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RESUMÉ

D

en sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en helt ny
måde at drive virksomhed på og kan potentielt fuldstændig ændre det socioøkonomiske
landskab. De seneste års nye tendenser har skabt en samarbejdsbaseret cirkulær økonomi,
som igen har skabt nye muligheder for at videreudvikle det sociale iværksætteri i Europa. Den
sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder spiller en stadig vigtigere rolle, hvilket i
høj grad skyldes deres evne til at tage fat på nogle af de største udfordringer, Europa står over
for, navnlig behovet for at fremme bæredygtig og socialt inklusiv økonomisk vækst og skabe
job. På samme tid tilgodeser de mere specifikke målsætninger, såsom flygtningekrisen, miljøforringelserne og behovet for at fremme øget ligestilling.
Denne rapport fra Kommissionens ekspertgruppe vedrørende socialt iværksætteri (GECES) er
en opfordring til handling til Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de sociale virksomhedsorganisationer.
I rapporten argumenteres der for en europæisk handlingsplan for social økonomi og
socialøkonomiske virksomheder, som kan være med til at fremme et gunstigt miljø for de
socialøkonomiske virksomheder og den sociale økonomis opblomstring ud fra kerneværdier som
demokratisk forvaltning, investeringer med socialt sigte, innovation, geninvestering af udbytte
og menneskets centrale plads i økonomien. I et sådant gunstigt miljø vil de socialøkonomiske
virksomheder og den sociale økonomi spille en endnu større rolle med hensyn til at tage ovenstående udfordringer op og hjælpe med at skabe et mere socialt retfærdigt samfund i Europa.
I overensstemmelse med GECES’ mandat fokuseres der i anbefalingerne primært på de socialøkonomiske virksomheder, men i mange tilfælde er anbefalingerne relevante for de socialøkonomiske organisationer generelt.

Rapporten indeholder forslag til en række centrale anbefalinger til de politiske beslutningstagere om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder og den sociale økonomi
som en drivkraft for inklusiv og effektiv økonomisk vækst. Rapporten er opdelt i fire centrale
temaområder.
Det første af disse områder vedrører måder, hvorpå de socialøkonomiske virksomheders
synlighed og anerkendelse kan øges effektivt, og hvorpå man kan fremme forståelsen af,
hvad socialt iværksætteri rent faktisk er for noget. Der fremsættes tre anbefalinger i denne
forbindelse. Den første opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de sociale virksomhedsorganisationer til at indsamle mere overbevisende dokumentation for de socialøkonomiske
virksomheders merværdi og til at forbedre formidlingen af denne ved hjælp af foranstaltninger
som dataindsamling, fælles udarbejdelse af en EU-kommunikationsstrategi, deling af viden om
og værktøjer til forvaltning af sociale virkninger og opbygning af bedre kapacitet til rapportering
om de socialøkonomiske virksomheders sociale værdi. For det andet anbefales det i rapporten
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med henblik på at fremme et mere selvsikkert og koordineret socialøkonomisk virksomhedssamfund at danne forskelligartede inklusive repræsentative netværker, der gør det muligt at udnytte
synergier og inciterer til gensidig læring. Disse netværker kunne repræsentere de socialøkonomiske virksomheder på EU-plan og styrke en kultur for fælles udarbejdelse af politikker, som er
rettet mod den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder. Endelig bør Kommissionen
sammen med medlemsstaterne og deres lokale og regionale myndigheder for at give mere plads
til socialøkonomiske virksomheder i de offentlige politikker og foranstaltninger på alle niveauer
integrere den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder i alle relevante politikker,
programmer og fremgangsmåder. De foranstaltninger, der sigter mod at nå dette mål, omfatter
optagelse af de socialøkonomiske virksomheder som støtteberettigede enheder i alle relevante
europæiske finansieringsprogrammer, fremme af den sociale økonomis og de socialøkonomiske
virksomheders deltagelse i de relevante europæiske mobilitetsordninger og fremme af gensidig
læring og kapacitetsopbygning mellem de regionale og lokale myndigheder med henblik på
udvikling af integrerede støttestrategier.
Det andet temaområde i rapporten ser på udviklingen af et europæisk økonomisk miljø,
der giver den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder mulighed for at
få adgang til finansiering. Anbefalingerne på dette område vedrører de socialøkonomiske
virksomheders behov for kapacitetsopbygning, finansiering og infrastruktur. Det anbefales
specifikt, at der afsættes flere ressourcer til uddannelsesprogrammer, væksthuse for nye virksomheder og formidlere, der yder skræddersyet støtte til kapacitetsopbygning, for at hjælpe de
socialøkonomiske virksomheder med at opbygge deres ledelseskompetencer og blive finansielt
bæredygtige. Nogle af de konkrete foranstaltninger til frigivelse af flere midler, der er bedre
egnet til socialøkonomiske virksomheder, omfatter forbedring af det bredere finansieringsmiljøs
viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan finansieres, kapacitetsopbygning inden
for det samfund, virkningerne er rettet mod, forbedring af de sociale investeringers egnethed,
lempelse af reguleringsbyrden og kortlægning af de eksisterende skattelettelser, der ydes i forbindelse med investeringer i socialøkonomiske virksomheder, for at udbrede bedste praksis. Der
bør fortsat afsættes offentlige midler til de socialøkonomiske virksomheder, og disse midler bør
endvidere anvendes til at mobilisere privat kapital ved at investere i og begrænse risikoen ved
finansiering af socialøkonomiske virksomheder samt ved at indføre egnede forvaltningsstrukturer.
For at lette udviklingen af et økosystem, hvor de socialøkonomiske virksomheder kan trives, er der
fremsat en række centrale anbefalinger med hensyn til de juridiske strukturer og opstillingen
af retlige og lovgivningsmæssige rammer for at fremme etableringen og udviklingen
af den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder. Her anbefales det, at
Kommissionen stiller forslag til en blød lovgivningsmæssig foranstaltning med det formål at
hjælpe medlemsstaterne med at udforme en passende ramme til støtte for den sociale økonomi

