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Europa-Parlamentets beslutning om EU-handlingsplanen for den sociale økonomi

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at den sociale økonomi omfatter mange forskellige aktører såsom 
kooperativer, gensidige selskaber, foreninger (herunder velgørende organisationer), 
stiftelser, profitorienterede og nonprofit sociale virksomheder og andre juridiske former, 
afhængigt af den enkelte medlemsstat; der henviser til, at nogle enheder er små 
nonprofitorganisationer, og at andre er store organisationer med international 
rækkevidde; der henviser til, at der er forskelle i den sociale økonomis retlige status og 
rolle i de enkelte medlemsstater;

B. der henviser til, at den socialøkonomiske sektor angiveligt udgør op til 2,8 mio. enheder 
i EU og beskæftiger omkring 13,6 millioner arbejdstagere (mellem 0,6 og 9,9 % af 
arbejdsstyrken, afhængigt af medlemsstaten); der henviser til, at socialøkonomien 
genererer mellem 6 og 8 % af EU's BNP med de højeste andele i Sverige, Belgien og 
Nederlandene og de laveste andele i visse sydlige og østlige medlemsstater1;

C. der henviser til, at socialøkonomiske organisationer og enheder i øjeblikket opererer 
inden for forskellige sektorer af medlemsstaternes økonomier og samfund, såsom 
sundheds- og socialydelser, langtidspleje, uddannelse og erhvervsuddannelse, 
forbrugerbeskyttelse, kultur, boliger, bankvæsen, forsikring, landbrug, håndværk og 
forskellige kommercielle tjenester; der henviser til, at socialøkonomiske enheder 
opfylder kollektive behov på forskellige områder i medlemsstaterne, lige fra miljøet i 
lande som Tjekkiet, Malta og Rumænien til boliger, transport og energi i lande som 
Tyskland og Nederlandene og kulturelle, idrætsrelaterede og rekreative aktiviteter i 

1 Milotay, Nora, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, What future for the social economy?, november 2020, 
s. 2.
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Kroatien, Estland, Finland, Grækenland, Ungarn, Malta og Sverige2;

D. der henviser til, at staten og myndighederne som helhed har eneansvaret for at sikre, at 
deres borgere har lige og økonomisk overkommelig adgang til kvalitetssikrede 
offentlige tjenesteydelser og velfærd, og at socialøkonomiske organisationer bør spille 
en supplerende rolle, ikke erstatte statslige/regionale offentlige tjenesteydelser; der 
henviser til, at det offentlige skal gøre det muligt for offentlige og private initiativer at 
indfri behovene hos de mest sårbare grupper såsom ældre, personer med handicap, syge 
eller andre personer med behov for støtte; der henviser til, at socialøkonomiske enheder 
i denne henseende kan og bør spille en vigtig rolle ved at yde bistand og (sociale) 
tjenester til sårbare personer;

E. der henviser til, at covid-19-krisen har understreget behovet for stærke sundheds- og 
socialsystemer i medlemsstaterne; der henviser til, at plejesektoren i medlemsstaterne, 
som er en af de centrale dele af den sociale økonomi, er kendetegnet ved lave lønninger 
og vanskelige, ofte ulovlige arbejdsvilkår for mange arbejdstagere inden for EU;

F. der henviser til, at socialøkonomiske enheder traditionelt har lettet integrationen af 
personer med handicap på arbejdsmarkedet eller ydet dem andre tjenesteydelser for at 
forbedre deres trivsel;

G. der henviser til, at frivilligt arbejde har betydelige sociale og økonomiske fordele for 
både unge og ældre; der henviser til, at over 82 millioner frivillige er involveret i 
forskellige områder af den sociale økonomi;

H. der henviser til, at det anslås, at der nu er tre millioner hjemløse mennesker i EU3; der 
henviser til, at Den Europæiske Føderation af Nationale Sammenslutninger, der arbejder 
med de hjemløse (FEANTSA) i 2019 anslog, at mindst 700 000 hjemløse sover på 
gaden eller i herberger eller midlertidige boliger hver nat i EU, og at dette svarer til en 
stigning på 70 % i løbet af et årti4;

1. afviser Kommissionens forsøg på under påberåbelse af handlingsplanen for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder at standardisere medlemsstaternes 
socialpolitikker og sociale beskyttelsessystemer, da dette vil undergrave virkningen af 
deres nationale politikker på disse områder; understreger, at medlemsstaterne har 
eneansvaret for at regulere og organisere deres sociale økonomier;

