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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a proposta da Comissão de aumentar o acesso ao financiamento para as empresas 
sociais através do estabelecimento de um quadro regulamentar para a introdução de 
instrumentos de investimento a nível da UE; sublinha que a introdução de novas formas 
de auxílio financeiro será precedida de uma análise dos instrumentos em vigor para 
determinar a sua eficiência; manifesta a sua firme convicção de que a proposta de criar um 
sistema de fundos de empreendedorismo social europeus ou de fundos de capital de risco 
europeus constitui uma oportunidade para desenvolver empresas sociais; entende que se 
poderiam promover iniciativas que fomentem o envolvimento de investidores 
providenciais («business angels») no domínio das empresas sociais;

2. Considera necessário criar condições ao abrigo das quais as empresas sociais possam 
obter independência financeira e participar em atividades de natureza comercial; observa 
que, em muitos Estados-Membros, os mecanismos financeiros obrigam as empresas 
sociais a concentrarem-se na obtenção de subvenções e fundos das instituições 
governamentais, ao invés de aumentar a qualidade dos seus serviços ou produtos, o que 
poderia ajudá-las a tornarem-se mais competitivas; destaca a necessidade de alargar o 
acesso a instrumentos de dívida e de capital próprio, tendo em conta o caráter específico 
da atuação das empresas sociais;

3. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de simplificar os princípios contabilísticos 
para as PME, o que permitirá poupanças ainda mais eficazes:

4. Crê que um dos problemas fundamentais do mercado das empresas sociais é a falta de 
saber-fazer adequado no que respeita ao estabelecimento e à gestão dessas empresas e 
que, por conseguinte, é importante, além de criar uma base de conhecimentos 
internacional, assegurar, neste contexto, o acesso a aconselhamento, formação e 
informação;

5. Sublinha que é fundamental mudar a perceção existente sobre as empresas sociais através 
de campanhas de informação adequadas; nota que, em muitos casos, as operações das 
empresas sociais são dificultadas por problemas relacionados com a sensibilização ou 
pelos estereótipos em torno das mesmas; observa, por conseguinte, que, na perspetiva da 
Comissão, a principal prioridade consiste em aumentar a sensibilização nas comunidades 
locais, uma vez que utilizar o potencial local pode ajudar a envolver estas comunidades 
locais e, simultaneamente, aumentar a atratividade das empresas sociais que trabalham nas 
regiões em questão;


