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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens forslag om øget adgang til finansiering for sociale virksomheder 
gennem tilvejebringelse af en forskriftsmæssig ramme med henblik på oprettelse af 
investeringsinstrumenter på EU-plan; tilskynder Kommissionen til at foreslå konkret 
lovgivning så snart som muligt i betragtning af det stort set uudforskede innovative 
potentiale i disse sociale virksomheder; påpeger, at der forud for en indførelse af nye 
former for finansiel støtte vil blive foretaget en analyse af de nuværende instrumenter med 
henblik på at kontrollere deres effektivitet, og anser det følgelig for nødvendigt at få 
redskaber til at måle og sammenligne det sociale udbytte af investeringerne for at fremme 
udviklingen af et mere gennemsigtigt investeringsmarked; er overbevist om, at forskellige 
finansielle instrumenter, såsom europæiske sociale iværksætterfonde eller europæiske 
venturekapitalfonde, udstedelsen af solidaritetsobligationer og initiativer om business 
angels, er nødvendige og bør tilskyndes samt fremmes;

2. understreger, at der er store forskelle mellem sociale virksomheder hvad angår form, 
størrelse, forretningsaktiviteter, økonomi og samarbejde. Der er sociale virksomheder, 
som er førende i udviklingen inden for deres område, og som har tilstrækkelig kapacitet til 
at udvikle sig selv, men der er også dem, der har behov for knowhow hvad angår 
etablering, udvikling og administration af deres virksomheder; 

3. mener, at definitionen af en social virksomhed i meddelelsen om initiativet vedrørende 
socialt iværksætteri er et positivt skridt i retning af at anerkende den særlige karakter af 
denne type organisation; anmoder om, at denne beskrivelse anvendes i alle EU's 
institutioner; fastholder, at det er nødvendigt, at denne beskrivelse anvendes i forslaget til 
forordning om europæiske midler til socialt iværksætteri; fastholder endvidere, at der 
tages højde for de tre nøgledimensioner, der kendetegner sociale virksomheder, nemlig det 
sociale mål, iværksætteraktiviteter og forvaltningsmetoder, der fremmer medinddragelse;

4. fremhæver, at begrebet “social virksomhed” er entydigt forbundet med demokratisk 
styring af en virksomhed, som fuldt ud sikrer økonomisk demokrati, inddragelse af 
interessenterne og gennemsigtighed samt styring af virksomhedsforandringer i tråd med 
principperne i Den Europæiske Union, OSCE og FN; opfordrer Kommissionen til at tage 
højde for disse aspekter, når den analyserer og identificerer bedste praksis og modeller, 
der kan kopieres, når den opretter en offentlig database for den mærkning og certificering, 
der gælder for de sociale virksomheder i Europa, med henblik på at opnå større synlighed 
og gøre det lettere at sammenligne, og når den fremsætter forslag med henblik på at 
forbedre den retlige ramme;

5. anser det for nødvendigt at skabe betingelser, som gør det muligt for sociale virksomheder 
at opnå finansiel uafhængighed og engagere sig i kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer og reducerede indkøb i mange medlemsstater tvinger 
sociale virksomheder til at fokusere på at opnå bevillinger og midler fra statslige 
institutioner i stedet for på at forbedre kvaliteten af deres tjenesteydelser eller produkter, 
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hvilket ville bidrage til at styrke deres konkurrenceevne; understreger behovet for at øge 
adgangen til gælds- og egenkapitalinstrumenter på de relevante stadier i 
virksomhedsudviklingen, idet der tages højde for den specifikke måde, sociale 
virksomheder opererer på;

6. mener, at det for at øge sociale virksomheders konkurrenceevne i hele Europa er 
nødvendigt at tilskynde til oprettelse af sociale innovationsklynger, som har merværdi 
udover blot lokalområdet; mener endvidere, at sociale virksomheder med passende 
incitamenter kan være afgørende for beskæftigelsen af kvalificerede arbejdstagere over 50 
år, som har forladt arbejdsmarkedet;

7. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at tilvejebringe lige muligheder for sociale virksomheder, når de deltager i offentlige 
indkøb;

8. bifalder Kommissionens tiltag med hensyn til at forenkle regnskabsprincipperne for 
SMV'er, hvilket vil bidrage til at gøre besparelserne endnu mere mærkbare;

9. mener, at indførelsen af en fælles europæisk ramme for offentliggørelse af data vil sikre 
mere præcis og effektiv information om investeringer i sociale virksomheder;

10. mener, at problemerne på markedet for sociale virksomheder på den ene side er manglen 
på relevant knowhow og på den anden side det utilstrækkelige fokus på sociale 
virksomheders særlige forhold, og at det derfor er vigtigt at udveksle oplysninger på 
internationalt plan, hvor det er relevant, og inden for de enkelte medlemsstater, samt også 
at sikre, at rådgivning, uddannelse – herunder grundlæggende uddannelse og efter- og 
videreuddannelse – og information er tilgængelige i denne kontekst; mener, at man ved at 
støtte og fremme sociale virksomheder kan udnytte deres vækstpotentiale og evne til at 
skabe en merværdi for samfundet bedst muligt;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle 
erhvervsuddannelsesprogrammer, herunder dem der er baseret på anvendelse af 
kommunikations- og informationsteknologi, som er rettet mod virksomheder, der leverer 
sociale tjenesteydelser og/eller produkter og tjenesteydelser til sårbare personer;

12. understreger, at det er afgørende at skabe større opmærksomhed om sociale virksomheder, 
navnlig dem der opererer inden for den sociale økonomi, gennem passende 
informationskampagner; mener endvidere, at denne målsætning gør det nødvendigt at 
skabe større synlighed for fordelene ved og hensigterne med sociale virksomheder ved at 
trække på andre vurderingsmekanismer og andre indikatorer end de rent økonomiske; 
bemærker, at driften af sociale virksomheder, navnlig dem der opererer inden for den 
sociale økonomi, i mange tilfælde vanskeliggøres af problemer med opmærksomheden 
omkring sådanne virksomheder eller de stereotyper, de er omgivet af; bemærker derfor, at 
førsteprioriteten efter Kommissionens mening er at øge opmærksomheden hos alle 
offentlige myndigheder, navnlig i de lokale samfund, da en udnyttelse af det lokale 
potentiale kan bidrage til at engagere disse lokale samfund og på samme tid øge 
tiltrækningen ved, at sociale virksomheder arbejder i de pågældende regioner;

13. fremhæver, at meddelelsen giver mulighed for at opfordre til inddragelse af sociale 
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virksomheder på markedet for offentlige indkøb; opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fremme brugen af sociale klausuler eller 
af indkøb, som er øremærket til virksomheder, der beskæftiger dårligt stillede personer;

14. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at undersøge og overveje muligheden for, at 
sociale virksomheder kan benytte ubrugte patenter til at fremme deres udvikling, og håber 
på konkrete tiltag i nær fremtid;

15. opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de 
standarder, der er udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer, bliver mere 
tilgængelige for sociale virksomheder.
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