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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Initiativ för socialt företagande - skapa förutsättningar för att främja sociala företag 
inom ramen för social ekonomi och innovation
(2012/2004(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 18 april 2012 om att 
skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173),

– med beaktande av arbetsdokumentet från facksektionen för inre marknaden, produktion 
och konsumtion om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Skapa 
förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och 
innovation”, INT/606 av den 22 februari 2012,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning av den 8 februari 2012 om 
stadga för europeiska stiftelser (COM(2012)0035),

– med beaktande av kommissionens förslag till direktiv om offentlig upphandling av den 
20 december 2011 (COM(2011)0896),

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning om europeiska fonder för socialt 
företagande av den 7 december 2011 (COM(2011)0862),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011 ”Initiativ för 
socialt företagande – Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för 
social ekonomi och innovation” (COM(2011)0682),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011 om en förnyad 
EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 om 
”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för 
inre marknaden: Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en 
inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi” 
(COM(2010)0608),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (COM(2011)0609),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2012), och av följande skäl:
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A. Sociala företag bidrar starkt till den europeiska sociala modellen1 genom att sysselsätta 
över 11 miljoner människor i EU och stå för sex procent av den totala arbetsstyrkan, och 
skapar ett innovativt socialt värde.

B. Olika historiska händelseutvecklingar har lett till rättsliga ramar för företag, inbegripet 
sociala företag, som varierar i de olika medlemsstaterna.

C. Sociala företag som egen kategori omfattas inte av någon rättslig ram vare sig på 
europeisk eller nationell nivå.

D. Den pågående finanskrisen och den åldrande befolkningen belastar välfärdssystemen, 
inbegripet lagstadgade och frivilliga hälsovårdssystem.

E. Inremarknadsakten2 och Europa 2020-strategin – vilka båda syftar till att skapa hållbar 
tillväxt och fler och bättre arbeten – är starkt sammanlänkade och sociala företag och 
deras innovationspotential syftar till att stödja dem.

F. Europeiska kommissionen anser att aktörer inom den sociala ekonomin och sociala 
företag är viktiga pådrivare för skapande av inkluderande arbetstillfällen och social 
innovation som kräver särskilt stöd3.

G. Sociala tjänster för allmänheten är viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och sociala 
företag kan bidra till att leverera dessa tjänster.

H. Sociala företag möter svårigheter när de söker finansiering och utökar sin verksamhet.

I. Sociala företag stöder politiska reformer genom att främja god förvaltning, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

Inledning 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelanden ”Initiativ för socialt 
företagande” och ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad 
sysselsättning” med rekommendationer till nationella regeringar om skapande av 
arbetstillfällen som ger nya chanser till sociala företag, särskilt i den snabbt växande 
sektorn för vård och omsorg (den så kallade vita sektorn) och i den gröna sektorn.

2. Europaparlamentet anser att sociala företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska inre marknaden och att de har visat sig 
motståndskraftiga under krisen.

3. Europaparlamentet betonar att man bör göra åtskillnad på två termer:

A. Socialt företagande: hela den sektor i den europeiska sociala marknadsekonomin 
som erbjuder sociala varor eller tjänster eller genom sin verksamhet uppfyller 
sociala mål.

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning.
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B. Sociala företag: de institutioner och organisationer som verkar inom ekonomin för 
socialt företagande, antingen i form av välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag eller stiftelser.

Rekommenderade åtgärder för olika typer av företag

4. Europaparlamentet understryker att volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till solidaritet samt skänker många människors liv 
en mening. Parlamentet efterlyser därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell och europeisk 
nivå.

5. Europaparlamentet betonar att socialt företagande inte nödvändigtvis behöver sakna 
vinstsyfte. Parlamentet understryker samtidigt vikten av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och behovet av att behålla det.

6. Europaparlamentet anser att företag eller organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken skulle kunna bli en konsekvens av vinstdrivande 
företags fokus på lukrativa områden. Dessa lukrativa områden finns för det mesta i 
stadsmiljö vilket får till följd att andra områden, för det mesta landsbygdsområden, som 
stöter på logistiska svårigheter som bidrar till högre kostnader, blir mer och mer beroende 
av så kallade tjänster för fattiga befolkningsgrupper.

7. Europaparlamentet anser att innovativa sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå.

8. Europaparlamentet betonar att unga företagare måste engagera sig i socialt företagande 
och utforska nya typer av socialt företagande. Parlamentet efterlyser därför bättre tillgång 
till EU-program och EU-stöd för unga företagare.

9. Europaparlamentet stöder initiativ på europeisk nivå för att utöka och förstärka den redan 
betydande föreningsverksamhet som finns i olika medlemsstater 

10. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har för avsikt att ta fram ett förslag till 
förenkling av förordningen om stadgan för europeiska kooperativa föreningar.

11. Europaparlamentet stöder att kommissionen har för avsikt att genomföra en studie om 
ömsesidiga företag i alla medlemsstater.

