
AM\1259379NL.docx PE733.802v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0192/1

Amendement 1
Guido Reil, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique Bilde
namens de ID.-Fractie
Margarita de la Pisa Carrión

Verslag A9-0192/2022
Jordi Cañas
EU-actieplan voor de sociale economie
(2021/2179(INI))

Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9-XXXX/2022

Resolutie van het Europees Parlement over het EU-actieplan voor de sociale economie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 54 van het Reglement,

A. overwegende dat de sociale economie veel verschillende actoren omvat, zoals 
coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen (met inbegrip van 
liefdadigheidsinstellingen), stichtingen, sociale ondernemingen met en zonder 
winstoogmerk en andere rechtsvormen, afhankelijk van elke lidstaat; overwegende dat 
sommige entiteiten kleine non-profitorganisaties zijn en andere grote organisaties met 
een internationaal bereik; overwegende dat er verschillen bestaan in de juridische status 
en de rol die entiteiten uit de sociale economie spelen in elke lidstaat;

B. overwegende dat de sector van de sociale economie naar verluidt tot 2,8 miljoen 
entiteiten in de Europese Unie vertegenwoordigt en werk biedt aan ongeveer 13,6 
miljoen werknemers (tussen 0,6 en 9,9 % van de beroepsbevolking, afhankelijk van de 
lidstaat); overwegende dat de sociale economie tussen 6 en 8 % van het bbp van de 
Europese Unie genereert, met het hoogste aandeel in Zweden, België en Nederland, en 
het laagste aandeel in sommige zuidelijke en oostelijke lidstaten1;

C. overwegende dat organisaties en entiteiten van de sociale economie momenteel actief 
zijn in verschillende sectoren van de economie en samenleving van de lidstaten, zoals 
gezondheidszorg en sociale diensten, langdurige zorg, onderwijs en beroepsopleiding, 
consumentenbescherming, cultuur, huisvesting, banken, verzekeringen, landbouw, 
ambachten en diverse commerciële diensten; overwegende dat entiteiten van de sociale 
economie voorzien in collectieve behoeften op diverse gebieden in de lidstaten, 
variërend van het milieu in landen als Tsjechië, Malta en Roemenië tot huisvesting, 

1 Milotay, Nora, Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, “What future for the social economy?”, 
november 2020, blz. 2.
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vervoer en energie in landen als Duitsland en Nederland, en culturele, sport- en 
recreatieve activiteiten in Kroatië, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Malta en 
Zweden2;

D. overwegende dat de staat en de overheid in het algemeen de exclusieve 
verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun burgers gelijke en betaalbare 
toegang hebben tot een hoog niveau van openbare diensten en welzijn, en overwegende 
dat organisaties van de sociale economie een aanvullende rol moeten spelen en niet in 
de plaats mogen komen van de openbaredienstverlening door de staat of door regio’s; 
overwegende dat overheidsinstanties ervoor moetenzorgen dat overheids- en 
particuliere initiatieven tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de meest 
kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een handicap, zieken of andere mensen 
die steun nodig hebben; overwegende dat entiteiten van de sociale economie in dit 
verband een belangrijke rol kunnen en moeten spelen door bijstand en (sociale) diensten 
te verlenen aan kwetsbare personen;

E. overwegende dat de COVID-19-crisis de behoefte heeft onderstreept aan sterke sociale 
en gezondheidszorgstelsels in de lidstaten; overwegende dat de zorgsector in de 
lidstaten, een van de belangrijkste onderdelen van de sociale economie, wordt 
gekenmerkt door lage lonen en moeilijke en vaak illegale arbeidsomstandigheden voor 
veel werknemers uit de EU;

F. overwegende dat entiteiten van de sociale economie van oudsher de integratie van 
personen met een handicap op de arbeidsmarkt hebben vergemakkelijkt of hun andere 
diensten hebben verleend om hun welzijn te verbeteren;

G. overwegende dat vrijwilligerswerk belangrijke sociale en economische voordelen heeft, 
zowel voor jongeren als voor ouderen; overwegende dat meer dan 82 miljoen 
vrijwilligers betrokken zijn bij de diverse gebieden van de sociale economie;

H. overwegende dat er nu naar schatting drie miljoen daklozen in de EU zijn3; 
overwegende dat de Europese Federatie van nationale organisaties werkend met 
daklozen (Feantsa) in 2019 schatte dat in de EU elke nacht ten minste 700 000 daklozen 
buiten of in nood- of tijdelijke opvang slapen, en dat dit neerkomt op een stijging met 
70 % in tien jaar4;

