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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet inser att sociala företag har potential att bli viktiga drivkrafter för 
innovation, och som sådana kan komma med lösningar på de aktuella sociala och 
ekonomiska problemen samt väsentligt bidra till gränsöverskridande samarbete och 
därmed stödja tillväxten inom sektorn. Parlamentet uppmuntrar därför utvecklingen av 
ett stödjande och enhetligt regelverk som främjar de sociala företagens strukturella 
mångfald, tar hänsyn till deras verksamhets specifika karaktär och ger ekonomiskt stöd 
som är mer anpassat till socialt entreprenörskap och socialt företagande, inte minst för 
små och medelstora företag, och därigenom främjar deras tillväxt och hållbarhet.

2. Europaparlamentet anser att ansvarsfulla förvaltningsprocesser som stöds av 
finansieringsmekanismer med lämplig insyn och övervakning är nödvändiga för att det 
sociala företagandets och de sociala företagens fokus ska kunna upprätthållas.

3. Europaparlamentet understryker att erkännandet av sociala företag på EU-nivå inte endast 
bör omfatta sociala ändamål i vissa kommersiella företag, utan även bör beakta särdragen 
i varje kategori av sociala företag, och i synnerhet företagen inom den sociala och 
solidariska ekonomin. För att göra detta måste man införa och tillämpa 
finansieringsverktyg som gör det möjligt för sådana företag att driva sin verksamhet 
i enlighet med sina egna mål och målsättningar, och främja solidaritet mellan dem. 
Parlamentet betonar även att bättre kunskaper om sociala företag och en kvalitativ och 
oberoende utvärdering av deras verksamhet, utförd av flera parter, skulle öka deras bidrag 
till samhället som helhet och höja medvetenheten om på vilket sätt den sociala 
sammanhållningen utgör en källa till ekonomiskt och socialt välstånd och inte endast 
en kostnad.

4. Europaparlamentet välkomnar förslaget om mikrokrediter för att stödja europeiska små 
och medelstora företag.

5. Europaparlamentet understryker de sociala företagens bidrag, i alla branscher, när det 
gäller att stärka den sociala sammanhållningen och den sociala integrationen och att förstå 
och möta konsumenternas behov, i synnerhet sårbara konsumenters behov. Parlamentet 
understryker att även om de sociala företagen främst avser att tillgodose sociala behov 
eller behov av allmänt intresse, så strävar de också efter att möta allmänhetens ökade 
efterfrågan på etiska beteenden som i högre grad respekterar människan, miljön, naturen, 
sociala normer och en gemenskapskänsla.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som är avsedda att öka 
allmänhetens medvetenhet om sociala företags verksamhet och förtroendet för dessa 
företag, och att uppmuntra gemene man att aktivt stödja denna typ av företag.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja, stimulera och utveckla 
organisationer inom den sociala ekonomin genom att undanröja de hinder som finns för 
start och utveckling av sociala företag, genom att främja utbildning och omskolning inom 
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området för organisationer i den sociala ekonomin och genom ökat stöd till entreprenörer 
i sociala företag.

8. Europaparlamentet betonar att sociala företag, genom sin verksamhets karaktär och sitt 
sätt att arbeta, hjälper till att bygga ett mer sammanhållande, demokratiskt och ”aktivt” 
samhälle som bidrar till att skapa arbetstillfällen och till en hållbar och inkluderande 
ekonomisk tillväxt, särskilt genom att främja solidaritet och hållbarhet, social 
sammanhållning och social integration, stabila arbetstillfällen av god kvalitet, lika 
möjligheter för män och kvinnor samt möjlighet att förena privatliv, familjeliv och 
arbetsliv.

9. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar och ”socialt företagande” är 
kompletterande aspekter av samma politik, och därför bör utvecklas på ett samordnat sätt,
utan att medlemsstaternas insatser överlappar varandra.

10. Europaparlamentet anser att reformen av EU:s regler för offentlig upphandling ger en bra 
möjlighet att öka respekten för sociala normer och förbättra, samt ge ökade möjligheter 
för, sociala företags deltagande i offentliga upphandlingar. Parlamentet välkomnar den 
nya ordning för sociala tjänster som föreslås i kommissionens förslag avseende översynen 
av direktiven om offentlig upphandling, och betonar detta verktygs betydelse för lokala 
avtalsslutande myndigheter för att tillhandahålla kvalitetstjänster som främjar den sociala 
sammanhållningen.

11. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att lägga till missgynnade 
samhällsgrupper som ny grupp i reserverade kontrakt. Parlamentet betonar den betydelse 
som denna nya bestämmelse om reserverade kontrakt kan få för att främja innovativ och 
territoriell utveckling samtidigt som principerna om att tilldelningen av kontrakt ska vara 
konkurrensutsatt respekteras.

12. Europaparlamentet ber kommissionen att utföra en grundlig konsekvensbedömning för att 
utarbeta en långsiktig strategi för att skydda sociala och miljömässiga mål och förbättra 
sociala företags deltagande i offentliga upphandlingar, utan att hämma konkurrensen vid 
upphandlingarna eller uppmuntra till att kringgå reglerna. Parlamentet ber 
medlemsstaterna att undanröja hinder för start och utveckling av ekonomisk aktivitet inom 
den sociala ekonomins organisationer, särskilt med avseende på administrativa 
förfaranden.
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