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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het voorstel van de Commissie om sociale ondernemingen betere toegang tot 
financiering te bieden door een regelgevingskader vast te stellen voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op EU-niveau; spoort de Commissie aan zo spoedig mogelijk 
praktische wetgevingsvoorstellen te doen, gezien het grotendeels onbenutte innovatieve 
potentieel van deze sociale ondernemingen; wijst erop dat de invoering van nieuwe 
vormen van financiële steun zal worden voorafgegaan door een analyse van de huidige 
instrumenten om de efficiëntie ervan te evalueren, en acht het in dit verband noodzakelijk 
te kunnen beschikken over hulpmiddelen waarmee het maatschappelijke rendement van 
investeringen kan worden gemeten en vergeleken, teneinde de ontwikkeling van een 
transparantere investeringsmarkt te bevorderen; is er stellig van overtuigd dat er 
verschillende financieringsinstrumenten nodig zijn - zoals de Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen of Europese durfkapitaalfondsen, de uitgifte van 
solidariteitsobligaties, en initiatieven met betrekking tot particuliere investeerders 
("business angels") - en dat deze financieringsinstrumenten moeten worden aangemoedigd 
en bevorderd;

2. benadrukt dat er grote verschillen bestaan tussen sociale ondernemingen wat betreft de 
vorm, grootte, zakelijke activiteiten, financiële situatie en samenwerkingsverbanden; 
merkt op dat terwijl sommige sociale ondernemingen toonaangevend zijn voor de 
ontwikkeling in hun sector en over voldoende capaciteit beschikken voor hun eigen 
ontwikkeling, andere gepaste knowhow behoeven met betrekking tot de totstandbrenging, 
de ontwikkeling en het beheer van hun ondernemingen;

3. is van mening dat de definitie van een sociale onderneming zoals die wordt voorgesteld in 
de mededeling inzake het initiatief voor sociaal ondernemerschap een stap voorwaarts is 
op weg naar erkenning van de specifieke aard van dit type organisatie, en dringt erop aan 
dat deze omschrijving in alle instellingen van de Unie wordt gehanteerd; benadrukt 
nogmaals hoe belangrijk het is dat deze omschrijving wordt gebruikt in de 
ontwerpverordening inzake Europese financiering voor het initiatief voor sociaal 
ondernemerschap; dringt er bovendien op aan dat de drie belangrijkste dimensies die 
tekenend zijn voor sociale ondernemingen - namelijk een sociale doelstelling, 
ondernemerschap en een op participatie gerichte bestuursvorm - in overweging worden 
genomen;

4. benadrukt dat het concept "sociale onderneming" onmiskenbaar gepaard gaat met een 
democratisch ondernemingsbestuur dat een volledige waarborg biedt voor economische 
democratie, betrokkenheid van belanghebbenden en transparantie, en een op verandering 
gerichte bedrijfsvoering (enterprise change management) overeenkomstig de beginselen 
van de Europese Unie, de OESO en de Verenigde Naties; dringt er bij de Commissie op 
aan rekening met deze aspecten te houden bij de analyse en identificatie van goede 
werkwijzen en reproduceerbare modellen, bij het opzetten van een openbare databank met 
keurmerken en certificeringen voor sociale ondernemingen in Europa teneinde hun 
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zichtbaarheid te vergroten en onderlinge vergelijking te vergemakkelijken, alsmede bij de 
ontwikkeling van haar voorstellen ter verbetering van het juridisch kader;

5. acht het noodzakelijk omstandigheden te creëren waarin sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen verwerven en zich kunnen bezighouden met commerciële 
zakelijke activiteiten; merkt op dat sociale ondernemingen in veel lidstaten, als gevolg van 
financiële mechanismen en het dalende aantal overheidsopdrachten, worden gedwongen 
zich te richten op het verkrijgen van subsidies en fondsen van overheidsinstellingen, 
terwijl zij zich veel minder richten op de verhoging van de kwaliteit van hun diensten of 
producten, hetgeen hun concurrentiekracht zou vergroten; onderstreept de noodzaak om 
de toegang tot schuld- of eigen-vermogensinstrumenten in de relevante fase van 
ondernemingsontwikkeling te verbreden, daarbij rekening houdend met de specifieke 
werkwijze van sociale ondernemingen;

