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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 157, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A7-0305/2012 

Europa-Parlamentets beslutning om initiativ for socialt iværksætteri – at skabe et 

gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og 

den sociale innovation 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 til Europa-Parlamentet, 

Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Et opsving 

med høj beskæftigelse" (COM(2012)0173), 

– der henviser til forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige 

fond (FE) forelagt af Kommissionen den 8. februar 2012 (COM(2012)0035), 

– der henviser til forslag til direktiv om offentlige indkøb forelagt af Kommissionen den 20. 

december 2011 (COM(2011)0896), 

– der henviser til forslag til forordning om europæiske sociale iværksætterfonde forelagt af 

Kommissionen den 7. december 2011 (COM(2011)0862), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 med titlen "Initiativ for 

socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som 

kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation" (COM(2011)0682), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked 

- Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - Sammen om fornyet vækst" 

(COM(2011)0206), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "På vej mod en 

akt for det indre marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” 

(COM(2010)0608), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2010 om et EU-program for social 

udvikling og innovation (COM(2011)0609), 
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – 

En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010) 2020) 

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 om en forordning om Den 

Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 

(COM(2011)607), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 om den europæiske 

platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial 

samhørighed (COM(2010)0758), 

– der henviser til publikationen fra De Forenede Nationers udviklingsprogram og EMES 

European Research Network af 2008 med titlen ”Social Enterprise: Social Enterprise: A 

new model for poverty reduction and employment generation"
1
,, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sonderende udtalelse af 

26. oktober 2011 om "socialt entreprenørskab og socialt iværksætteri" IN/589,  

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi
2
, 

– der henviser til sin skriftlige erklæring nr. P7_DCL(2010)0084 vedtaget den 10. marts 

2011, 

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2012 om statutten for det europæiske 

andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
3
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0305/2012), 

A. der henviser til, at virksomheder tilhørende den sociale økonomi, der beskæftiger mindst 

11 mio. mennesker i EU og tegner sig for 6 % af den samlede beskæftigelse, eller 10 % af 

samtlige europæiske virksomheder, dvs. 2 mio. virksomheder, bidrager væsentligt til den 

europæiske samfundsmodel og Europa 2020-strategien og at de geninvesterer størstedelen 

i det som efter aftale kaldes socialt iværksætteri; 

B. der henviser til, at virksomheder, der tilhører den sociale økonomi, herunder de sociale 

virksomheder, fuldt ud er økonomiske og sociale aktorer; der henviser til, at de 

kendetegnes af demokratiske værdier og principper, medarbejderdeltagelse, sociale 

aktører og brugere, målsætninger af almen interesse, der prioriterer det sociale, opfyldelse 

af behov på en etisk måde og i samråd med deres partnere og deres brugere eller kunder, 

og kapaciteten til at geninvestere deres udbytte i virksomhedens virke og udvikling, 

solidaritet, læring og gensidig udveksling af erfaring og social innovation; 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 16. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0071. 
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C. der henviser til, at alene andelsselskaberne har en juridisk ramme på europæisk plan, mens 

virksomheder, der tilhører den sociale økonomi, er anerkendte og råder over en specifik 

national lovgivning i en række medlemsstater; der henviser til de seneste lovforslag om 

den sociale økonomi i visse medlemsstater og Kommissionens forslag om en europæisk 

statut for fonde og om revisionen af den europæiske statut for andelsselskaber og 

Parlamentets og Kommissionens nylige arbejde i forbindelse med gensidige selskaber; 

D. der henviser til, at følgerne af den aktuelle finansielle, økonomiske og sociale krise, såvel 

som demografiske ændringer, navnlig en aldrende befolkning, er en udfordring for sociale 

velfærdssystemer, inklusive lovpligtige og frivillige forsikringsplaner, og derfor bør 

innovative systemer for social velfærd fremmes med henblik på at sikre en tilstrækkelig 

social sikring på et niveau der muliggør anstændige levevilkår; 

