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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som avser att ersätta 
ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-XXXX/2022

Europaparlamentets resolution om EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den sociala ekonomin omfattar många olika aktörer såsom kooperativ, 
understödsföreningar, sammanslutningar (inklusive välgörenhetsorganisationer), 
stiftelser, vinstdrivande och ideella sociala företag och andra juridiska former, beroende 
på medlemsstat. Vissa enheter är små ideella organisationer och andra är stora 
organisationer med internationell utåtriktad verksamhet. Det finns skillnader i rättslig 
status och roll för enheterna inom den sociala ekonomin i varje medlemsstat.

B. Sektorn för den sociala ekonomin uppges utgöra upp till 2,8 miljoner enheter i 
Europeiska unionen och sysselsätta omkring 13,6 miljoner arbetstagare (mellan 0,6 och 
9,9 % av arbetskraften, beroende på medlemsstat). Den sociala ekonomin genererar 
mellan 6 och 8 % av EU:s BNP, med de högsta andelarna i Sverige, Belgien och 
Nederländerna och de lägsta andelarna i vissa sydliga och östliga medlemsstater1.

C. Organisationer och enheter inom den sociala ekonomin är för närvarande verksamma 
inom olika sektorer av medlemsstaternas ekonomier och samhällen, såsom hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, långtidsvård, utbildning och yrkesutbildning, 
konsumentskydd, kultur, bostäder, bank- och försäkringstjänster, jordbruk, hantverk och 
olika kommersiella tjänster. Enheter inom den sociala ekonomin tillgodoser kollektiva 
behov på olika områden i medlemsstaterna, alltifrån miljön i länder som Tjeckien, 
Malta och Rumänien till bostäder, transport och energi i länder som Tyskland och 

1 Milotay, Nora, Europaparlamentets utredningstjänst, ”What future for the social economy?”, 
november 2020, s. 2.
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Nederländerna, samt kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i Kroatien, Estland, Finland, 
Grekland, Ungern, Malta och Sverige2.

D. Staten och de offentliga myndigheterna i stort har det fulla ansvaret för att se till att 
deras medborgare har en jämlik och ekonomiskt överkomlig tillgång till offentliga 
tjänster och välfärd av hög kvalitet. Den sociala ekonomins organisationer bör ha en 
kompletterande roll och inte ersätta statligt/regionalt baserade offentliga tjänster. 
Offentliga myndigheter måste möjliggöra offentliga och privata initiativ för att 
tillgodose behoven hos de mest utsatta grupperna, såsom äldre, personer med 
funktionsnedsättning, sjuka eller andra personer i behov av stöd. I detta avseende kan 
och bör enheter inom den sociala ekonomin spela en viktig roll genom att tillhandahålla 
stöd och (sociala) tjänster till utsatta personer.

E. Covid-19-krisen har lyft fram behovet av starka hälso- och sjukvårdssystem och sociala 
omsorgssystem i medlemsstaterna. Omsorgssektorn i medlemsstaterna, som är en av de 
viktigaste delarna av den sociala ekonomin, kännetecknas av låga löner och svåra och 
ofta olagliga arbetsvillkor för många arbetstagare inom EU.

F. Enheter inom den sociala ekonomin har traditionellt underlättat integreringen av 
personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden eller tillhandahållit dem andra 
tjänster för att förbättra deras välbefinnande.

G. Frivilligarbete har viktiga sociala och ekonomiska fördelar för både yngre och äldre. 
Över 82 miljoner volontärer är delaktiga på olika områden av den sociala ekonomin.

H. I dag uppgår antalet hemlösa i EU till uppskattningsvis tre miljoner3. År 2019 gjorde 
den europeiska sammanslutningen av nationella organisationer som arbetar med 
hemlösa (Feantsa) bedömningen att minst 700 000 hemlösa var uteliggare eller 
övernattade i nödbostäder eller i tillfälliga boenden, vilket var en ökning med 70 % på 
ett årtionde4.

1. Europaparlamentet avvisar kommissionens försök att inom ramen för handlingsplanen 
för den europeiska pelaren för sociala rättigheter standardisera medlemsstaternas 
socialpolitik och sociala trygghetssystem, vilket skulle göra deras nationella politik på 
dessa områden mindre effektiv. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har det 
exklusiva ansvaret för att reglera och organisera sin sociala ekonomi.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras skattesystem, 
regelverk och sociala trygghetssystem inte hindrar skapandet av ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. Parlamentet påminner om att starka och hållbara välfärdssystem bygger 
på effektiva och välfungerande marknadsekonomier.

