingen geen sociale producten of diensten 
aanbieden, hun ondernemingsdoel bv. zal omvatten sociale en arbeidsintegratie van 
kwetsbare groepen, het voorzien van sociopedagogische hulpverlening of de 
(her)integratie van personen met een handicap door opleiding of beschermde 
werkgroepen;

19. verduidelijkt dat, hoewel de notie van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
afzonderlijk moet worden beschouwd van sociaal ondernemerschap, bepaalde 
commerciële ondernemingen met aanzienlijke activiteit op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een sterke band kunnen hebben met sociaal ondernemerschap;

                                               
1 COM(2012)0035 definitief.
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Financiële perspectieven - verbeteren van het wettelijk en fiscaal milieu

20. is van mening dat het EU-programma voor sociale verandering en innovatie voor 2014-
2020, met zijn as voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap, een belangrijke rol 
zal spelen in de inspanningen voor het garanderen van betere toegang tot microkredieten;

21. steunt het opzetten van een Europees sociaalondernemerschapsfonds (ESO), daar dat 
sociale ondernemingen zal helpen bij het verzekeren van financiering en investeerders de 
zekerheid zal geven om in sociaal ondernemerschap te investeren;

22. benadrukt het belang van het verzekeren dat onder de financiële vooruitzichten 2014-2020 
de verordeningen voor Europese fondsen met betrekking op sociaal ondernemerschap 
(zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO)) expliciet betrekking zullen hebben op sociale ondernemingen en 
hun ontwikkeling zullen steunen;

23. benadrukt dat toegang tot Europese financiering vereenvoudigd moet worden en dat 
mogelijkheden voor financiering beter verspreid moeten worden via transparante 
informatieplatformen;

Metingen, ondersteuning en promotie 

24. vraagt om een studie, geleid door de Commissie en uitgevoerd in samenwerking met 
sociale ondernemingen, van de verschillende wettelijke kaders en handelsvoorwaarden 
voor sociale ondernemingen, met inbegrip van certificatie- en etiketteringsregelingen;

25. steunt het voorstel van de Commissie om een meertalig online platform op te zetten voor 
sociale ondernemingen dat onder meer moet zorgen voor het mogelijk maken van de 
uitwisseling van beste praktijken, het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling omtrent 
toegang tot financiering en moet dienen als een netwerk voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

26. steunt het voorstel van de Europese Commissie om een expertisegroep aan te stellen voor 
sociaal ondernemerschap (GECES) om de voortgang te beoordelen van de in deze 
communicatie beoogde maatregelen;

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten om een “sociaal etiket” in te stellen dat aan sociale 
ondernemingen wordt toegekend, om een betere toegang tot overheidsopdrachten te 
verzekeren;

28. verzoekt de Commissie om een jaarlijks activiteitenrapport voor sociaal ondernemerschap 
te lanceren (met inbegrip van EU-fondsen die relevant zijn voor die sector) dat rekenschap 
geeft van fundamenteel onderzoek, sterktes en zwaktes omschrijft en zowel huidige en 
toekomstige uitdagingen als mogelijke beleidsopties behandelt;

29. verzoekt de Commissie en de lidstaten om kleinere ondernemingen opgezet door jonge 
en/of innovatieve ondernemers te steunen;

30. geeft aan dat sociaal ondernemerschap een maximum aan ondersteuning en aanvaarding 
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nodig heeft en roept op tot het lanceren van een brede informatiecampagne door middel 
van het introduceren van een meertalig online platform dat snelle en eenvoudige toegang 
biedt voor burgers die sociale producten en diensten zoeken en dat een goed overzicht 
geeft van de activiteiten en toegevoegde waarde van deze sector;

31. vraagt dat de beginselen van sociaal ondernemerschap en sociale verantwoordelijkheid 
opgenomen worden in de curricula van scholen;

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

TOELICHTING

Ten eerste moet uitdrukkelijk op de ondertitel van de mededeling van de Europese Commissie 
van 25 oktober 2011 inzake “initiatieven voor sociaal ondernemerschap” gewezen worden, 
gezien die de complexe doelstellingen van de EU in lovenswaardig compacte vorm beschrijft. 

Creatie van een “ecosysteem” ter bevordering van sociale ondernemingen als 
sleutelspelers van de sociale economie en sociale innovatie.

Het hier geformuleerde doel omvat zowel de erkenning van de bestaande structuren als de 
opening naar nieuwe, innovatieve vormen in de sociale economie – beide zullen ze in de 
toekomst nodig zijn, wanneer wij de uitdagingen op sociaal gebied in de context van de 
Europa 2020-strategie stellen en hun primaire taakstellingen succesvol om willen zetten. Hier 
twee hoekstenen van deze Europese opzet:

A. Het is duidelijk, dat wij voor een constant groeiende behoefte aan sociale 
dienstverlening staan, bv. op het gebied van gezondheid en verzorging – enkel 
al op grond van de demografische veranderingen aangaande een altijd ouder 
wordende samenleving.