E. der henviser til, at akten for det indre marked og Europa 2020-strategien – der begge er 

rettet mod skabelse af intelligent, innovativ, bæredygtig og inkluderende vækst for dermed 

at sikre og øge mængden og kvaliteten af arbejdspladser og bekæmpe fattigdom – er tæt 

forbundne, og at sociale virksomheder kan bidrage væsentligt gennem deres 

innovationspotentiale og deres specifikke og relevante svar på borgernes og 

befolkningernes behov, herunder sociale behov, og udfylde de opgaver af almen interesse, 

som de har; 

F. der henviser til, at Kommissionen anerkender socialøkonomiske aktører og sociale 

virksomheder som en drivkraft bag økonomisk vækst og social innovation, med potentiale 

til at skabe varige aktiviteter og arbejdspladser, med begrænset risiko for udflytning, og 

som bl.a. støtter integrationen af sårbare befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet; 

G. der henviser til Kommissionens forslag om en forordning vedrørende europæiske sociale 

iværksætterfonde;  

H. der henviser til, at de sociale virksomheder bl.a. kan hjælpe med at levere sociale ydelser 

af almen interesse, som er vigtige dele af en velfærdsstat, og derved bidrage til at nå Den 

Europæiske Unions fælles mål om at fremme social og territorial samhørighed; 

I. der henviser til, at mange sociale virksomheder har problemer med at få adgang til 

finansiering og har derfor brug for specifik, skræddersyet støtte såsom social 

bankvirksomhed, risikodelingsordninger, filantropiske fonde eller (mikro)kreditter; der 

henviser til, at EU’s strukturfonde og programmer i denne henseende spiller en væsentlig 

rolle i forbindelse med at lette adgangen til finansiering for sociale virksomheder; 

J. der henviser til, at sociale virksomheder gennem deres aktiviteter og deres arbejdsmåde 

bidrager til at skabe et mere solidarisk og mere demokratisk samfund, og ofte tilbyder 

gunstige arbejdsvilkår, hvilket gør det muligt at forene arbejds- og privatliv, navnlig 

gennem lige løn for lige arbejde for mænd og kvinder; 

Indledning  

1. noterer sig Kommissionens meddelelse "Initiativ for socialt iværksætteri" og "Opsving 

med høj beskæftigelse" med anbefalinger til nationale regeringer om at forbedre 

rammebetingelserne for sociale virksomheder, som kan føre til nye muligheder og 
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aktiviteter og arbejdspladser; tilføjer, at dette tilbud ikke kan begrænses til blot at yde 

varer og tjenester til marginaliserede, dårligt stillede personer; 

2. understreger, at anerkendelse af de sociale virksomheder på europæisk plan ikke må 

begrænses til at indlemme sociale mål i en række handelsvirksomheder, men tage hensyn 

til de særlige kendetegn, navnlig for virksomheder inden for den sociale økonomi; 

fastholder i dette øjemed nødvendigheden af at indføre værktøjer navnlig på 

finansieringsområdet, som sætter disse virksomheder i stand til at gennemføre deres 

aktiviteter i overensstemmelse med deres egne mål og målsætninger og skabe indbyrdes 

solidaritet mellem disse; fastholder desuden, at et bedre kendskab til sociale virksomheder 

vil øge deres bidrag til samfundet som helhed, navnlig for så vidt angår social og 

territorial samhørighed;  

3. fremfører, at den sociale økonomi er en væsentlig og fuldstændig del af EU's økonomi og 

EU's samfundsmodel,  at den bidrager betydeligt, navnlig ved sine innovative løsninger, 

og at den spiller en uerstattelig rolle for den sociale og territoriale samhørighed for EU og 

EU's medlemsstater; understreger dens store modstandsdygtighed mod kriser og på dens 

solide økonomiske og sociale modeller; understreger, at sociale virksomheder i vid 

udstrækning opfylder sociale og menneskelige behov, som ikke – eller kun i utilstrækkelig 

grad – opfyldes af kommercielle operatører eller staten; understreger, at arbejdspladserne 

inden for den sociale økonomi også bidrager til om(strukturere) økonomien på grund af 

den lave risiko for udflytning, og derved også bidrager til den sociale, økonomiske og 

territoriale samhørighed; 