3. Europaparlamentet konstaterar att den sociala ekonomin i medlemsstaterna stöds av 
olika EU-instrument, EU-program och EU-fonder (europeiska fonder för socialt 
företagande, programmet för sysselsättning och social innovation, Europeiska 

2 Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, ”Social Economy”, maj 2016, s. 30.
3 Jerome Hughes, ”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, 
våren 2019, s. 2.
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investeringsfonden, acceleratorn för social påverkan, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden)5. Parlamentet noterar att det uppskattas 
att EU:s budget stödde den sociala ekonomin med 2,5 miljarder euro under 
programperioden 2014–20206.

4. Europaparlamentet noterar kommissionens handlingsplan för den sociala ekonomin, de 
vägledande principer för den sociala ekonomin som anges i denna och de tillhörande 
målen. Parlamentet noterar kommissionens avsikt att öka det ekonomiska stödet till den 
sociala ekonomin och att betrakta den sociala ekonomin som ett instrument för att 
genomföra den gröna omställningen och målen i den gröna given. Parlamentet noterar 
förslaget om att lansera en ny gemensam portal för den sociala ekonomin i EU 2023 för 
att hjälpa enheter inom den sociala ekonomin att hitta information om relevant 
EU-finansiering och relevanta EU-program. Parlamentet förväntar sig att denna ingång 
kommer att förenkla den befintliga byråkratin i stället för att spä på den.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att respektera 
subsidiaritetsprincipen och att erkänna komplexiteten och mångfalden i den sociala 
ekonomins realiteter. Parlamentet är oroat över att endast de enheter inom den sociala 
ekonomin som följer de politiska och ideologiska riktlinjerna i handlingsplanen kommer 
att få stöd inom ramen för handlingsplanen.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas sociala investeringar är avgörande för att 
säkerställa att medlemsstaterna har de system som krävs för att tillhandahålla sina 
medborgare sociala tjänster av hög kvalitet.

7. Europaparlamentet erkänner att enheter inom den sociala ekonomin har spelat en viktig 
roll när det gäller att stödja missgynnade arbetstagare och försöka integrera dem på 
arbetsmarknaden. Parlamentet anser att sysselsättning inom den sociala ekonomin i 
kombination med offentliga eller privata kompetensprogram kan integrera missgynnade 
arbetstagare på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stödja 
initiativ på detta område. Parlamentet anser att arbete i företag inom den sociala 
ekonomin också kan förbättra välbefinnandet och den psykiska hälsan för personer med 
allvarlig funktionsnedsättning, som är permanent utestängda från arbetsmarknaden.

8. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att vidareutveckla en socialt 
ansvarsfull offentlig upphandling och koppla tillhandahållandet av tjänster och 
produkter till sociala mål, samtidigt som principen om fri konkurrens och 
kvalitetskriterier respekteras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra lärdom av 
bästa praxis i andra medlemsstater.

9. Europaparlamentet anser att digitaliseringen av den sociala ekonomin och införandet av 
ny teknik kan öka konkurrenskraften, tillhandahålla bättre tjänster och skapa 

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, Studie för Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, s. 43–44.
6 Europeiska kommissionen, ”Kommissionen presenterar handlingsplan för att stärka den sociala ekonomin och 
skapa arbetstillfällen”, pressmeddelande av den 9 december 2021.
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arbetstillfällen. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att ge företagare och 
anställda inom den sociala ekonomin lämplig utbildning.

10. Europaparlamentet beklagar att flera medlemsstater fortfarande har en mycket hög 
ungdomsarbetslöshet. Parlamentet anser att EU:s finansieringsinstrument på detta 
område inte är ändamålsenliga och att de endast uppvisat begränsade resultat. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra det nödvändiga 
arbetsmarknadsregelverket och att skräddarsy sina utbildningssystem så att ungdomarna 
kan tillgodose arbetsmarknadens behov. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att 
stärka yrkesutbildningen och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid. 
Parlamentet anser att volontärarbete och praktikplatser i den sociala ekonomin gör det 
möjligt för ungdomar att öka sina färdigheter och kvalifikationer på olika områden, och 
uppmuntrar medlemsstaterna att stödja initiativ på detta område.

