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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par finansējuma palielināšanu sociālajiem 
uzņēmumiem, izveidojot tiesisko regulējumu ieguldījumu instrumentu ieviešanai ES 
līmenī; uzsver, ka pirms jaunu finanšu atbalsta formu ieviešanas tiks veikta esošo 
instrumentu analīze, lai pārbaudītu to efektivitāti; pauž stingru pārliecību, ka priekšlikums 
izveidot Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu vai Eiropas riska kapitāla fondu sistēmu 
rada iespēju sociālo uzņēmumu attīstībai; uzskata, ka varētu arī sekmēt iniciatīvas, ar ko 
tiek mudināta īpašu komerceņģeļu iesaistīšanās sociālās uzņēmējdarbības jomā;

2. uzskata, ka ir nepieciešams izveidot nosacījumus, saskaņā ar kuriem sociālie uzņēmumi 
var gūt finansiālu neatkarību un uzsākt komercdarbību; atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs 
finanšu mehānismi piespiež sociālos uzņēmumus vairāk koncentrēties uz dotāciju un 
finansējuma no valsts iestādēm saņemšanu, nevis uz savu pakalpojumu vai produktu 
kvalitātes uzlabošanu, kas varētu palīdzēt uzlabot to konkurētspēju; uzsver, ka ir 
jāpaplašina piekļuve parāda un pašu kapitāla instrumentiem, ņemot vērā īpašo veidu, kādā 
darbojas sociālie uzņēmumi;

3. atzinīgi vērtē Komisijas soli, kura mērķis ir vienkāršot MVU grāmatvedības principus, kas 
vēl efektīvāk palīdzēs gūt ietaupījumus;

4. uzskata, ka viena no pamatproblēmām sociālo uzņēmumu tirgū ir atbilstošas zinātības 
trūkums attiecībā uz šādu uzņēmumu izveidi un vadību un ka tādēļ ir svarīgi ne tikai 
izveidot starptautisku zināšanu kopumu, bet arī nodrošināt, ka šajā saistībā ir pieejamas 
konsultācijas, apmācība un informācija;

5. uzsver, ka ir būtiski mainīt to, kā sociālie uzņēmumi tiek uztverti, īstenojot atbilstošas 
informēšanas kampaņas; atzīmē, ka daudzos gadījumos sociālo uzņēmumu darbībām 
traucē izpratnes problēmas vai stereotipi par tiem; atzīmē, ka tādēļ, pēc Komisijas domām, 
galvenā prioritāte ir vietējo kopienu izpratnes palielināšana, jo vietējā potenciāla 
izmantošana var palīdzēt iesaistīt šīs vietējās kopienas un vienlaicīgi arī palielināt 
attiecīgajos reģionos darbojošos sociālo uzņēmumu pievilcību.


