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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att öka sociala företags tillgång till 
finansiering genom att inrätta ett regelverk för införande av investeringsinstrument på 
EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt föreslå konkret 
lagstiftning med tanke på den mycket outforskade innovativa potentialen hos dessa sociala 
och företag. Parlamentet påpekar att införandet av nya former av ekonomiskt stöd kommer 
att föregås av en analys av nuvarande instrument för att kontrollera deras effektivitet. 
Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att skaffa de instrument som mäter och 
jämför investeringarnas sociala avkastning för att främja utvecklingen av en mer 
transparent investeringsmarknad. Parlamentet är övertygat om att olika finansiella 
instrument, såsom europeiska fonder för socialt företagande eller europeiska 
riskkapitalfonderna liksom initiativ om affärsänglar, behövs och bör uppmuntras och 
främjas.

2. Europaparlamentet vill betona att det finns en stor variation av sociala företag när det 
gäller form, storlek, affärsverksamhet, ekonomi och samverkan. Det finns sociala företag 
som leder utvecklingen inom sitt område och som har tillräcklig kapacitet för den egna 
utvecklingen, men det finns även de som är i behov av lämpligt kunnande för att starta, 
utveckla och driva sådana företag.

3. Europaparlamentet anser att den definition av socialt företag som föreslås genom 
meddelandet om initiativ för socialt företagande är ett steg i rätt riktning mot ett 
erkännande av de särdrag som utmärker denna typ av organisationer, och uppmanar alla 
EU:s institutioner att använda denna definition. Parlamentet poängterar att samma 
definition bör användas i förslaget till förordning om europeiska fonder för socialt 
företagande. Dessutom insisterar parlamentet på att hänsyn tas till de tre viktiga 
dimensioner som kännetecknar sociala företag: det sociala syftet, den kommersiella 
verksamheten och en deltagarbaserad organisationsstruktur.

4. Europaparlamentet understryker att begreppet ”socialt företag” tveklöst är förknippat med 
demokratisk bolagsstyrning som fullt ut garanterar ekonomisk demokrati, intressenternas 
deltagande, öppenhet och ändringar i ledningen, i enlighet med EU:s, OSSE:s och 
FN:s principer. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa aspekter i 
analysen och identifieringen av god praxis och överförbara modeller samt i utvecklingen 
av offentliga certifieringsdatabaser som gäller sociala företag i Europa för att förbättra 
företagens synlighet och jämförelsemöjligheter, samt i sina förslag till förbättringar av de 
rättsliga ramarna.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa förutsättningar som leder till att 
sociala företag kan uppnå ekonomiskt oberoende och bedriva kommersiell 
affärsverksamhet. Parlamentet noterar att finansiella mekanismer och färre upphandlingar 
i många medlemsländer tvingar sociala företag att fokusera på bidrag och medel från 
statliga institutioner snarare än på ökad kvalitet på sina tjänster och produkter, vilket 
skulle bidra till att öka deras konkurrenskraft. Parlamentet betonar behovet av att utöka 
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tillgången till skuldebrev eller egetkapitalinstrument på respektive nivå av 
företagsutveckling, med hänsyn tagen till det särskilda sätt på vilket sociala företag 
bedrivs.

6. Europaparlamentet anser att man för att öka konkurrenskraften hos sociala företag på 
europeisk nivå måste främja kluster för social innovation, vilka inte bara har ett lokalt 
mervärde. Parlamentet anser dessutom att de sociala företagen, med rätt incitament, kan 
bli viktiga för att sysselsätta kvalificerade arbetstagare över 50 år som inte är kvar på 
arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga 
åtgärder för att sociala företag ska ha lika möjligheter när de deltar i offentliga 
upphandlingar.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att förenkla 
bokföringsprinciperna för små och medelstora företag, vilket kommer att bidra till ännu 
effektivare besparingar.

9. Europaparlamentet anser att införandet av en gemensam europeisk ram för 
offentliggörande av uppgifter kommer att ge tydligare och effektivare information om 
investeringarna i sociala företag.

10. Europaparlamentet anser att problemen på marknaden för sociala företag å ena sidan är 
bristen på lämpligt kunnande och å andra sidan handlar om att inte tillräcklig tonvikt läggs 
vid sociala företags särdrag, och att det därför är viktigt att dela kunskap internationellt, i 
tillämpliga fall, och i enskilda medlemsstater samt att även se till att rådgivning, 
utbildning – såväl grundläggande som vidareutbildning – liksom information finns 
tillgänglig i det här sammanhanget. Parlamentet anser att man genom att stödja och främja 
socialt företagande på bästa sätt kan utnyttja dess tillväxtpotential och kapacitet att skapa 
ett socialt värde.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla 
yrkesutbildningsprogram, inklusive sådana som bygger på användning av
kommunikations- och informationsteknik, som är avsedda för företag som erbjuder sociala 
tjänster och/eller varor och tjänster för utsatta befolkningsgrupper.

12. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att öka medvetenheten om sociala företag, i 
synnerhet de som grundar sig på en social och solidarisk ekonomi, genom lämpliga 
informationskampanjer, och anser att denna målsättning kräver att man framhäver 
fördelarna och syftena med socialt företagande genom att använda andra typer av 
utvärderingar och indikatorer än rent ekonomiska. Parlamentet konstaterar att 
verksamheten vid sociala företag, i synnerhet de som grundar sig på en social och 
solidarisk ekonomi, i många fall hämmas på grund av bristande kunskap eller av 
stereotypa uppfattningar om dem. Parlamentet noterar därför att från kommissionens sida 
är den främsta prioriteringen att öka kunskapen inom alla offentliga myndigheter, i 
synnerhet på lokal nivå, eftersom man genom att använda lokal potential kan bidra till att 
få lokalsamhällen att delta och på samma gång öka attraktionskraften hos de sociala 
företag som arbetar i de berörda regionerna.
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13. Europaparlamentet understryker att meddelandet gör det möjligt att främja sociala 
företags deltagande i offentliga upphandlingar. Parlamentet uppmanar i detta hänseende 
kommissionen att vidta åtgärder för att uppmuntra utnyttjande av sociala klausuler och de 
upphandlingar som är reserverade för företag som anställer missgynnade personer.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att undersöka och överväga 
möjligheten att låta sociala företag använda vilande patent för att underlätta dessa företags 
utveckling. Parlamentet hoppas på konkreta åtgärder inom en snar framtid.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att säkerställa att de standarder som utfärdats av europeiska standardiseringsorgan blir mer 
tillgängliga för sociala företag.
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