4

og de socialøkonomiske virksomheder. Derudover bør de grænseoverskridende operationer stimuleres for gensidige organisationer og kooperativer for at give dem mulighed for at udnytte
det indre markeds potentiale fuldt ud til at udvide deres aktiviteter. De offentlige indkøbere bør
endvidere gøre bedst mulig brug af de nye regler om offentlige indkøb og indlemme sociale
betragtninger i deres udbudsprocedurer. Rapportens sidste anbefaling om at forbedre de retlige
strukturer opfordrer de politiske beslutningstagere til at øge kendskabet til statsstøttereglerne og
deres betydning for de socialøkonomiske virksomheder, der tilbyder tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse.
Det sidste punkt i rapporten omhandler foranstaltninger, som skal hjælpe den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder med at realisere deres potentiale som
vigtige drivkræfter bag retfærdig og socialt inklusiv økonomisk vækst. Formålet er her
at øge EU’s støtte til socialøkonomiske virksomheder inden for rammerne af den internationale
udvikling med henblik på at opfylde målene for bæredygtig udvikling efter 2015. Ud fra disse
målsætninger bør Kommissionen/EU-Udenrigstjenesten via den næste cyklus af internationale
udviklingsprogrammer bidrage til, at der sker en væsentlig stigning i oplysningerne fra åbne kilder
om den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder. Derudover bør Kommissionen
indtage en lederrolle og opmuntre til globalt samarbejde omkring støtte til socialøkonomiske
virksomheder ved at fungere som en markedssamler og ved at fremme videnudvekslingen.
Da der er identificeret overlapninger og huller i finansieringen, bør EU og EU-Udenrigstjenesten
endvidere indlemme skræddersyet støtte i alle eksisterende og fremtidige politikker og initiativer
til fremme af social og økonomisk udvikling for at opbygge økosystemer, der er gunstige for
socialøkonomiske virksomheder.
Disse anbefalinger er rettet til Europa-Kommissionen, EU-medlemsstaterne (herunder
deres lokale og regionale myndigheder), tredjepartslande og det socialøkonomiske
virksomhedssamfund. De indeholder klare oplysninger om, hvordan de socialøkonomiske
virksomheders synlighed kan øges, hvordan de kan få adgang til de midler, de har brug for for
at blomstre, og hvordan det på samme tid er muligt at skabe et gunstigt miljø, hvor den sociale
økonomi og de socialøkonomiske virksomheder kan komme videre, med udgangspunkt i EU’s
bedste praksis og de erfaringer, medlemsstaternes repræsentanter og sociale iværksættere
har gjort sig. I kraft af denne samlede tilgang sigter rapporten mod at skabe de betingelser, der
er nødvendige for, at den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder kan realisere
deres fulde potentiale som en motor for inklusiv økonomisk vækst og effektiv social udvikling
i Europa og på verdensplan.
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ANBEFALINGER

