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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender, at sociale virksomheder har potentiale til at blive en vigtig drivkraft for 
innovation og som sådan til at give svar på de aktuelle sociale og økonomiske problemer 
og til at bidrage væsentligt til det grænseoverskridende samarbejde og dermed støtte 
væksten i denne sektor;  opmuntrer derfor til, at der udarbejdes en understøttende og 
strømlinet retlig ramme, der fremmer de sociale virksomheders strukturelle 
mangfoldighed, tager hensyn til den specifikke karakter af disse virksomheders aktiviteter 
og yder økonomisk støtte til social iværksættervirksomhed og sociale virksomheder, 
navnlig SMV’er, hvorved deres vækst og bæredygtighed fremmes;

2. mener, at ansvarlige ledelsesprocesser støttet af finansieringsmekanismer, som er genstand 
for behørig overvågning og gennemsigtighed, er nødvendige for at fastholde den sociale 
iværksættervirksomheds  og de sociale virksomheders fokus;

3. understreger, at anerkendelse af de sociale virksomheder på EU-plan ikke må begrænses 
til at indlemme sociale mål i en række handelsvirksomheder, men også bør tage hensyn til 
de særlige kendetegn for de forskellige kategorier af sociale virksomheder, især 
virksomheder inden for social og solidarisk økonomi; fremhæver, at det for at gøre dette 
er nødvendigt at vedtage og anvende finansieringsværktøjer, som sætter sådanne 
virksomheder i stand til at udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med deres egne mål 
og formål og fremme den indbyrdes solidaritet mellem dem; påpeger desuden, at et bedre 
kendskab til sociale virksomheder og en kvalitativ, uafhængig flerpartsvurdering af deres 
aktiviteter vil øge deres bidrag til samfundet som helhed og øge forståelsen af, at social 
samhørighed er en kilde til økonomisk og social rigdom og ikke bare en udgift;

4. glæder sig over forslaget om mikrokreditter til støtte for europæiske SMV'er;

5. understreger betydningen af de sociale virksomheders bidrag i alle sektorer til at styrke 
social samhørighed og social integration og til at forstå og opfylde behovene hos 
forbrugerne i almindelighed og hos sårbare forbrugere i særdeleshed; understreger, at selv 
om de sociale virksomheder hovedsagelig har til formål at forfølge sociale eller 
almennyttige mål, bestræber de sig også på at imødekomme borgernes voksende krav om 
en etisk adfærd, dvs. med større respekt for mennesker, miljø, sociale standarder og 
samfundssind;

6. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at øge 
offentlighedens opmærksomhed på og tillid til sociale virksomheder og opmuntre 
offentligheden til aktivt at støtte denne form for virksomheder;

7. opfordrer medlemsstaterne til at fremme, stimulere og udvikle socioøkonomiske 
foretagender ved at fjerne de hindringer, der forhindrer opstart og udvikling af sociale 
virksomheder, fremme af uddannelse og omskoling i forbindelse med socioøkonomiske 
foretagender og øget støtte til iværksættere, der starter sociale virksomheder;
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8. understreger, at sociale virksomheder gennem deres aktiviteters beskaffenhed og deres 
arbejdsmåde bidrager til at skabe et mere solidarisk og mere demokratisk og aktivt 
samfund, der bidraget til jobskabelse og bæredygtig, inklusiv økonomisk vækst, navnlig 
ved at fremme solidaritet og bæredygtighed, social samhørighed og integration, stabile 
arbejdspladser af god kvalitet, lige muligheder for mænd og kvinder og balance mellem 
personligt liv, familie- og arbejdsliv;

9. mener, at virksomheders sociale ansvar og "socialt iværksættervirksomhed" er 
komplementære aspekter af samme politik og derfor bør udvikles på koordineret måde for 
at undgå dobbeltarbejde i medlemsstaterne;

10. har den holdning, at reformen af EU's regler om offentlige indkøb giver en god mulighed 
for at øge respekten for sociale standarder og for at øge og forbedre de sociale 
virksomheders deltagelse i og adgang til offentlige kontrakter; glæder sig over den nye 
ordning for sociale tjenesteydelser, som indgår i Kommissionens forslag om revisionen af 
direktiverne om offentlige indkøb, og understreger betydningen af dette instrument for de 
lokale indkøbsmyndigheder for at sikre kvalitetstjenesteydelser, der fremmer den sociale 
samhørighed;

11. noterer sig Kommissionens forslag om at tilføje den nye kategori af vanskeligt stillede 
personer til reserverede kontrakter; understreger potentialet i den nye bestemmelse om 
reserverede kontrakter med hensyn til at fremme innovativ social og territorial udvikling, 
samtidig med at konkurrenceprincippet i tildelingen af kontrakter respekteres;

12. anmoder Kommissionen om at foretage en grundig konsekvensanalyse med henblik på at 
udarbejde en langsigtet strategi for sikring af sociale og miljømæssige målsætninger og 
styrkelse af de sociale virksomheders deltagelse i offentlige kontrakter uden at hindre 
konkurrenceelementet i forbindelse med tildeling af kontrakter og uden at skabe 
incitamenter til at omgå reglerne; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de hindringer, 
der forhindrer opstart og udvikling af aktiviteter i socioøkonomiske foretagender, især for 
så vidt angår gennemførelse af administrative procedurer.
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