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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства предложението на Комисията за предоставяне на по-голям достъп до 
финансиране на социалните предприятия чрез създаването на регулаторна рамка за 
въвеждане на инвестиционни инструменти на равнище ЕС; насърчава Комисията 
възможно най-скоро да предложи практическо законодателство предвид 
неизползвания до голяма степен потенциал за иновации на тези социални 
предприятия; посочва, че въвеждането на нови форми на финансова подкрепа ще 
бъде предшествано от анализ на съществуващите инструменти, за да се провери 
тяхната ефективност, и поради това счита за необходимо да се снабди със средства 
за измерване и сравняване на социалната възвращаемост на инвестициите с цел 
насърчаване на развитието на един по-прозрачен инвестиционен пазар; изразява 
твърдо убеждение, че различните финансови инструменти като европейските 
фондове за социално предприемачество или европейските фондове за рисков 
капитал, емитирането на облигации за солидарност и инициативите за „бизнес 
ангели“ са необходими и следва да се насърчават и стимулират; 

2. подчертава, че съществуват сериозни различия между социалните предприятия по 
отношение на форма, размер, стопанска дейност, икономика и сътрудничество; 
съществуват социални предприятия, които са лидери в развойната дейност в своята 
сфера и които имат подходящ капацитет за свои собствени разработки, но има и 
такива, които се нуждаят от ноу-хау, когато става въпрос за създаването, развитието 
и управлението на техните предприятия; 

3. счита, че определението на социалното предприятие в съобщението „Инициатива за 
социалното предприемачество“ е положителна стъпка към признаването на 
специфичния характер на този вид организации; изисква това описание да бъде 
използвано във всички институции на ЕС; подчертава необходимостта това 
описание да бъде използвано в проекта на регламент за европейските средства за 
инициативата за социалното предприемачество;  освен това настоява да бъдат взети 
предвид трите основни измерения, които отличават социалните предприятия, а 
именно социална цел, предприемаческа дейност и управление, което 
благоприятства участието;

4. подчертава, че понятието „социално предприятие“ (social business) е еднозначно 
свързано с демократично управление на предприятие, което напълно гарантира 
икономическа демокрация, ангажираност и прозрачност на участниците и 
управление на промените в предприятието в съответствие с принципите на 
Европейския съюз, ОССЕ и ООН; призовава Европейската комисия да вземе 
предвид тези аспекти при анализа и определянето на най-добрите практики и 
възпроизводимите модели, когато създава публична база данни с етикети и 
сертификати, приложими за социалните предприятия в Европа, с цел подобряване 
на видимостта и улесняване на сравняването, а също и когато прави предложения за 
подобряване на правната среда;
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5. счита за необходимо да се създадат условия, при които социалните предприятия 
могат да получат финансова независимост и да се занимават с търговска дейност; 
отбелязва, че в много държави членки финансовите механизми и намалените 
обществени поръчки принуждават социалните предприятия да съсредоточават 
усилията си върху получаване на безвъзмездна помощ и средства от държавните 
институции, вместо върху повишаване на качеството на техните услуги или 
продукти, което би помогнало да увеличи конкурентоспособността им; подчертава 
необходимостта от разширяване на достъпа до дългови и капиталови инструменти 
на съответния етап на развитие на предприятието, имайки предвид специфичния 
начин, по който функционират социалните предприятия;

6. счита, че за да се повиши конкурентоспособността на социалните предприятия в 
Европа, е необходимо да се насърчи създаването на социални иновационни 
клъстери, чиято добавена стойност надхвърля конкретния район; счита освен това, 
че ако разполагат с подходящи стимули, социалните предприятия могат да бъдат от 
жизненоважно значение за наемането на квалифицирани работници на възраст над 
50 години, които са напуснали пазара на труда;

7. изисква от Комисията и държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за 
да осигурят равни възможности за социалните предприятия, когато те участват в 
обществени поръчки;

8. приветства инициативата на Комисията да опрости счетоводните принципи за МСП, 
което ще доведе до още по-голяма ефективност на спестяванията;

9. счита, че въвеждането на обща европейска рамка за публикуване на данните ще 
гарантира по-ясна и по-ефективна информация за инвестициите в социални 
предприятия;

10. счита, че проблемите на пазара на социалните предприятия са, от една страна, 
липсата на подходящо ноу-хау, и от друга страна, недостатъчното внимание, което 
се обръща на особеностите на социалните предприятия, и че поради това е важно по 
целесъобразност да се споделят знания на международно ниво, както и в отделните 
държави членки, и също така да се гарантира наличието на експертни мнения, 
обучение – в т. ч. първоначално обучение и обучение през целия живот – и 
информация в тази област; счита, че чрез подкрепата и насърчаването на 
социалните предприятия можем да допринесем за максималното използване на 
техния потенциал за растеж и капацитет за създаване на социална стойност;

11. призовава Комисията и държавите членки да разработят програми за 
професионално обучение, включително такива, основани на използването на 
комуникациите и информационните технологии, които са специално насочени към 
предприятията, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги за уязвими 
лица;

12. подчертава, че е от съществено значение да се създаде по-голяма информираност за 
социалните предприятия, особено за тези, които функционират в социална 
икономика, чрез подходящи информационни кампании; счита освен това, че тази 
цел изисква да се даде по-голяма видимост на предимствата и целите на социалното 
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предприемачество чрез използването на оценки и показатели, различни от тези с 
чисто икономически характер; отбелязва, че в много случаи дейността на 
социалните предприятия, особено на тези, които функционират в социална 
икономика, е възпрепятствана от проблеми, свързани с осведомеността, или от 
съществуващите стереотипи за такива предприятия; поради това отбелязва, че по 
мнение на Комисията най-важният приоритет е да се повиши информираността на 
всички публични органи и особено на местните общности, тъй като използването на 
местния потенциал би могло да допринесе за приобщаването на тези местни 
общности и същевременно да направи по-привлекателни социалните предприятия, 
работещи в съответните региони;

13. изтъква предвидената в съобщението възможност за насърчаване на участието на 
социалните предприятия на пазара на обществените поръчки; в тази връзка 
призовава Комисията да предприеме мерки за насърчаване на използването на 
социални клаузи или на обществени поръчки, запазени за предприятия, които 
наемат лица в неравностойно положение;

14. приветства ангажимента на Комисията да проучи и обмисли възможността 
социалните предприятия да използват неактивни патенти, за да се улесни тяхното 
развитие, и изразява надежда, че скоро ще бъдат предприети конкретни действия;

15. призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че 
стандартите, изготвени от европейските органи по стандартизация, ще станат по-
достъпни за социалните предприятия.
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