12. Europaparlamentet betonar att ömsesidiga företag bör erkännas som en egen och viktig 
aktör inom EU:s ekonomi och samhälle.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till förordning om stadgan för 
europeiska stiftelser.1

14. Europaparlamentet välkomnar antagandet av ett reviderat paket för EU:s regler för statligt 
stöd avseende sociala och lokala tjänster.

                                               
1 COM(2012)0035.
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15. Europaparlamentet understryker att sociala tjänster av allmänt intresse som tillhandahålls 
offentligt inte bör anses vara en del av socialt företagande eftersom de i huvudsak är 
skattefinansierade, undantaget de fall där sociala tjänster av allmänt intresse tillhandahålls 
i samarbete med sociala företag.

Särskilda karakteristika för socialt företagande

16. Europaparlamentet betonar ytterligare två särdrag hos sociala företag som man behöver ta 
hänsyn till:

o modeller och principer för de anställdas deltagande 

o eftersom företagen tillåts och till och med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

Företag med sociala varor och tjänster 

17. Europaparlamentet slår fast att sociala företag framför allt ska bedriva sin verksamhet 
inom vård och omsorg, serviceboenden, utbildning och yrkesutbildning, reparationer av 
varor, miljö- och resurseffektivisering, konst, kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc. 

Företag som uppfyller de sociala kraven eller uppnår socialt inflytande 

18. Europaparlamentet förklarar att även om sociala företag inte erbjuder sociala varor och 
tjänster så ska i deras företags mål ingå att till exempel erbjuda arbete till personer ur 
svaga grupper, att erbjuda sociopedagogiskt stöd åt eller att (åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

19. Europaparlamentet förtydligar att även om man bör göra åtskillnad mellan begreppet 
”företagens sociala ansvar” och annat socialt företagande, kan vissa företag som tar 
betydande socialt ansvar ha ett utvecklat samarbete med sociala företag.  

Budgetplanen – förbättring av den rättsliga och finansiella miljön

20. Europaparlamentet anser att EU-programmet för social förändring och innovation 2014–
2020, med den del som är inriktad på mikrofinansiering och socialt företagande, kommer 
att spela en viktig roll i strävan att garantera större tillgång till mikrolån.

21. Europaparlamentet stöder inrättandet av EU:s fonder för socialt företagande, eftersom de 
kommer att kunna hjälpa sociala företag att få finansiering och ge investerare trygghet att 
investera i socialt företagande.

22. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att bestämmelserna för de europeiska 
fonder som är relevanta för socialt företagande (till exempel Europeiska socialfonden 
(ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)) i budgetplanen 2014–2020 
uttryckligen tar upp sociala företag och stöder deras utveckling.
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23. Europaparlamentet understryker att det måste bli enklare att få tillgång till EU-stöd, och 
att möjligheterna till att få finansiering måste förmedlas på ett bättre sätt via transparenta 
informationsplattformar. 

Mätningar, stöd och främjande 

24. Europaparlamentet efterlyser en studie som ska inledas av kommissionen och bedrivas i 
samarbete med sociala företag, om de olika rättsliga ramarna och driftsvillkoren för 
sociala företag, inbegripet certifierings- och märkningssystem.

25. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att inrätta en flerspråkig nätplattform för 
sociala företag, som bland annat ska underlätta utbyte av bästa metoder och 
informationsutbyte om tillgång till finansiering samt tjäna som ett nätverk för 
gränsöverskridande samarbete.

26. Europaparlamentet stöder Europeiska kommissionens förslag att inrätta en expertgrupp 
om socialt företagande för att utforska vilka framsteg som har gjorts efter det att 
åtgärderna i detta meddelande har vidtagits.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att instifta en social 
märkning som ska tilldelas sociala företag, för att garantera dem bättre tillgång till 
offentlig upphandling. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en årlig verksamhetsrapport om 
socialt företagande (inbegripet om de EU-fonder som är relevanta för sektorn) som ska ta 
upp viktig forskning, beskriva styrkor och svagheter och belysa nuvarande och framtida 
utmaningar, såväl som möjliga politiska åtgärder. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja mindre 
företag som har startats av unga och/eller innovativa företagare.

30. Europaparlamentet betonar att sociala företag kräver maximalt stöd och acceptans, och 
efterlyser en bred informationskampanj som ska lanseras genom inrättandet av en 
flerspråkig nätplattform som tillhandahåller snabb och enkel information för medborgare 
som letar efter sociala varor och tjänster, och som ger en bra överblick över 
verksamheterna och mervärdet i denna sektor. 

31. Europaparlamentet anser att principerna för socialt företagande, entreprenörskap och 
socialt ansvar bör inkluderas i skolornas läroplaner.

32. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Inledningsvis hänvisas uttryckligen till undertiteln på kommissionens meddelande av den 
25 oktober 2011 om initiativ för socialt företagande, eftersom den beskriver EU:s komplexa 
mål i en önskvärd kompakt form: 

”Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi 
och innovation.”