B. Europa streeft naar economische groei ter verhoging van het mondiale 
concurrentievermogen met potentieel voor nieuwe arbeidsplaatsen – volgens 
eensgezinde prognoses liggen die in hoge mate in de “groene en witte 
economie”.

De conclusies daarvan tonen de juistheid van de door de EU gevolgde politieke agenda aan: 
Van de resolutie inzake sociale economie 2009 naar het sociale investeringsfonds 2012 tot 
initiatieven voor sociaal ondernemerschap.

In tegenstelling tot andere sectoren van de economie behoeft sociaal ondernemerschap 
bijkomende financieringsinstrumenten. Op de initiatieven van de Commissie moeten hier zo 
snel mogelijk adequate maatregelen op nationaal en regionaal niveau volgen.
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Om een vlugge ontwikkeling van het sociale ondernemerschap, met gerichte ondersteuning 
van de daarvoor geëngageerde personen en organisaties, mogelijk te maken, streeft het hier 
voorgelegde rapport van het Europees Parlement ernaar, dat zo precies en duidelijk mogelijke 
evenals open en kansen beschermende randvoorwaarden voor de onder nieuwe voortekenen 
staande volgende fase van de Europese sociale economie verankerd worden.

Dit rapport geeft aan, dat deze voor ons liggende fase van hoge investeringskracht en daarmee 
ook van experimenten begeleid zou moeten zijn. En het succes of de mislukking daarvan zal 
binnen afzienbare tijd door de EU-instellingen gezamenlijk met de lidstaten beoordeeld zijn. 
Daaruit kan men dan de concrete conclusies voor adequate optimalisatiestappen en -
maatregelen trekken, waardoor de ontwikkeling op langere termijn van het sociaal 
ondernemerschap dan efficiënt doorgezet kan worden. 

Kortom, afgehandelde randvoorwaarden en actieradius moeten tegelijkertijd de ruimte voor 
diversiteit en pluraliteit daar behouden, waar die al bestaat oftewel daar creëren, waar die tot 
nog toe ontbreekt.

De door de Commissie voorgestelde sleutelmaatregelen kunnen daarvoor een nuttige basis 
zijn, bv. een cartografie van het sociaal ondernemerschap in Europa, de creatie van een 
certificeringsdatabank of omvangrijke informatieplatformen inzake het wederzijds leren. 
Evengoed zou de ontwikkeling van een soort kwaliteitsstempel voor sociale ondernemingen 
zeer bevorderlijk voor de verdere ontwikkeling zijn.

Twee aspecten worden vaak tegen elkaar als argument gebruikt:

1. Tot de definitie van het sociaal ondernemerschap en diens zelfbesef horen begrippen 
zoals algemeen nut, maatschappelijk nut, sociale en milieu-uitwerking en factoren als 
versterkte winstbeperking of modellen van medezeggenschap voor medewerkers 
evenals principes van openheid en transparantie.

2. Basis van de nagestreefde florerende ontwikkeling van het sociaal ondernemerschap is 
de algemeen geaccepteerde overtuiging, dat sociale ondernemingen een integraal 
bestanddeel van de ecosociale markteconomie in de Europese interne markt zijn; ook 
het sociaal ondernemerschap behoeft een geregelde concurrentie, die tot constante 
kwaliteitsverbetering en inspanningen voor efficiëntie leidt.

Dit rapport doelt evenwel op het tegenovergestelde, dat deze beide aspecten naast elkaar en 
met elkaar tot de positieve ontwikkeling van het sociaal ondernemerschap bijdragen.

Het citaat van een slogan van een Oostenrijkse welvaartsorganisatie (Hilfswerk) vat het 
gemeenschappelijke inzicht treffend samen:

“Wie hulp nodig heeft, heeft prestatie verdiend.”

Ad “geregelde concurrentie”: Een specifiek kenmerk van sociale dienstverlening is het feit, 
dat die in dichtbevolkte gebieden vaak voordeliger aangeboden wordt, dan op het platteland 
(redenen: logistieke dichtheid, aanvoerwegen, etc.). Hier mag natuurlijk geen concurrentie 
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zonder regels plaatsvinden, zodat op winst gerichte organisaties zich op afzonderlijke 
gebieden concentreren en andere zich in de richting van “poor service for poor people” 
begeven.

Voor een volgende fase van de ontwikkeling dient er ook speciale aandacht te zijn voor het 
sociale bankwezen, zoals het bijvoorbeeld in Oostenrijk (bijv. Zweite Sparkasse) al veel 
mensen in sociale noodsituaties erg doeltreffend bijstaat.

Ook sociale franchisemodellen verdienen in de toekomst een nauwkeurige verwijzing met 
betrekking tot hun mogelijke betekenis voor sociale ondernemers van deze soort.

We beginnen dus aan het werk om het sociaal ondernemerschap maximaal te ontwikkelen. 
Want:-{}-
de toekomst begint nu!