I

GECES’ generelle rapport opstilles 13 anbefalinger om konkrete foranstaltninger med henblik
på at tackle de problemer, der for øjeblikket forhindrer de socialøkonomiske virksomheder i at
realisere deres fulde potentiale. Disse anbefalinger præsenteres i det følgende.

Mod øget synlighed, anerkendelse og identitet
Anbefaling 1 : Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer bør indsamle mere overbevisende dokumentation for de socialøkonomiske
virksomheders merværdi og blive bedre til at formidle denne. De iværksatte foranstaltninger
bør omfatte følgende:
•

•
•

•

Indsamling af systematiske data og prioritering af forskning i de socialøkonomiske virksomheders økonomiske og sociale betydning, herunder deres beskæftigelsespotentiale,
samt de dermed forbundne dynamikker (medlemsstaterne, Kommissionen)
Fælles udarbejdelse af en EU-kommunikationsstrategi (Kommissionen i samarbejde med
medlemsstaterne og de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer)
Deling af viden om og værktøjer i forbindelse med den sociale merværdi, herunder værktøjer
til forvaltning af den sociale indvirkning (Kommissionen, medlemsstaterne, de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer)
Opbygning af bedre kapacitet til rapportering om den genererede sociale værdi (socialøkonomiske virksomhedsorganisationer).

Anbefaling 2 :Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder
og de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer bør styrke et mere selvsikkert og koordineret
socialøkonomisk virksomhedssamfund. De iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

•

Etablering af legitime forskelligartede og inklusive repræsentative netværker, der gør det
muligt at skabe synergier, gensidig læring og koordinering (de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer)
Støtte til de socialøkonomiske virksomhedssamfunds repræsentation på EU-plan (Kommissionen i samarbejde med de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer og medlemsstaterne)
Fremme af en kultur for fælles udarbejdelse af politikker sammen med de socialøkonomiske
virksomheder og deres repræsentative organisationer (medlemsstaterne).
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Anbefaling 3 : Europa-Kommissionen og medlemsstaterne samt deres lokale og regionale
myndigheder bør integrere de socialøkonomiske virksomheders dimension i de relevante politikker, programmer og fremgangsmåder. De bør i videst muligt omfang høre og inddrage de
socialøkonomiske virksomheder i udarbejdelsen af nye politikker og foranstaltninger. De socialøkonomiske virksomhedsorganisationer bør aktivt fremme og udnytte disse muligheder. De
iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•
•

•
•

•

Optagelse af de socialøkonomiske virksomheder som støtteberettigede enheder i alle
relevante europæiske finansieringsprogrammer og tilføjelse af den socialøkonomiske
dimension ved gennemførelsen af og opfølgningen på europæiske politiske initiativer
(Europa-Kommissionen)
Fremme af de socialøkonomiske virksomheders deltagelse i de relevante europæiske
mobilitetsordninger (Europa-Kommissionen)
Fremme af gensidig læring og kapacitetsopbygning mellem de regionale/lokale myndigheder med henblik på at udvikle integrerede strategier til støtte for de socialøkonomiske
virksomheder (Europa-Kommissionen og medlemsstaterne)
Anvendelse af sociale kriterier i forbindelse med offentlige indkøb (Europa-Kommissionen)
Indlemmelse af emner i relation til socialøkonomisk iværksætteri i læseplanerne fra
grundskolen og frem til universitetet og fremme af karrieremuligheder i socialøkonomiske
virksomheder via de offentlige arbejdsformidlinger og karrierevejledningstjenester (medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder)
Fremme af gensidig videnudveksling og forretningsforbindelser mellem traditionelle virksomheder og socialøkonomiske virksomheder (Europa-Kommissionen, medlemsstaterne,
de socialøkonomiske virksomheder).

