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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het voorstel van de Commissie om sociale ondernemingen een betere toegang 
te verlenen tot financiering door de totstandbrenging van een regelgevingskader voor de 
invoering van investeringsinstrumenten op Europees niveau; wijst erop dat de invoering 
van nieuwe vormen van financiële steun zal worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd dat 
het voorstel om een systeem van Europese sociale ondernemingsfondsen of Europese 
risicokapitaalfondsen tot stand te brengen een kans inhoudt voor de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen; is van mening dat initiatieven die specifieke "business angels" 
aanmoedigen om actief te worden op het vlak van sociaal ondernemen, ook kunnen 
worden bevorderd;

2. acht het noodzakelijk om omstandigheden te scheppen waarin sociale ondernemingen 
financiële onafhankelijkheid kunnen bereiken en actief worden in een commerciële 
zakelijke activiteit; merkt op dat in veel lidstaten financiële mechanismen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun aandacht te richten op het verkrijgen van subsidies 
en fondsen van overheidsinstellingen, eerder dan op het verhogen van de kwaliteit van 
hun diensten of producten waardoor hun concurrentiekracht zou verhogen; legt de nadruk 
op de noodzaak om meer toegang te krijgen tot schuldinstrumenten en aandelen, rekening 
houdend met de specifieke werkwijze van sociale ondernemingen;

3. verwelkomt het streven van de Commissie om de boekhoudprincipes voor kmo's te 
vereenvoudigen, waardoor de besparingen nog efficiënter zouden worden;

4. is van mening dat een van de fundamentele problemen op de markt van de sociale 
ondernemingen het gebrek van gepaste knowhow is bij de totstandbrenging en het beheer 
van dergelijke ondernemingen, en dat het daarom belangrijk is om niet alleen een 
internationale kennisbank te creëren, maar ook ervoor te zorgen dat op dit vlak advies, 
opleiding en informatie beschikbaar is;

5. benadrukt dat het essentieel is om het beeld van sociale ondernemingen te wijzigen via 
gepaste informatiecampagnes; merkt op dat in veel gevallen de acties van sociale 
ondernemingen gehinderd worden door bewustzijnsproblemen of door de stereotypen 
waarmee ze te maken krijgen; merkt daarom op dat naar de mening van de Commissie de 
hoogste prioriteit ligt bij het verruimen van het bewustzijn binnen de lokale 
gemeenschappen, aangezien het aanwenden van het lokale potentieel ertoe kan bijdragen 
om de lokale gemeenschappen te betrekken en tegelijk de in de betrokken regio's actieve 
sociale ondernemingen aantrekkelijker te maken;