11. Europaparlamentet understryker att alla arbetstagare i den sociala ekonomin måste ha 
anständiga arbets- och anställningsvillkor.

12. Europaparlamentet betonar att den åldrande befolkningen leder till en ökad efterfrågan 
på omsorgstjänster. Parlamentet påpekar att enligt Eurofounds forskning var lönerna 
2018 för socialtjänstarbetare (varav nästan 70 % arbetade inom långtidsvård) 21 % lägre 
än den genomsnittliga nationella timlönen i EU7. Parlamentet framhåller den viktiga roll 
och det viktiga bidrag som enheter och arbetstagare inom den sociala ekonomin spelar 
inom vård- och omsorgssektorn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra det 
mer attraktivt att arbeta inom vård- och omsorgssektorn med hjälp av olika politiska 
åtgärder när det gäller löner, utbildning, hälsa och utbildning, och att stödja den sociala 
ekonomin i detta avseende.

13. Europaparlamentet avvisar en eventuell utvidgning av taxonomin för hållbar 
finansiering till sociala frågor. Parlamentet anser att fastställandet av kriterier som 
socialt hållbara skulle strida mot den fördragsbaserade strategin med en minimistandard 
för socialpolitiken, strida mot nationella industrisystem och arbetsmarknadsparternas 
självständighet och skapa administrativa bördor för företagen.

14. Europaparlamentet betonar att sektorn för den sociala ekonomin måste respektera 
reglerna om fri konkurrens. Parlamentet är fast övertygat om att subventioner till sociala 
företag måste vara rättvisa och inte får leda till snedvridningar i tillhandahållandet av 
tjänster, till exempel genom att göra det möjligt för sociala företag att erbjuda mycket 
låga priser eller till och med dumpningspriser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att säkerställa insyn i utformningen, användningen och rapporteringen av subventioner. 
Parlamentet betonar att subventioner till stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
inte snedvrider den rättvisa konkurrensen mellan offentliga och privata enheter till 
nackdel för privata företag.

15. Europaparlamentet anser att existerande märkningar och certifieringar för enheter inom 
den sociala ekonomin skulle kunna tjäna som inspiration för medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar att befintliga nationella märkningar fungerar väl, men endast på 
nationell nivå. Parlamentet anser att det skulle vara mycket komplicerat att inrätta en 

7 Dubois, Hans, Eurofound: ”Wages in long-term care and other social services 21% below average”, Living 
conditions and quality of life, 25 mars 2021.
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EU-omfattande märkning, att fördelarna inte skulle stå i proportion till kostnaderna och 
att det skulle kunna bli alltför betungande för enheterna inom den sociala ekonomin.

16. Europaparlamentet har tagit del av förslaget om en rekommendation från rådet om 
ramvillkor för den sociala ekonomin, som ska godkännas 2023. Parlamentet förväntar 
sig att rekommendationen kommer att respektera de olika rättsliga och politiska ramarna 
för den sociala ekonomin i medlemsstaterna. Parlamentet upprepar att det med tanke på 
mångfalden av nationella traditioner, ramar och bestämmelser inte finns något behov av 
en EU-omfattande definition av ”social ekonomi”.

17. Europaparlamentet konstaterar att organisationer inom den sociala ekonomin i vissa 
medlemsstater är mycket ideologiskt inriktade och har fått en särskild rättslig ställning 
med åtföljande privilegier. Parlamentet är oroat över de olika oegentligheter som har 
förekommit inom den sociala ekonomin. Parlamentet noterar att välfärdsorganisationer 
har varit inblandade i korruptionsskandaler och att detta har dokumenterats i många 
rapporter från revisionsrätter och andra officiella institutioner. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stärka transparensen och införa ytterligare övervakning, utvärdering 
och tillsyn för att säkerställa att enheter inom den sociala ekonomin inte missbrukar 
offentlig finansiering.

18. Europaparlamentet välkomnar att många medlemsstater under covid-19-krisen har 
vidtagit extraordinära åtgärder för att förhindra och hantera hemlöshet genom att 
tillhandahålla nödbostäder. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bästa 
praxis för att hantera det växande problemet med hemlöshet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Or. en


