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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do finansowania poprzez ustanowienie ram regulacyjnych 
służących do wprowadzenia instrumentów inwestycyjnych na szczeblu UE; wskazuje, że 
wprowadzenie nowych form wsparcia finansowego będzie poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich efektywności; zdecydowanie uważa, że wniosek 
dotyczący utworzenia systemu funduszy przedsiębiorczości społecznej lub europejskich 
funduszy kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) stanowi szansę na rozwój 
przedsiębiorstw społecznych; jest zdania, że można by również promować inicjatywy 
zachęcające określone „anioły biznesu” do zaangażowania się w przedsiębiorczość 
społeczną;

2. za konieczne uważa stworzenie warunków umożliwiających przedsiębiorstwom 
społecznym uzyskanie niezależności finansowej i podejmowanie zarobkowej działalności 
gospodarczej; zauważa, że w wielu państwach członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają przedsiębiorstwa społeczne do skupiania się na pozyskiwaniu dotacji i funduszy 
od instytucji rządowych, zamiast na podwyższaniu jakości usług i produktów, co 
pomogłoby zwiększyć ich konkurencyjność; podkreśla potrzebę poszerzenia dostępu do 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, biorąc pod uwagę szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

3. z zadowoleniem przyjmuje krok podjęty przez Komisję w celu uproszczenia zasad 
rachunkowości obowiązujących MŚP, co pomoże dodatkowo zwiększyć skuteczność 
dokonywania oszczędności;

4. uważa, że jednym z podstawowych problemów na rynku przedsiębiorstw społecznych jest 
brak odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie tworzenia takich przedsiębiorstw i 
zarządzania nimi oraz że w związku z tym należy nie tylko utworzyć międzynarodową 
bazę wiedzy, lecz również zapewnić dostępność doradztwa, szkolenia i informacji na ten 
temat;

5. podkreśla, że istotne znaczenie ma zmiana sposobu postrzegania przedsiębiorstw 
społecznych za pomocą właściwych kampanii informacyjnych; zauważa, że w wielu 
przypadkach działalność przedsiębiorstw społecznych utrudniają problemy związane z 
brakiem świadomości lub wiążące się z nimi stereotypy; w związku z tym odnotowuje, że 
zdaniem Komisji najwyższym priorytetem jest poszerzenie świadomości w 
społecznościach lokalnych, ponieważ wykorzystanie potencjału lokalnego mogłoby 
pomóc zaangażować te społeczności lokalne, a jednocześnie zwiększyć atrakcyjność 
przedsiębiorstw społecznych działających w odnośnych regionach;