4. fastslår, at der med socialt iværksætteri menes en virksomhed, som uanset sin juridiske 

form: 

a) tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i 

overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andre tilsvarende dokumenter, 

som kræves til dens oprettelse, hvor virksomheden: 

– leverer tjenesteydelser og varer til alle i samfundet på basis af solidaritet gennem 

sine funktions- og finansieringsmåder 

– leverer tjenester eller varer, navnlig til udsatte, marginaliserede, dårligt stillede 

eller udelukkede personer og/eller 

– leverer varer eller tjenesteydelser gennem en produktionsmetode, som er i 

overensstemmelse med dens sociale målsætning 

b) anvender overskud til først og fremmest at opfylde sine primære mål i stedet for at 

udlodde overskud baseret på en tankegang om økonomisk rentabilitet og har indført på 

forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til 

aktionærer og ejere, hvilket sikrer, at ingen udlodning af overskud underminerer de 

primære mål, og 

c) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, 

brugere og/eller interessenter, som berøres af dens økonomiske og sociale aktiviteter; 
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Anbefalede tiltag for forskellige typer af virksomheder 

5. understreger, at aktiviteter, der udføres af frivillige i forskellige sektorer af den sociale 

økonomi udgør et vigtigt bidrag til solidaritet og social samhørighed og giver mange 

mennesker en mening med livet; kræver fuldstændig anerkendelse og passende finansiel 

og strukturel støtte på lokalt, nationalt og europæisk plan; understreger, at frivilligt 

arbejde ikke på nogen måde vil kunne skade løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i de 

virksomheder, der tilhører den sociale økonomi, og at det er vigtigt, at der er 

komplementaritet mellem frivillig og lønnede aktiviteter; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de sociale virksomheder har 

forfremmelses- og driftsvilkår, tilsvarende vilkårene for virksomhedstyper, som 

"håndplukker" de lukrative områder i økonomien; understreger, at aktiviteter inden for 

den sociale økonomi, der hovedsagelig findes i økonomiske aktivitetszoner, der er mindre 

rentable, hvor logistiske forhindringer medfører højere omkostning, kan stå tilbage med 

færre og dårligere tjenesteydelser, når de udføres under de strenge markedsbetingelser; 

understreger, at brugerne altid bør have adgang til kvalitetstjenester på acceptable, 

herunder også finansielle, vilkår; 

7. understreger betydningen af en strategi og tiltag til fremme af socialt iværksætteri og 

navnlig socialøkonomiske virksomheder for at sikre en bedre adgang til Unionens og 

medlemsstaternes programmer og finansiering;  anmoder om tilstrækkelig støtte til at 

fortsætte Erasmusprogrammet for unge iværksættere, for at programmets tiltrækningskraft 

og synlighed forbedres, også i den sociale økonomi;  

8. noterer sig diversiteten inden for den sociale økonomi og understreger, at den udgør en 

kilde til rigdom for EU og medlemsstaterne, navnlig i økonomisk henseende; mener, at 

princippet om retten til at drive forretning, uanset retlig status, bør anvendes med henblik 

på at respektere de mange forskellige virksomhedsformer; understreger, at der forud for 

udformningen af nye retlige rammer på EU-plan, som bør være frivillige for 

virksomhederne, bør foretages en konsekvensanalyse for at kunne tage højde for 

eksistensen af forskellige modeller for socialt iværksætteri i medlemsstaterne; 

understreger, at enhver foranstaltning bør fremvise merværdi for hele EU;  

9. støtter initiativer på EU-plan til udvidelse og styrkelse af den allerede avancerede 

foreningssektor i størstedelen af medlemsstaterne; opfordrer til vedtagelse af en europæisk 

statut for foreninger, der supplerer de eksisterende juridiske statutter på 

medlemsstatsniveau;  

10. hilser Kommissionens hensigt om at fremlægge et forslag om forenkling af forordningen 

om statut for det europæiske andelsselskab velkomment; 

11. glæder sig over Kommissionens undersøgelse af situationen for gensidige selskaber i 

Europa med tæt inddragelse af sektoren; understreger, at gensidige selskaber gennem en 

europæisk statut skal anerkendes som en særskilt og vigtig aktør i den europæiske 