2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres skattesystemer, retlige rammer og sociale 
sikringsordninger ikke udgør nogen hindring for økonomisk vækst og jobskabelse; 
minder om, at stærke og bæredygtige velfærdssystemer bygger på effektive og 
velfungerende markedsøkonomier;

3. bemærker, at socialøkonomien i medlemsstaterne støttes af forskellige EU-instrumenter, 
-programmer og -fonde (europæiske sociale iværksætterfonde, programmer for 
beskæftigelse og social innovation, Den Europæiske Investeringsfond, Accelerator for 

2 Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Interne Politikker, Social Economy, maj 2016, s. 30.
3 Jerome Hughes, "Homelessness in EU reaches record high of 3 million", Agence Europe, 16. januar 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, "The State of Emergency shelters in Europe", Homeless in Europe, forår 
2019, s. 2.
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Social Impact Accelerator, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den 
Europæiske Socialfond)5; bemærker, at det anslås, at EU-budgettet støttede den sociale 
økonomi med 2,5 mia. EUR i programmeringsperioden 2014-20206;

4. tager Kommissionens handlingsplan for den sociale økonomi, de vejledende principper 
for socialøkonomien, der er fastsat heri, og de dertil knyttede mål til efterretning; 
noterer sig Kommissionens hensigt om at øge den finansielle støtte til den sociale 
økonomi og betragte den sociale økonomi som et instrument til at gennemføre den 
grønne omstilling og målene i den grønne pagt; noterer sig forslaget om at oprette en 
ny, fælles EU-portal for socialøkonomi i 2023 for at støtte socialøkonomiske enheder i 
at finde oplysninger om relevante EU-midler og -programmer; forventer, at denne portal 
vil forenkle det eksisterende bureaukrati i stedet for at forstærke det;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at respektere nærhedsprincippet og 
anerkende kompleksiteten og mangfoldigheden af den sociale økonomis virkelighed; er 
bekymret over, at kun socialøkonomiske enheder, der overholder de politiske og 
ideologiske retningslinjer i handlingsplanen, vil modtage støtte i henhold hertil;

6. mener, at sociale investeringer fra medlemsstaternes side er afgørende for at sikre, at 
medlemsstaterne har de nødvendige systemer til at levere sociale ydelser af høj kvalitet 
til deres borgere;

7. anerkender, at socialøkonomiske foretagender har spillet en vigtig rolle med hensyn til 
at støtte dårligt stillede arbejdstagere og forsøge at integrere dem på arbejdsmarkedet; 
mener, at beskæftigelse i den sociale økonomi kombineret med offentlige eller private 
kvalifikationsprogrammer kan integrere dårligt stillede arbejdstagere på 
arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at støtte initiativer i denne henseende; er 
af den opfattelse, at arbejde i socialøkonomiske virksomheder også kan forbedre 
velfærden og den mentale sundhed for personer med et alvorligt handicap, som 
permanent er udelukket fra arbejdsmarkedet;

8. opfordrer medlemsstaterne til yderligere at udvikle socialt ansvarlige offentlige indkøb 
ved at knytte leveringen af tjenesteydelser og produkter sammen med sociale mål, 
samtidig med at princippet om fri konkurrence og kvalitetskriterier respekteres; 
opfordrer medlemsstaterne til at lære af bedste praksis i andre medlemsstater;

9. mener, at digitaliseringen af den sociale økonomi og indførelsen af nye teknologier kan 
forbedre konkurrenceevnen, levere bedre tjenester og skabe arbejdspladser; mener, at 
det er afgørende at give socialøkonomiske iværksættere og arbejdstagere passende 
uddannelse;

10. beklager, at ungdomsarbejdsløsheden i flere medlemsstater fortsat er meget høj; mener, 
at EU's finansielle instrumenter på dette område ikke er effektive og kun har givet 
begrænsede resultater; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle og opstille de 

