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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea Comisiei privind creșterea accesului la finanțare pentru întreprinderile 
sociale prin stabilirea unui cadru de reglementare în scopul introducerii instrumentelor de 
investiții la nivelul UE; subliniază că introducerea unor noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor actuale, efectuată cu scopul de a verifica eficiența 
acestora; are convingerea fermă că propunerea de a crea un sistem de fonduri sociale 
europene de antreprenoriat sau a unui sistem de fonduri europene de capital de risc 
constituie o șansă de dezvoltare a întreprinderilor sociale; de asemenea, consideră că este 
posibilă promovarea inițiativelor care să încurajeze implicarea investitorilor providențiali 
(„business angels”) specifici în domeniul afacerilor sociale;

2. consideră că este necesar să se creeze condițiile în care întreprinderile sociale își pot 
obține independența financiară și se pot angaja în activitatea comercială; constată că, în 
multe state membre, mecanismele financiare forțează întreprinderile sociale să se 
concentreze mai degrabă pe obținerea de subvenții și fonduri de la instituțiile 
guvernamentale decât pe creșterea calității serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; subliniază necesitatea de a extinde accesul la titlurile 
de creanță și la instrumentele de capitaluri, luând în considerare modul specific în care își 
desfășoară activitatea întreprinderile sociale;

3. salută inițiativa Comisiei de a simplifica principiile contabile pentru IMM-uri, ceea ce va 
contribui la o eficiență chiar mai mare a economiilor;

4. consideră că una dintre problemele fundamentale de pe piața întreprinderilor sociale este 
lipsa expertizei necesare în raport cu stabilirea și gestionarea acestor întreprinderi și că, 
prin urmare, este importantă nu numai crearea unei baze internaționale de informații, ci și 
asigurarea în acest context a disponibilității consultanței, instruirii și informațiilor;

5. subliniază că este esențială modificarea percepției asupra întreprinderilor sociale prin 
intermediul unor campanii de informare corectă; constată că, în multe cazuri, operațiunile 
întreprinderilor sociale sunt îngreunate de probleme legate de sensibilizare sau de 
stereotipurile din jurul acestora; prin urmare, constată că, în opinia Comisiei, prioritatea 
fundamentală este extinderea gradului de conștientizare în interiorul comunităților locale, 
întrucât utilizarea potențialului local ar putea contribui la implicarea acestor comunități 
locale și, în același timp, la creșterea atractivității întreprinderilor sociale care 
funcționează în regiunile în cauză.


