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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret létrehozásával kellene javítani; rámutat arra, hogy a 
pénzügyi támogatások új formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell vetni a már meglévő 
eszközöket azok hatékonyságának igazolása érdekében; határozottan meg van győződve 
arról, hogy az európai szociális vállalkozási alapok vagy a kockázatitőke-alapok 
rendszerének létrehozásáról szóló javaslatok hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális „üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy a 
szociális vállalkozások területén tevékenykedjenek;

2. véleménye szerint olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
szociális vállalkozások pénzügyileg függetlenek legyenek és kereskedelmi vállalkozói 
tevékenységekben is részt vegyenek; megjegyzi, hogy több tagállamban a pénzügyi 
mechanizmusok arra kényszerítik a szociális vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik 
vagy termékeik minőségének javítása helyett a kormányzati intézmények által nyújtott 
támogatások és finanszírozás igénylésére összpontosítsanak, ami növelhetné 
versenyképességüket; kiemeli, hogy nagyobb hozzáférést kell biztosítani a hitelviszonyt 
megtestesítő eszközökhöz és a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve a szociális 
vállalkozások működésének sajátosságait;

3. üdvözli, hogy a Bizottság egyszerűsíteni kívánja a kkv-kra vonatkozó számviteli 
alapelveket, ami elősegíti a megtakarítások még hatékonyabb felhasználását.

4. vallja, hogy a szociális vállalkozások piacának egyik alapvető problémája az effajta 
vállalkozások alapítására és vezetésére vonatkozó megfelelő know-how hiánya, és hogy 
ennélfogva nemcsak egy nemzetközi tudásbázis létrehozására van szükség, hanem 
biztosítani kell a témával kapcsolatos tanácsadás, képzés és tájékoztatás elérhetőségét is.

5. hangsúlyozza, hogy megfelelő információs kampányok segítségével meg kell változtatni a 
szociális vállalkozásokról kialakult általános képet; megjegyzi, hogy a szociális 
vállalkozások működését sok esetben a tudás hiánya vagy a róluk kialakult sztereotípiák 
akadályozzák; ennélfogva azt is megjegyzi, hogy a Bizottság álláspontja szerint a legfőbb 
prioritás a helyi közösségek tájékoztatása, ugyanis a helyi lehetőségek kiaknázása 
elősegítheti az ottani közösségek bevonását, ugyanakkor vonzóbbá teheti az érintett 
régiókban működő szociális vállalkozásokat;


