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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą gerinti finansavimo prieinamumą socialinėms 
įmonėms sukuriant reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti investicinėms priemonėms ES 
lygmeniu; pažymi, kad prieš sukuriant naujas finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio verslumo fondų arba Europos rizikos kapitalo fondų 
sistemą suteikiama galimybė kurti socialines įmones; laikosi nuomonės, kad galėtų būti 
remiamos ir iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs investuotojai skatinami imtis 
veiklos socialinių įmonių srityje;

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti finansiškai 
nepriklausomos ir įsitraukti į komercinę verslo veiklą; pažymi, kad daugelyje valstybių 
narių taikant finansavimo mechanizmus socialinės įmonės verčiamos sutelkti pastangas į 
siekį iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes naudotis skolos ir nuosavo kapitalo priemonėmis, 
atsižvelgiant į konkretų socialinių įmonių veiklos būdą;

3. palankiai vertina Komisijos sprendimą supaprastinti MVĮ apskaitos principus, nes tai 
padės dar veiksmingiau panaudoti sutaupytas lėšas;

4. mano, kad viena esminių problemų socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos praktinės 
patirties tokių įmonių steigimo ir valdymo srityje trūkumas, ir todėl svarbu ne tik kurti 
tarptautinę žinių bazę, bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis būtų prieinamos 
konsultavimo, mokymo ir informavimo paslaugos;

5. pabrėžia, kad būtina keisti suvokimą apie socialines įmones, rengiant tinkamas 
informacines kampanijas; pažymi, kad daugeliu atvejų socialinių įmonių veiklai trukdo 
informuotumo problemos arba su jomis glaudžiai susiję stereotipai; todėl atkreipia dėmesį, 
kad, Komisijos nuomone, svarbiausias prioritetas yra vietos bendruomenių informuotumo 
didinimas, nes naudojant vietos potencialą galima padėti įtraukti minėtas vietos 
bendruomenes ir kartu didinti atitinkamuose regionuose veikiančių socialinių įmonių 
patrauklumą.