Det mål som formuleras här innefattar både ett erkännande av befintliga strukturer och en 
öppning för nya, innovativa former av social ekonomi – båda delar kommer att behövas i 
framtiden, när utmaningarna på det sociala området sätts i sitt sammanhang i Europa 2020-
strategin och vi framgångsrikt vill omsätta dess främsta uppgifter. Nedan följer två hörnstenar 
i detta europeiska koncept:

A. Det råder inga tvivel om att vi står inför ett ständigt växande behov av sociala 
tjänster, t.ex. inom hälso- och sjukvården – detta enbart på grund av 
demografiska förändringar mot ett allt äldre samhälle.

B. Europa strävar efter ekonomisk tillväxt för att öka sin globala konkurrenskraft 
och utsikterna till nya arbetstillfällen – enligt ömsesidigt godtagbara prognoser 
finns dessa i hög grad inom den ”gröna och vita ekonomin”.

Slutsatserna av detta styrker riktigheten i EU:s politiska agenda: från resolutionen om den 
sociala ekonomin 2009 via de sociala investeringsfonderna 2012 till initiativet för socialt 
företagande.

Till skillnad från många andra ekonomiska sektorer kräver socialt företagande ytterligare 
finansieringsinstrument. Efter kommissionens initiativ måste snarast möjligt lämpliga åtgärder 
på nationell och regional nivå följa.

För att möjliggöra en snabb utveckling av socialt företagande tillsammans med målinriktat 
stöd till engagerade personer och organisationer eftersträvas i ovanstående betänkande från 
Europaparlamentet en förankring av så exakta och tydliga, men samtidigt så öppna och 
tillvaratagande ramvillkor som möjligt för nästa fas av EU:s sociala ekonomi med dess nya 
förtecken.

I betänkandet erkänns också att den fas som vi har framför oss bör åtföljas av stark 
innovationskraft och därmed även av experiment, vars framgångar eller misslyckanden 
kommer att utvärderas av EU-institutionerna tillsammans med medlemsstaterna inom en 
överskådlig tidsperiod. Därefter kan konkreta slutsatser dras angående motsvarande 
optimeringsåtgärder, vilka effektivt kan leda till en långfristigare utveckling av socialt 
företagande. 
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Kort och gott: Reglerade ramvillkor och reglerat handlingsutrymme bör på samma gång 
bevara möjligheterna till mångfald och pluralitet där dessa redan finns och skapa möjligheter 
där de hittills har saknats.

En god utgångspunkt för detta kan de nyckelåtgärder vara som kommissionen föreslagit, t.ex. 
en kartläggning av de sociala företagen i Europa, en offentlig certifieringsdatabas som gäller 
sociala företag i Europa eller omfattande informationsplattformar för ömsesidigt lärande. På 
samma sätt bör införandet av ett slags kvalitetssigill för socialt företagande i hög grad främja 
den fortsatta utvecklingen.

Två aspekter ställs ofta mot varandra:

1. Till en definition av socialt företagande hör naturligtvis begrepp som allmännytta, 
samhällsnytta, social och miljömässig inverkan samt faktorer som ökat hemtagande av 
vinster eller modeller för arbetstagarnas medbeslutanderätt samt principer för 
öppenhet och transparens.

2. Utgångspunkt för den eftersträvade blomstrande utvecklingen av socialt företagande är 
en allmänt godtagen övertygelse om att socialt företagande är en integral beståndsdel i 
den ekonomisk-sociala marknadsekonomin på den europeiska inre marknaden. Även 
socialt företagande kräver en reglerad konkurrens som hela tiden leder till 
kvalitetsförbättring och insatser för att öka effektiviteten.

Detta betänkande syftar emellertid tvärtemot till att få de båda aspekterna att gemensamt, sida 
vid sida, bidra till en positiv utveckling av socialt företagande.

Ett citat från en slogan för en österrikisk välgörenhetsorganisation (hjälporganisation) 
sammanfattar den gemensamma förståelsen på ett träffande sätt:

”Den som behöver hjälp förtjänar en insats.”

Ang. reglerad konkurrens: Ett särskilt kännetecken för sociala tjänster är att de oftare erbjuds 
till ett billigare pris i storstadsregioner än på landsbygden (orsaker till detta är logistiktäthet, 
kommunikationsmöjligheter m.m.). Det får naturligtvis inte förekomma konkurrens utan 
reglering, så att vinstdrivna aktörer koncentrerar sig på enstaka områden medan andra lägger 
om sin verksamhet så att den mera kommer att följa mottot ”poor services for poor people”.

I nästa utvecklingsfas gäller det även att hålla ett särskilt öga på det sociala bankväsendet, 
som exempelvis i Österrike (t.ex. ”Zweite Sparkasse”) på ett mycket effektivt sätt redan bistår 
många människor i sociala nödsituationer.

Även sociala franchising-modeller förtjänar i framtiden en ingående granskning i fråga om 
dess möjliga betydelse för detta slags sociala företagande.

Låt oss alltså inleda arbetet med att maximalt utveckla socialt företagande. För:
Framtiden börjar nu!