6. is van mening dat het, om de concurrentiekracht van sociale ondernemingen in heel 
Europa te vergroten, noodzakelijk is de totstandbrenging te bevorderen van sociale 
innovatieclusters, waarvan de toegevoegde waarde het lokale niveau overstijgt; is 
bovendien van oordeel dat sociale ondernemingen, met behulp van passende stimulansen, 
van essentieel belang kunnen zijn voor de werkgelegenheid van gekwalificeerde 
werknemers ouder dan 50 jaar die de arbeidsmarkt hebben verlaten;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten de noodzakelijke maatregelen te treffen om sociale 
ondernemingen gelijke kansen te bieden wanneer zij deelnemen aan openbare 
aanbestedingen;

8. verwelkomt het streven van de Commissie om de boekhoudprincipes voor kmo's te 
vereenvoudigen, waardoor de besparingen nog efficiënter kunnen worden;

9. is van mening dat de invoering van een gemeenschappelijk Europees kader voor de 
publicatie van gegevens een waarborg zal vormen voor duidelijkere en doeltreffendere 
informatievoorziening over investeringen in sociale ondernemingen;

10. is van mening dat problemen op de markt van de sociale ondernemingen enerzijds het 
gebrek aan gepaste knowhow betreffen en anderzijds de ontoereikende aandacht voor de 
specifieke kenmerken van sociale ondernemingen, en dat het bijgevolg belangrijk is 
kennis op internationaal niveau, indien van toepassing, en in de afzonderlijke lidstaten te 
delen en er tevens voor te zorgen dat advies, opleiding - met inbegrip van basis- en 
vervolgopleidingen - en informatie op dit vlak beschikbaar zijn; gelooft dat steun voor en 
bevordering van sociale ondernemingen kunnen helpen hun groeipotentieel en hun 
vermogen om sociale waarde te creëren, optimaal te benutten.

11. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan beroepsopleidingsprogramma's te 
ontwikkelen, onder meer op basis van het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie, ten behoeve van ondernemingen die sociale diensten en/of 
goederen en diensten bestemd voor kwetsbare bevolkingsgroepen leveren;

12. benadrukt dat het van groot belang is een groter bewustzijn met betrekking tot sociale 
ondernemingen te creëren, met name met betrekking tot ondernemingen die in een sociale 
economie opereren, door middel van passende informatiecampagnes; is van mening dat 
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met het oog hierop de voordelen en doelstellingen van sociaal ondernemerschap 
zichtbaarder moeten worden gemaakt door niet alleen naar zuiver economische, maar ook 
naar andere evaluaties en indicatoren te kijken; merkt op dat in veel gevallen de 
activiteiten van sociale ondernemingen, met name van de ondernemingen die in een 
sociale economie opereren, worden gehinderd door het gebrekkige bewustzijn en de 
stereotypen omtrent deze ondernemingen; wijst er in dit verband op dat naar de mening 
van de Commissie absolute prioriteit moet worden gegeven aan het vergroten van het 
bewustzijn binnen alle overheidsinstanties en in het bijzonder binnen de lokale 
gemeenschappen, aangezien het benutten van het lokale potentieel kan bijdragen aan 
betrokkenheid van lokale gemeenschappen en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de in 
de desbetreffende regio's opererende sociale ondernemingen kan vergroten;

13. wijst met klem op de door de mededeling geboden kans om de participatie van sociale 
ondernemingen op de markt voor overheidsopdrachten te bevorderen; dringt er in dit 
verband bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om het gebruik aan te moedigen 
van sociale clausules of van aanbestedingen die zijn voorbehouden aan ondernemingen 
die kansarme mensen in dienst hebben;

14. verwelkomt de toezegging van de Commissie om te onderzoeken en te overwegen of 
sociale ondernemingen gebruik kunnen maken van slapende octrooien, om zo hun 
ontwikkeling te vergemakkelijken, en hoopt op concrete maatregelen in de nabije 
toekomst;

15. verzoekt de Commissie de noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
de door de Europese normalisatie-instellingen ontwikkelde normen toegankelijker worden 
voor sociale ondernemingen.
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