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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju biex tintroduċi strumenti tal-investiment fil-
livell tal-UE; jirrimarka li l-introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ finanzjarju se jkunu 
preċeduti minn analiżi tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata l-effiċjenza tagħhom; 
jemmen bis-sħiħ li l-proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi Ewropej għal intraprenditorija 
soċjali jew fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom ukoll;

2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi soċjali jkunu 
jistgħu jiksbu l-indipendenza finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività tan-negozju 
kummerċjali; jinnota li, f'ħafna Stati Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji jġiegħlu lill-
intrapriżi soċjali biex jiffokaw fuq il-kisba ta’ għotjiet u fondi minn istituzzjonijiet 
governattivi, aktar milli jżidu fuq il-kwalità tas-servizzi jew il-prodotti tagħhom, li tgħin 
biex tagħti spinta lill-kompetittività tagħhom; jenfasizza l-bżonn li jitwessa’ l-aċċess 
għad-dejn u l-istrumenti azzjonarji, filwaqt li jitqies il-mod speċifiku kif joperaw l-
intrapriżi soċjali;

3. Jilqa’ l-azzjoni tal-Kummissjoni li tissemplifika l-prinċipji tal-kontabilità għall-SMEs, li 
ser jgħinu biex it-tfaddil ikun aktar effettiv;

4. Jemmen li waħda mill-problemi fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali hija n-nuqqas 
ta’ għarfien xieraq biex ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-intrapriżi, u li għalhekk 
huwa importanti mhux biss li tinħoloq bażi ta’ għarfien internazzjonali, iżda wkoll li jiġi 
żgurat li l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu disponibbli f'dan il-kuntest;

5. Jenfasizza li huwa essenzjali li tinbidel il-perċezzjoni tal-intrapriżi soċjali permezz ta’ 
kampanji ta’ informazzjoni xierqa; jinnota li f'ħafna każijiet l-operazzjonijiet ta’ intrapriżi 
soċjali huma mfixkla minn problemi ta’ għarfien jew mill-isterjotipi li jeżistu dwarhom; 
jinnota, għalhekk, li fil-fehma tal-Kummissjoni, il-prijorità ewlenija hija li jitwessa’ l-
għarfien fil-komunitajiet lokali, peress li l-użu tal-potenzjal lokali jista’ jgħin biex dawn 
il-komunitajiet lokali jkunu involuti u fl-istess ħin tiżdied l-attrazzjoni tal-intrapriżi soċjali 
li jaħdmu fir-reġjuni kkonċernati;


