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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuutta 
laatimalla sääntelykehys investointivälineiden luomista varten EU:n tasolla; korostaa, että 
rahoitustuen uusien muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten välineiden analysointi 
niiden tehokkuuden tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että ehdotus eurooppalaisen 
sosiaalisen yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä myös aloitteita, joilla rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä pääomasijoittajia 
(business angels) osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; panee merkille, 
että monissa jäsenvaltioissa rahoitusmekanismit pakottavat sosiaaliset yritykset 
keskittymään valtion elimiltä saataviin apurahoihin ja rahoitukseen sen sijaan, että 
lisäisivät palveluidensa tai tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä lisäämään 
kilpailukykyään; korostaa tarvetta laajentaa vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden 
ja osakkeiden saatavuutta ottaen huomioon sen erityisen tavan, jolla sosiaaliset yritykset 
toimivat;

3. on tyytyväinen komission aloitteeseen yksinkertaistaa pk-yritysten tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteita, sillä se auttaa säästöjen tehostamisessa;

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten markkinoiden perusongelmista on asianmukaisen 
taitotiedon puuttuminen tällaisten yritysten perustamisesta ja johtamisesta ja että tämän 
vuoksi on tärkeää sekä luoda kansainvälistä tietopohjaa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä yhteydessä;

5. painottaa, että on tärkeää muuttaa käsitystä sosiaalisista yrityksistä asianmukaisten 
tiedotuskampanjoiden avulla; panee merkille, että sosiaalisten yritysten toimintaa 
haittaavat monissa tapauksissa tietoisuuteen liittyvät ongelmat tai niihin liittyvät 
stereotypiat; panee tämän vuoksi merkille, että komission mukaan aivan ensisijaisena 
toimena on oltava tietoisuuden lisääminen paikallisyhteisöissä, sillä paikallisen 
potentiaalin hyödyntäminen saattaa auttaa näiden paikallisyhteisöjen osallistamisessa ja 
samalla lisätä kyseisellä alueella toimivien sosiaalisten yritysten houkuttelevuutta;


