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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens forslag om øget adgang til finansiering for sociale virksomheder 
gennem oprettelse af en forskriftsmæssig ramme med henblik på oprettelse af 
investeringsinstrumenter på EU-plan; påpeger, at der forud for en indførelse af nye former 
for finansiel støtte vil blive foretaget en analyse af de nuværende instrumenter med 
henblik på at fastslå deres effektivitet; er overbevist om, at forslaget om at oprette et 
system for fonde til europæiske sociale iværksættere eller europæiske venturekapitalfonde 
udgør en mulighed for at udvikle sociale virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til at engagere sig på området socialt iværksætteri, 
også kan fremmes;

2. anser det for nødvendigt at skabe betingelser, som gør det muligt for sociale virksomheder 
at opnå finansiel uafhængighed og engagere sig i kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer i mange medlemsstater tvinger sociale virksomheder 
til at fokusere på at opnå bevillinger og midler fra statslige institutioner i stedet for på at 
forbedre kvaliteten af deres tjenesteydelser eller produkter, hvilket ville bidrage til at 
styrke deres konkurrenceevne; understreger behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, idet der tages højde for den specifikke måde, sociale 
virksomheder opererer på;

3. bifalder Kommissionens tiltag med hensyn til at forenkle regnskabsprincipperne for 
SMV'er, hvilket vil bidrage til at gøre besparelser endnu mere effektive;

4. mener, at et af de grundlæggende problemer på markedet for sociale virksomheder er 
manglen på relevant knowhow, hvad angår etablering og administration af sådanne 
virksomheder, og at det derfor er vigtigt ikke alene at skabe en international videnbase, 
men også at sikre, at rådgivning, uddannelse og information er tilgængelig i denne 
kontekst;

5. understreger, at det er afgørende at ændre opfattelsen af sociale virksomheder gennem 
passende informationskampagner; bemærker, at driften af sociale virksomheder i mange 
tilfælde vanskeliggøres af problemer med opmærksomheden omkring dem eller de 
stereotyper, de er omgivet af; bemærker derfor, at førsteprioriteten efter Kommissionens 
mening er at øge opmærksomheden i de lokale samfund, da en udnyttelse af det lokale 
potentiale kan bidrage til at engagere disse lokale samfund og på samme tid øge 
tiltrækningen ved, at sociale virksomheder arbejder i de pågældende regioner;