5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et 
coopérative, "Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union", Study for the European 
Economic and Social Committee, s. 43-44.
6 Europa-Kommissionen, "Kommissionen fremlægger en handlingsplan til fremme af den sociale økonomi og 
jobskabelse", pressemeddelelse, 9. december 2021.
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nødvendige lovgivningsmæssige rammer for deres arbejdsmarkeder og skræddersy 
deres uddannelsessystemer, så de unge kan opfylde arbejdsmarkedets behov; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke erhvervsuddannelserne og mindske skolefrafaldet; mener, 
at frivilligt arbejde og praktikophold i den sociale økonomi gør det muligt for unge at 
øge deres færdigheder og kvalifikationer på forskellige områder, og opfordrer 
medlemsstaterne til at støtte initiativer i den henseende;

11. understreger, at alle arbejdstagere i den sociale økonomi skal have anstændige arbejds- 
og ansættelsesvilkår;

12. understreger, at befolkningens aldring fører til en øget efterspørgsel efter plejeydelser; 
påpeger, at ifølge Eurofounds forskning var lønningerne for arbejdstagere inden for 
sociale tjenesteydelser (næsten 70 % af dem arbejdede i langtidspleje) i 2018 21 % 
lavere end den gennemsnitlige nationale timeløn i EU i gennemsnit7; fremhæver den 
vigtige rolle og det vigtige bidrag, som socialøkonomiske enheder og arbejdstagere 
spiller i plejesektoren; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det mere attraktivt at 
arbejde i plejesektoren med forskellige politikker inden for løn, erhvervsuddannelse, 
sundhed og uddannelse og til at støtte den socialøkonomiske sektor i den henseende;

13. afviser en eventuel udvidelse af klassificeringssystemet for bæredygtig finansiering til 
også at omfatte sociale spørgsmål; mener, at specificering af kriterier som værende 
socialt bæredygtige vil være i strid med den traktatbaserede, minimumsstandard-tilgang 
til socialpolitikken, vil træde de nationale fagforeningsmodeller og 
arbejdsmarkedsparternes autonomi for nær og vil skabe administrative byrder for 
virksomhederne;

14. understreger, at den socialøkonomiske sektor skal overholde reglerne om fri 
konkurrence; er af den faste overbevisning, at subsidier til sociale virksomheder skal 
være rimelige og ikke må føre til forvridninger i leveringen af tjenesteydelser, f.eks. ved 
at gøre det muligt for sociale virksomheder at tilbyde meget lave eller endda 
dumpingpriser; opfordrer medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed i udformningen, 
anvendelsen og rapporteringen af subsidier; understreger, at støtte til tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse ikke forvrider fair konkurrence mellem offentlige og private 
enheder til skade for private virksomheder;

15. mener, at de nuværende mærker og certificeringer for socialøkonomiske enheder kan 
tjene som inspiration for medlemsstaterne; understreger, at de nuværende nationale 
mærker fungerer godt, men kun på nationalt plan; er af den opfattelse, at indførelsen af 
et EU-mærke vil være meget kompliceret, at fordelene ikke ville stå i et rimeligt forhold 
til omkostningerne, og at det vil kunne overbebyrde socialøkonomiske enheder;

16. tager forslaget til Rådets henstilling om udvikling af socialøkonomiske 
rammebetingelser, som skal vedtages i 2023, til efterretning; forventer, at henstillingen 
vil respektere de forskellige retlige og politiske rammer for den sociale økonomi i 
medlemsstaterne; gentager, at der i betragtning af de mange forskellige nationale 
traditioner, rammer og bestemmelser ikke er behov for en EU-dækkende definition af 

7 Dubois, Hans, Eurofound, "Wages in long-term care and other social services 21% below average", Living 
conditions and quality of life, 25. marts 2021.
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"socialøkonomi";

17. bemærker, at socialøkonomiske organisationer i nogle medlemsstater er meget 
ideologisk orienterede og har opnået en særlig retsstilling med deraf følgende 
privilegier; er bekymret over de forskellige uregelmæssigheder, der har fundet sted i den 
socialøkonomiske sektor; bemærker, at velfærdsorganisationer har været involveret i 
korruptionsskandaler, hvad der er blevet dokumenteret i talrige rapporter fra 
revisionsretter og andre officielle institutioner; opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
gennemsigtigheden og indføre yderligere overvågning, evaluering og tilsyn, der vil 
sikre, at socialøkonomiske enheder ikke misbruger offentlige midler;

18. glæder sig over, at mange medlemsstater under covid-19-krisen traf ekstraordinære 
foranstaltninger for at forebygge og håndtere hjemløshed ved at stille husvildeboliger til 
rådighed; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis for at imødegå det 
voksende problem med hjemløshed;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Or. en