1. verwerpt de poging van de Commissie in het kader van het actieplan van de Europese 
pijler van sociale rechten om het sociaal beleid en de socialezekerheidsstelsels van de 
lidstaten te standaardiseren, aangezien dit de doeltreffendheid van hun nationaal beleid 
op de gebieden in kwestie zou ondermijnen; benadrukt dat de lidstaten de exclusieve 
verantwoordelijkheid hebben om hun sociale economie te reguleren en te organiseren;

2. moedigt de lidstaten aan ervoor te zorgen dat hun belastingstelsels, regelgevingskaders 
en socialezekerheidsstelsels geen belemmering vormen voor economische groei en het 
scheppen van banen; herinnert eraan dat sterke en duurzame socialezekerheidsstelsels 

2 Europees Parlement, directoraat-generaal Intern Beleid, “Social Economy”, mei 2016, blz. 30.
3 Hughes, J., “Homelessness in EU reaches record high of 3 million”, Agence Europe, 16 januari 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, “The state of emergency shelters in Europe”, Homeless in Europe, voorjaar 
2019, blz. 2.
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gebaseerd zijn op goed presterende en goed functionerende markteconomieën;

3. merkt op dat de sociale economie in de lidstaten wordt ondersteund door diverse 
instrumenten, programma’s en fondsen van de EU (Europees 
sociaalondernemerschapsfonds, programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, 
Europees Investeringsfonds, versneller van sociale effecten, Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en Europees Sociaal Fonds)5; merkt op dat de EU-begroting de 
sociale economie naar schatting heeft ondersteund met 2,5 miljard EUR in de 
programmeringsperiode 2014-20206;

4. neemt kennis van het actieplan van de Commissie voor de sociale economie, de daarin 
vervatte leidende beginselen voor de sociale economie en de daarmee samenhangende 
doelstellingen; neemt kennis van het voornemen van de Commissie om de financiële 
steun voor de sociale economie op te voeren en de sociale economie te beschouwen als 
een instrument voor de uitvoering van de groene transitie en de doelstellingen van de 
Green Deal; neemt kennis van het voorstel om in 2023 het nieuwe instrument van één 
loket voor de sociale economie (single EU Social Economy Gateway) in te stellen, 
teneinde entiteiten in de sociale economie te ondersteunen bij het vinden van informatie 
over relevante EU-financiering en -programma’s; verwacht dat dit loket de bestaande 
bureaucratie zal vereenvoudigen in plaats van haar te vergroten;

5. dringt er bij de Commissie op aan het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen en de 
complexiteit en diversiteit van de realiteit van de sociale economie te erkennen; is 
bezorgd dat alleen entiteiten van de sociale economie die zich houden aan de politieke 
en ideologische richtsnoeren van het actieplan steun zullen ontvangen;

6. is van mening dat sociale investeringen door de lidstaten van vitaal belang zijn om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten over de nodige systemen beschikken om hun burgers 
sociale diensten van hoge kwaliteit te verlenen;

7. erkent dat entiteiten van de sociale economie een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
ondersteunen van kansarme werknemers en de pogingen om hen te integreren op de 
arbeidsmarkt; is van mening dat banen in de sociale economie in combinatie met 
openbare of particuliere scholingsprogramma’s kansarme werknemers op de 
arbeidsmarkt kunnen integreren; moedigt de lidstaten aan initiatieven op dit gebied te 
ondersteunen; is van mening dat werk in ondernemingen van de sociale economie ook 
het welzijn en de geestelijke gezondheid kunnen verbeteren van personen met een 
ernstige handicap, die permanent van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten;

8. moedigt de lidstaten aan verder te gaan met het ontwikkelen van maatschappelijk 
verantwoorde overheidsopdrachten, waarbij de levering van diensten en producten 
wordt gekoppeld aan sociale doelstellingen, met inachtneming van het beginsel van 
vrije mededinging en van kwaliteitscriteria; verzoekt de lidstaten lering te trekken uit 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 voor het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, blz. 43.
6 Europese Commissie, “Commissie presenteert actieplan om sociale economie te stimuleren en banen te 
scheppen”, persbericht, 9 december 2021.
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beste praktijken in andere lidstaten;

9. is van mening dat de digitalisering van de sociale economie en de invoering van nieuwe 
technologieën het concurrentievermogen kunnen vergroten, betere diensten kunnen 
leveren en banen kunnen scheppen; acht het van essentieel belang dat ondernemers en 
werknemers in de sociale economie een passende opleiding krijgen;

