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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj dostopno financiranje za socialna podjetja z 
vzpostavitvijo regulativnega okvira za uvajanje naložbenih instrumentov na ravni EU; 
spodbuja Komisijo, naj glede na še povsem neizkoriščene inovativne zmogljivosti teh 
podjetij čim prej predlaga uporabno zakonodajo; poudarja, da bo pred uvedbo novih oblik 
finančne podpore izdelana analiza sedanjih instrumentov, da se preveri njihova 
učinkovitost, in zato meni, da je treba pridobiti instrumente za merjenje in primerjanje 
socialnega donosa naložb, da se spodbudi razvoj preglednejšega naložbenega trga; je 
trdno prepričan, da so potrebni različni finančni instrumenti, kot so evropski skladi za 
socialna podjetja ali evropski skladi tveganega kapitala, izdaja solidarnostnih obveznic in 
pobude za poslovne angele, ki jih je treba spodbujati in podpirati;

2. poudarja, da se socialna podjetja zelo razlikujejo po obliki, velikosti, poslovni dejavnosti, 
gospodarnosti in sodelovanju. Obstajajo socialna podjetja, ki so vodilna pri razvoju na 
svojem področju in ki imajo zadostne zmogljivosti za lastni razvoj, obstajajo pa tudi taka, 
ki za svojo ustanovitev, razvoj in upravljanje potrebujejo znanje in izkušnje; 

3. meni, da je opredelitev socialnega podjetja v sporočilu o pobudi za socialno podjetništvo 
korak naprej k priznavanju posebnosti te vrste organizacije; se zavzema, da bi ta opis 
uporabljale vse institucije EU; vztraja, da se mora ta opis uporabiti v predlogu uredbe o 
evropskih sredstvih za pobude socialnega podjetništva; poleg tega vztraja, da se 
upoštevajo tri ključne razsežnosti, po katerih se odlikujejo socialna podjetja, to so socialni 
cilj/namen; podjetniška dejavnost in participativno upravljanje;

4. poudarja, da se pristop „socialnega podjetja“ nedvoumno povezuje z demokratičnim 
upravljanjem podjetja, ki docela zagotavlja ekonomsko demokracijo, sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani ter preglednost in spremenjeno vodenje podjetja v skladu z načeli 
Evropske unije, OVSE in Združenih narodov; poziva Evropsko komisijo, naj teh vidikov 
ne upošteva le v svojih predlogih za izboljšanje pravnega okolja, temveč tudi pri analizi in 
opredelitvi dobre prakse in posnemljivih modelov ter pri vzpostavitvi javne baze podatkov 
o oznakah in certifikatih, ki se za socialna podjetja uporabljajo v Evropi, da se izboljšata 
njihova prepoznavnost in primerljivost;

5. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod katerimi bi lahko socialna podjetja postala finančno 
neodvisna in bi se ukvarjala s komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v mnogih državah 
članicah finančni mehanizmi in zmanjšan obseg javnih naročil silijo socialna podjetja, da 
se osredotočajo na pridobivanje podpore in sredstev od vladnih institucij, namesto da bi se 
posvetila izboljševanju kakovosti svojih storitev ali proizvodov, kar bi povečalo njihovo 
konkurenčnost; poudarja potrebo po širjenju dostopa do dolžniških in lastniških 
instrumentov na ustrezni stopnji razvoja podjetja, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

6. meni, da je treba za večjo konkurenčnost socialnih podjetij po Evropi podpreti 
ustanavljanje socialnih inovacijskih grozdov, ki nimajo dodane vrednosti le na lokalni 
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ravni; poleg tega meni, da bi lahko socialna podjetja z ustreznimi spodbudami pomembno 
prispevala k zaposlovanju kvalificiranih delavcev, starejših od 50 let, ki so zapustili trg 
dela;

7. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev enakih 
možnosti za socialna podjetja, kadar sodelujejo pri javnih naročilih;

8. pozdravlja premik Komisije k poenostavitvi računovodskih načel za MSP, kar bo 
pripomoglo k še večjim prihrankom;

9. meni, da bo uvedba skupnega evropskega okvira na področju objave podatkov zagotovila 
jasnejše in učinkovitejše informacije o naložbah v socialna podjetja;

10. meni, da imajo socialna podjetja na eni strani težave zaradi pomanjkanja ustreznega 
znanja in izkušenj, na drugi pa, ker se posebnostim socialnih podjetij ne namenja dovolj 
pozornosti, zaradi česar ni pomembna le izmenjava znanja na mednarodni ravni, kjer je to 
ustrezno, in v posameznih državah članicah, temveč tudi zagotovitev ustreznega 
svetovanja, usposabljanja (začetnega in nadaljevalnega) in informacij; meni, da lahko s 
podpiranjem in spodbujanjem socialnih podjetij kar najbolj izkoristimo njihov potencial 
za rast in sposobnost za ustvarjanje družbene vrednosti;

11. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo programe poklicnega usposabljanja, tudi 
take, ki temeljijo na uporabi komunikacij in informacijske tehnologije in so namenjeni 
podjetjem, ki zagotavljajo socialne storitve in/ali blago in storitve za ranljivo prebivalstvo;

12. poudarja, da je bistvenega pomena, da se z ustreznimi informacijskimi kampanjami 
izboljša poznavanje socialnih podjetij, zlasti tistih, ki temeljijo na socialni ekonomiji; 
poleg tega meni, da je treba zaradi tega cilja povečati prepoznavnost prednosti in ciljev 
socialnega podjetništva, tako da se upoštevajo druge ocene in kazalniki, ki niso samo 
ekonomske narave; ugotavlja, da delovanje socialnih podjetij, zlasti tistih, ki temeljijo na 
socialni ekonomiji, v številnih primerih ovirajo slaba ozaveščenost ali stereotipi v zvezi s 
takimi podjetji; zato ugotavlja, da je po mnenju Komisije najbolj nujna prednostna naloga 
razširiti ozaveščenost znotraj vseh javnih organov, zlasti lokalnih skupnosti, saj lahko 
izraba lokalnih možnosti pomaga pri vključevanju teh skupnosti in hkrati poveča 
privlačnost socialnih podjetij, ki delujejo v posameznih regijah;

13. poudarja priložnost, omenjeno v sporočilu, da se podpre sodelovanje socialnih podjetij na 
trgu javnih naročil; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj predvidi ukrepe za spodbujanje 
uporabe socialnih določb ali javnih naročil, rezerviranih za podjetja, ki zaposlujejo 
socialno prikrajšane osebe;

14. pozdravlja zavezo Komisije, da bo preučila in predvidela možnost uporabe neizkoriščenih 
patentov v socialnih podjetjih za njihov lažji razvoj, in pričakuje konkretne ukrepe v 
bližnji prihodnosti;

15. poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo standardi, ki jih 
oblikujejo evropski organi za standardizacijo, postali bolj dostopni za socialna podjetja.
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