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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της πρόσβασης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω κατάρτισης ρυθμιστικού πλαισίου για τη θέσπιση 
επενδυτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι προτού εισαχθούν νέες μορφές 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα προηγηθεί ανάλυση των υπαρχόντων μέσων προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η αποδοτικότητά τους· πιστεύει ακράδαντα ότι η πρόταση δημιουργίας 
συστήματος ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή ευρωπαϊκών 
ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών 
επιχειρήσεων· θεωρεί ότι θα μπορούσαν επίσης να προωθηθούν πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή συγκεκριμένων «επιχειρηματικών αγγέλων» στον τομέα των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·

2. θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να συμμετέχουν σε 
εμπορικές επιχειρηματικές δραστηριότητες· επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί υποχρεώνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να εστιάζουν στη 
λήψη επιχορηγήσεων και πόρων από κρατικούς φορείς, αντί να εστιάζουν στην αύξηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους που θα βοηθούσε στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους· επισημαίνει εμφατικά την ανάγκη διεύρυνσης της πρόσβασης 
σε χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους, λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τρόπο 
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων·

3. επικροτεί την κίνηση της Επιτροπής για την απλοποίηση των λογιστικών αρχών που 
διέπουν τις ΜΜΕ, κάτι που θα βοηθήσει στο να καταστούν ακόμα πιο αποτελεσματικές οι 
αποταμιεύσεις·

4. θεωρεί ότι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα στην αγορά κοινωνικών επιχειρήσεων είναι 
η έλλειψη κατάλληλης τεχνογνωσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη διαχείριση των 
επιχειρήσεων αυτού του είδους και ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό όχι μόνο να 
δημιουργηθεί μια διεθνής βάση γνώσεων, αλλά και να διασφαλισθεί η παροχή 
συμβουλών, κατάρτισης και πληροφοριών εν προκειμένω·

5. τονίζει ότι έχει ουσιαστική σημασία να αλλάξει η αντίληψη περί κοινωνικών 
επιχειρήσεων μέσω κατάλληλων εκστρατειών πληροφόρησης· επισημαίνει ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων εμποδίζεται από την έλλειψη 
ενημέρωσης ή τα στερεότυπα που επικρατούν γύρω από αυτές· υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καθώς η χρησιμοποίηση του τοπικού 
δυναμικού ενδέχεται να βοηθήσει στην ενεργοποίησή τους και να αυξήσει, ταυτόχρονα, 
την ελκυστικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω 
περιφέρειες.