Forbedring af adgangen til finansiering
Anbefaling 4 : Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bør afsætte flere ressourcer til
uddannelsesprogrammer, væksthuse for nye virksomheder og formidlere, der yder skræddersyet støtte til de socialøkonomiske virksomheders kapacitetsopbygning, som er nødvendig for
at opbygge deres forvaltningskompetencer og fremme deres finansielle bæredygtighed. De
iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

Styrkelse af den europæiske støtte til netværker/platforme, der forbinder fysiske personer
(herunder konsulenter og frivillige eksperter) med socialøkonomiske virksomheder, som har
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•

•

•

behov for kapacitetsopbygning, og tildelingsordninger for socialøkonomiske virksomheder
(Kommissionen)
Oprettelse af et paneuropæisk program til finansiering af investeringer og kapacitetsopbygning for at hjælpe de socialøkonomiske virksomheder med at opnå investeringsparathed
ved at finansiere støtte til kapacitetsopbygning fra udvalgte tjenesteydere (Kommissionen)
Finansiering af specialiserede væksthuse for socialøkonomiske virksomheder/multiplikatorer og formidlere, der tilbyder uddannelse og kapacitetsopbygning til socialøkonomiske
virksomheder (medlemsstaterne)
Brug af ESIF til at finansiere kapacitetsopbyggende aktiviteter på medlemsstatsplan
(medlemsstaterne).

Anbefaling 5 : Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og organisationerne fra de socialøkonomiske virksomheders finansieringssamfund bør iværksætte konkrete foranstaltninger for
at frigive og tiltrække flere midler, der er bedre egnet til socialøkonomiske virksomheder. De
iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

•

•
•

Fremme og forbedring af det bredere (private og offentlige) finansieringsmiljøs viden om
samt uddannelse og vejledning i, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan finansieres
(organisationer fra de socialøkonomiske virksomheders finansieringssamfund indsamler
bedste praksis, og Kommissionen udbreder denne)
Kapacitetsopbygning inden for det samfund, virkningerne er rettet mod, som forstår og
aktivt finansierer socialøkonomiske virksomheder, for at sætte de socialøkonomisk baserede
finansielle formidlere i stand til at opfylde de socialøkonomiske virksomheders behov
Skærpelse af egnethedskriterierne for investeringer i socialøkonomiske virksomheder og
dermed forøgelse af pengestrømmen mod de socialøkonomiske virksomheder (Kommissionen og medlemsstaterne)
Fjernelse eller lempelse af den reguleringsbyrde, som private kapitalindskydere i socialøkonomiske virksomheder og de socialøkonomiske virksomheder selv støder på (Kommissionen)
Kortlægning af de forskellige eksisterende skattelettelser, der ydes i forbindelse med investeringer i socialøkonomiske virksomheder, for at udbrede bedste praksis (Kommissionen
og medlemsstaterne).

Anbefaling 6 : Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bør fortsat rette offentlige midler
mod de socialøkonomiske virksomheder og bruge disse midler til at mobilisere privat kapital ved
at investere i og begrænse risikoen for kapitalindskydere i socialøkonomiske virksomheder samt
ved at indføre egnede forvaltningsstrukturer. De iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

Aktivering af offentlige finansielle instrumenter (f.eks. EaSI, EFSI, InnovFin under Horisont
2020, COSME og andre instrumenter, som er under udvikling) for at øge finansieringsvolumenet og højne kvaliteten af finansieringen af socialøkonomiske virksomheder (Kommissionen) samt for at investere i socialøkonomiske virksomheder og specialiserede formidlere
(medlemsstaterne)
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•