økonomi og det europæiske samfund; understreger fordelene ved en europæisk statut, der 

ville lette gensidige selskabers grænseoverskridende aktiviteter; opfordrer de 

medlemsstater, der endnu ikke har indført en national statut for gensidige selskaber, til at 

gøre det; 
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12. hilser Kommissionens forslag om en forordning om en statut for den europæiske fond 

velkomment
1
; 

13. minder om, at Kommissionen i COM(2004)0018 forpligtede sig til tolv konkrete aktioner 

med sigte på at støtte andelsforetagendernes udvikling, og beklager, at der hidtil kun er 

sket små fremskridt; opfordrer Kommissionen til – i overensstemmelse med 2004-

initiativet – ambitiøst at foreslå yderligere foranstaltninger til at forbedre 

driftsbetingelserne for andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde og 

dermed støtte udviklingen af den sociale økonomi generelt; understreger i den forbindelse, 

at den generelle europæiske politik for alle virksomheder i den sociale økonomi ikke kan 

begrænses til Kommissionens initiativ for socialt iværksætteri, som blot søger at fremme 

en del af den sociale økonomi; 

14. noterer sig vedtagelsen af en revideret pakke af EU's regler om statsstøtte vedrørende 

sociale og lokale tjenesteydelser; anmoder Kommissionen om at sætte en stopper for den 

fortsatte juridiske usikkerhed omkring visse regler i forbindelse med statsstøtte og visse 

sektorer, navnlig de sociale ydelser af almen interesse, og at gøre reglerne klarere og mere 

fleksible for at lette de lokale og regionale myndigheders forståelse og anvendelse af 

disse, især for så vidt angår de sociale virksomheder, og navnlig virksomheder, der 

tilhører den sociale økonomi; 

15. understreger, at sociale virksomheder er vigtige leverandører af sociale ydelser af almen 

interesse; påpeger, at sådanne virksomheder ofte stammer fra eller er tæt forbundet med 

civilsamfundsorganisationer, frivillige organisationer og/eller sociale organisationer, der 

leverer personorienterede tjenesteydelser, udformet til at opfylde livsvigtige menneskelige 

behov, især behov fra brugere i en udsat position; mener, at offentlige indkøb, der ofte er 

dårligt tilpasset de sociale virksomheders særpræg, under ingen omstændigheder bør være 

den eneste mulighed for at få adgang til offentlig finansiering, og at der bør tages initiativ 

til at skabe klarhed over området offentlige tilskud; 

16. mener, at begrebet virksomhedernes sociale ansvar (CSR) bør ses uafhængigt af den 

sociale økonomi og de sociale virksomheder, og socialt iværksætteri; 

Økonomiske perspektiver – forbedring af det retlige og finansielle klima 

17. mener, at forskellige finansielle instrumenter – såsom de europæiske sociale 

iværksætterfonde, de europæiske venturekapitalfonde og de europæiske englefonde (EAF) 

– er nødvendige for at lette finansieringen af de sociale virksomheder; 

18. understreger, at det er nødvendigt at støtte de sociale virksomheder, navnlig dem, der 

tilhører den sociale økonomi, ved at tildele dem tilstrækkelige finansielle midler på lokalt, 

regionalt og nationalt plan samt på EU-plan, idet det præciseres, hvilke midler, der skal 

komme fra den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020; anmoder udtrykkeligt 

om støtte til innovative sociale virksomheder, især dem, der fremmer beskæftigelse af høj 

kvalitet, bekæmper fattigdom og social udstødelse og investerer i almen og faglig 

uddannelse, omskoling og livslang læring; 

                                                 
1 KOM(2012) 0035. 
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19. understreger, at det er hensigtsmæssigt at forenkle adgangen til EU-midler, navnlig for de 

små retlige enheder, samtidig med, at der sikres tilstrækkelig fleksibilitet på 

medlemsstatsniveau, samt at tilbyde finansieringsmuligheder og øge kendskabet til dem 

og desuden forenkle de organisatoriske, administrative og regnskabsmæssige krav, 

navnlig under hensyntagen til det nødvendige finansieringsniveau; 