10. betreurt het feit dat de jeugdwerkloosheid in diverse lidstaten zeer hoog blijft; is van 
mening dat de financiële instrumenten van de EU op dit vlak niet efficiënt zijn en 
slechts beperkte resultaten hebben opgeleverd; verzoekt de lidstaten het vereiste 
regelgevingskader voor hun arbeidsmarkten te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen en 
hun onderwijs- en opleidingsstelsels zodanig aan te passen dat jongeren voldoen aan de 
behoeften van de arbeidsmarkt; moedigt de lidstaten aan de beroepsopleiding te 
versterken en het percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen; is van mening 
dat vrijwilligerswerk en stages in de sociale economie jongeren in staat stellen hun 
vaardigheden en kwalificaties op diverse gebieden te verbeteren en moedigt de lidstaten 
aan initiatieven op dit gebied te ondersteunen;

11. onderstreept dat alle werknemers in de sociale economie behoorlijke 
werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden moeten hebben;

12. benadrukt dat de vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar zorgdiensten; wijst erop dat 
volgens onderzoek van Eurofound de lonen van maatschappelijk werkers (van wie bijna 
70 % in langdurige zorg werkte) in 2018 21 % lager waren dan het gemiddelde 
nationale uurloon in de EU7; wijst op de belangrijke rol en bijdrage van entiteiten van 
de sociale economie en werknemers in de zorgsector; verzoekt de lidstaten om werken 
in de zorgsector aantrekkelijker te maken door middel van diverse beleidsmaatregelen 
op het gebied van verloning, opleiding, gezondheid en onderwijs, en de sociale 
economie op dit gebied te ondersteunen;

13. verwerpt een mogelijke uitbreiding van de taxonomie voor duurzame financiering naar 
sociale kwesties; is van mening dat het aanmerken van criteria als sociaal duurzaam zou 
indruisen tegen de op het Verdrag gebaseerde aanpak van minimumnormen inzake 
sociaal beleid, afbreuk zou doen aan de nationale regelingen inzake 
arbeidsverhoudingen en autonomie van de sociale partners en administratieve lasten zou 
creëren voor bedrijven;

14. benadrukt dat de sector van de sociale economie de regels van vrije mededinging in acht 
moet nemen; is er vast van overtuigd dat subsidies voor sociale ondernemingen eerlijk 
moeten zijn en niet mogen leiden tot verstoringen in de dienstverlening, bijvoorbeeld 
door sociale ondernemingen in staat te stellen zeer lage of zelfs dumpingprijzen aan te 
bieden; verzoekt de lidstaten te zorgen voor transparantie bij het ontwerp, het gebruik 
en de rapportage van subsidies; benadrukt dat subsidies ter ondersteuning van diensten 
van algemeen economisch belang de eerlijke concurrentie tussen openbare en 
particuliere entiteiten niet verstoren ten nadele van particuliere ondernemingen;

15. is van mening dat bestaande keurmerken en certificeringen voor entiteiten van de 

7 Dubois, Hans, Eurofound, “Wages in long-term care and other social services 21% below average”, Living 
conditions and quality of life, 25 maart 2021.
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sociale economie als inspiratiebron voor de lidstaten kunnen dienen; benadrukt dat de 
bestaande nationale keurmerken goed werken, maar alleen op nationaal niveau; is van 
mening dat de invoering van een EU-keurmerk zeer complex zou zijn, dat de voordelen 
niet in verhouding zouden staan tot de kosten en dat het de entiteiten van de sociale 
economie zou kunnen overbelasten;

16. neemt kennis van het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de 
randvoorwaarden voor de sociale economie, dat naar verwachting in 2023 zal worden 
goedgekeurd; verwacht dat de aanbeveling de verschillende wettelijke en beleidskaders 
voor de sociale economie in de lidstaten zal eerbiedigen; herhaalt dat er, gezien de 
diversiteit van de nationale tradities, kaders en regelgeving, geen behoefte is aan een 
definitie van sociale economie voor de EU als geheel;

17. merkt op dat organisaties van de sociale economie in sommige lidstaten zeer 
ideologisch gericht zijn en een specifieke rechtspositie hebben verworven met daaruit 
voortvloeiende privileges; maakt zich zorgen over de diverse onregelmatigheden die 
zich in de sociale economie hebben voorgedaan; merkt op dat welzijnsorganisaties 
betrokken zijn geweest bij corruptieschanandalen en dat dit is gedocumenteerd in 
talrijke verslagen van rekenkamers en andere officiële instellingen; verzoekt de lidstaten 
de transparantie te vergroten en aanvullende monitoring, evaluatie en toezicht in te 
voeren om ervoor te zorgen dat entiteiten uit de sociale economie geen misbruik maken 
van overheidsfinanciering;

18. is ingenomen met het feit dat veel lidstaten tijdens de COVID‑19‑crisis uitzonderlijke 
maatregelen hebben getroffen om dak- en thuisloosheid te voorkomen en aan te pakken 
door te voorzien in noodwoningen; moedigt de lidstaten aan goede praktijken uit te 
wisselen om het groeiende probleem van dak- en thuisloosheid aan te pakken;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

Or. en