•

•
•

Programmering af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) til at forbedre
leveringen af tjenesteydelser og investering i social infrastruktur af høj kvalitet. ESIF bør
indtage en forandringsrolle og anvendes som et supplement til – og ikke som en erstatning
for – medlemsstaternes nationale budgetter (Kommissionen og medlemsstaterne)
Anbefaling til medlemsstaterne om at fremme sociale investeringer via offentlige midler
på koordineret og holistisk vis inden for områderne sociale ydelser samt sundheds- og
uddannelsesydelser
Udvikling af komplementariteten mellem offentlig og privat finansiering af socialøkonomiske
virksomheder ved anvendelse af hybride instrumenter (Kommissionen og medlemsstaterne)
Repræsentation af de vigtigste interessenter fra de socialøkonomiske virksomheders
økosystem ved forvaltningen af de ordninger, som støttes med offentlige midler, herunder
EFSI, og udbredelse af anvendelsen af målinger af den sociale indvirkning (Kommissionen).

Forbedring af de retlige strukturer
Anbefaling 7: Kommissionen bør stille forslag til en blød lovgivningsmæssig foranstaltning,
som kan hjælpe medlemsstaterne med at opstille en passende ramme til støtte for de socialøkonomiske virksomheders opblomstring og ekspansion. De iværksatte foranstaltninger bør
omfatte følgende:
•

•

Udarbejdelse af en lovfæstet anbefaling i henhold til traktaterne, som indeholder minimumsprincipper, med henblik på at opmuntre og støtte medlemsstaterne i deres opstilling
af dedikerede nationale rammer for de socialøkonomiske virksomheders udvikling (Kommissionen)
Overvågning af politikkerne for socialøkonomisk iværksætteri i forbindelse med Kommissionens arbejde inden for det europæiske semester for at følge med i gennemførelsen af
ovenstående lovfæstede anbefaling (Kommissionen).

Anbefaling 8 : Kommissionen og medlemsstaterne bør stimulere de grænseoverskridende
operationer for gensidige selskaber og kooperativer for at give dem mulighed for at udnytte det
indre markeds potentiale fuldt ud til at udvide deres aktiviteter. De iværksatte foranstaltninger
bør omfatte følgende:
•
•

Finansiel støtte til grænseoverskridende operationer via programmer såsom Interreg
(Kommissionen)
Indsamling og omfattende udbredelse af bedste praksis med hensyn til incitamenter til
stimulering af de grænseoverskridende operationers vækst på det indre marked (Kommissionen og medlemsstaterne).
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Anbefaling 9 : De offentlige indkøbere bør gøre bedst mulig brug af de nye regler om offentlige indkøb og indlemme sociale betragtninger, herunder kontrakter, som er forbeholdt social
og erhvervsmæssig integration af handicappede og dårligt stillede personer (artikel 20) samt
sundhedsydelser og sociale og kulturelle ydelser (artikel 77), i deres udbudsprocedurer. Foranstaltningerne bør omfatte følgende:
•
•
•

•

Opdatering af Kommissionens vejledning «Buying Social», som blev udgivet i 2011, og
overvågning af bedste praksis (Kommissionen)
Udvikling af dedikerede kapacitetsopbygningsprogrammer og kommunikationskampagner
(Kommissionen og medlemsstaterne)
Gennemførelse/udvikling af specifikke uddannelsesaktiviteter for europæiske tjenestemænd
med henblik på at få dem til at tage hensyn til sociale aspekter ved udarbejdelsen af
udbudsspecifikationerne (Kommissionen)
Oprettelse af netværker for at stimulere de forskellige interessenters engagement i denne
proces (medlemsstaterne, de ordregivende myndigheder, de socialøkonomiske virksomhedsorganisationer).

Anbefaling 10 : Kommissionen og medlemsstaterne bør øge kendskabet til statsstøttereglerne
og deres betydning for socialøkonomiske virksomheder, der tilbyder tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse. De iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

Udarbejdelse eller opdatering af retningslinjer, navnlig vejledningen i anvendelsen af EU’s
regler vedrørende tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse fra 2013 (Kommissionen og medlemsstaterne)
Yderligere uddannelse i, hvordan statsstøttereglerne anvendes (Kommissionen og medlemsstaterne).