20. anser det for nødvendigt at tilvejebringe redskaber til at måle og sammenligne det sociale 

udbytte af investeringerne; 

21. mener, at det er nødvendigt at skabe betingelser, der fremmer de sociale virksomheders 

økonomiske uafhængighed; 

22. mener, at ansvarlige ledelsesprocesser og tilstrækkelig overvågning og gennemsigtighed 

med hensyn til finansieringsmekanismerne er en nødvendighed for at fastholde den sociale 

iværksættervirksomheds og de sociale virksomheders fokus; 

Støtte og fremme af foranstaltninger  

23. støtter de foranstaltninger, Kommissionen foreslår i sin meddelelse COM(2011)0682, som 

f.eks. en sammenlignende undersøgelse af den retlige situation på regionalt og nationalt 

plan i de forskellige medlemsstater, etablering af en flersproget fælles platform for 

udveksling af information og god praksis og udarbejdelse af pålidelige statistikker; 

erkender nødvendigheden af at udvikle støtte- og ledsageforanstaltninger med henblik på 

oprettelse, udvikling og forvaltning af virksomheder; understreger, at de førnævnte 

foranstaltninger vedrører alle sociale virksomheder; 

24. mener, at udviklingen af sociale virksomheder fremmes ved oprettelse af sociale 

innovationsklynger, som har merværdi ud over lokalområdet; mener ligeledes, at visse 

sociale virksomheder er absolut nødvendige med henblik på at få arbejdstagere, der er 

arbejdsløse eller står uden for arbejdsmarkedet, i arbejde; 

25. anmoder Kommissionen om at foreslå en åben koordinationsmetode for den sociale 

økonomi; 

26. støtter Kommissionens forslag om etablering af en ekspertgruppe vedrørende socialt 

iværksætteri, som skal have til opgave at vurdere fremskridtene med gennemførelsen af de 

foranstaltninger, der er foreslået i meddelelse COM(2011)0682, og bidrage dertil; 

anmoder om, at dette arbejde kommer til at omfatte hele den sociale økonomi; 

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på ny at overveje fordelene ved en 

europæisk "social mærkning" til sociale virksomheder, 

28. anmoder om, at EU's regler for offentlige indkøb følger princippet om "det økonomisk 

mest fordelagtige bud (MEAT)" i stedet for "den laveste pris" ved tildelingen af kontrakter 

for tjenesteydelser; anmoder om, at de også tager højde for de sociale konsekvenser af de 

pågældende aktiviteter og de særlige forhold, der gør sig gældende; understreger, at 

reformen af EU's regler for offentlige indkøb giver mulighed for at øge respekten for og 

overholdelsen af de sociale og miljømæssige kriterier i forbindelse med tildelingen af 

offentlige kontrakter samt sikre, at de sociale virksomheder deltager i disse kontrakter; 
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29. anmoder Kommissionen om at forbedre forståelsen for og kendskabet til sociale 

virksomheder og den sociale økonomi og om at forbedre synligheden af begge dele ved at 

støtte akademisk forskning, bl.a. inden for det 8. rammeprogram (Horisont); 

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere de sociale virksomheder og 

især dem, der tilhører den sociale økonomi, i handlingsplanerne vedrørende beskæftigelse 

og social integration og tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for dem; 

31. understreger, at der bør ydes maksimal støtte og udvises maksimal accept, når det gælder 

sociale virksomheder og virksomheder, der tilhører den sociale økonomi, gennem 

bevidstgørelse, og især ved at fremhæve andre fordele end de rent økonomiske; opfordrer 

til, at der iværksættes en bred informationskampagne med støtte fra Kommissionen, 

medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter; 

32. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge fordelene ved at inkludere principper om 

social virksomhed/socialt iværksætteri og social ansvarlighed i undervisningsplanerne for 

skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt i programmer for livslang 

læring; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme samarbejdet mellem 

disse virksomheder, arbejdsmarkedets parter og den akademiske verden for at skabe større 

forståelse for, hvordan de fungerer, og for de principper og værdier, der gælder for den 

sociale økonomi, bl.a. med henblik på at bekæmpe mulige stereotyper; 

33. 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; 

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. fr 

 

 

 