Fremme af international udvikling og vækst
Anbefaling 11 :Kommissionen/EU-Udenrigstjenesten bør via den næste cyklus af internationale udviklingsprogrammer bidrage til, at der sker en væsentlig og fortsat stigning i antallet af
oplysninger fra åbne kilder om den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder, og
støtte økosystemerne globalt. De iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

Indledning af et større forskningsinitiativ sammen med andre interesserede donorer og
partnere såsom OECD og medlemmerne af dets Komité for Udviklingsbistand, UNRISD,
Verdensbanken, nationale udviklingsagenturer i EU og andre offentlige og private donorer
Afsætning af et specifikt budget til evaluering af nye støtteprogrammers indvirkning på den
sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder med henblik på at afhjælpe manglen
på overbevisende og klar dokumentation for denne virksomhedsstøttes betydning for de
bæredygtige udviklingsmål. Denne foranstaltning bør iværksættes af medlemsstaterne.
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Anbefaling 12: Europa-Kommissionen bør indtage en lederrolle og fremme globalt samarbejde
til støtte for den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder ved at fungere som en markedssamler og ved at styrke videnudvekslingen. De iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

•

Iværksættelse i 2017 af en proces med intern læring, koordinering og samarbejde mellem
Kommissionens forskellige tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten, hvis arbejde vedrører
udvikling af infrastruktur og støtte til den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder
Indledning i 2017 af en række regelmæssige udvekslings- og handlingsorienterede møder
med andre globale donorer og investorer (offentlige og private), som er aktive på tværs af
grænserne og støtter den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder (uanset
hvor de kommer fra)
Samarbejde med den tyske regering, som fra og med efteråret 2016 er formand for G20,
om specifikke politikker til støtte for inklusive virksomheder/aktiviteter og socialøkonomiske
virksomheder (som drøftet i G20’s «Inclusive Business Framework») for bedre at afspejle
forskellene i værdisæt, principper og eksistensberettigelse mellem disse organisationer.

Anbefaling 13 : EU og EU-Udenrigstjenesten bør indlemme skræddersyet støtte i alle eksisterende og fremtidige politikker og initiativer og internationale forhandlinger til fremme af social
og økonomisk udvikling (samarbejde og udvikling, udenrigspolitik, handelspolitik, naboskabspolitik
osv.) og i højere grad indlemme socialøkonomiske virksomheder og den sociale økonomi i de
strategiske overvejelser for at opbygge gunstige økosystemer, som afspejlet i søjlerne i SBI. De
iværksatte foranstaltninger bør omfatte følgende:
•

•

•

•

Øremærkning i den næste programmeringscyklus af dedikerede direkte og indirekte midler til den sociale økonomis organisationer, herunder socialøkonomiske virksomheder, i
tredjelande, sammen med regeringerne og støtteorganisationer og sociale finansieringsorganisationer. Indledning af et konkret samarbejde med andre globale partnere for at få
indflydelse på EU-midlerne og booste de forskellige programmers effektivitet
Forbedring af navnlig tredjelandenes regeringers kendskab til den rolle, den sociale økonomi
og de socialøkonomiske virksomheder spiller med hensyn til at opfylde de bæredygtige
udviklingsmål samt til det potentiale, som nord-syd-, syd-nord- og syd-syd-udvekslingen
af læring, innovation og samarbejde udgør, med eksempler på succesfuld anvendelse af
innovative løsninger og modeller på den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder samt resultaterne heraf
Forankring af den sociale økonomi og de socialøkonomiske virksomheder i Europas reviderede konsensus om udvikling og i Europas stemme i internationale forhandlinger, handelsaftaler og i FN
Afholdelse af markedspladsarrangementer for at skabe kontakt mellem de socialøkonomiske virksomheder og det internationale finansielle økosystem og lette større investeringer i udviklingslandene samt for at inddrage andre socialøkonomiske organisationer i
udformningen af finansielle instrumenter til opfyldelse af deres behov.
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