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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj dostopno financiranje za socialna podjetja z 
vzpostavitvijo regulativnega okvira za uvajanje naložbenih instrumentov na ravni EU; 
poudarja, da bo pred uvedbo novih oblik finančne podpore izdelana analiza sedanjih 
instrumentov, da se preveri njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da predlog 
vzpostavitve sistema evropskih skladov za socialna podjetja ali evropskih skladov 
tveganega kapitala predstavlja priložnost za razvoj socialnih podjetij; meni, da bi lahko 
promovirali tudi pobude, ki bi specifične poslovne angele spodbudile k sodelovanju na 
področju socialnih podjetij;

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod katerimi bi lahko socialna podjetja postala finančno 
neodvisna in bi se ukvarjala s komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v mnogih državah 
članicah finančni mehanizmi silijo socialna podjetja, da se osredotočajo na to, da od 
vladnih institucij pridobijo podporo in sredstva, namesto da bi se posvetila večanju 
kakovosti svojih storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo njihovo konkurenčnost; 
poudarja potrebo po širjenju dostopa do dolžniških instrumentov in instrumentov 
lastniškega kapitala, pri čemer pa je treba upoštevati posebnosti v delovanju socialnih 
podjetij;

3. pozdravlja korak Komisije k poenostavitvi računovodskih načel za MSP, kar bo 
pripomoglo k še večjim prihrankom;

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega znanja in 
izkušenj, ko gre za njihovo ustanavljanje in vodenje, zato je pomembno ne le vzpostaviti 
mednarodno bazo znanja, temveč tudi zagotoviti, da bodo v zvezi s tem na voljo 
svetovanje, usposabljanje in informacije;

5. poudarja, da je bistvenega pomena to, da se s pomočjo ustreznih informacijskih kampanj 
spremeni dojemanje socialnih podjetij; ugotavlja, da delovanje socialnih podjetij v 
številnih primerih ovirajo slaba ozaveščenost in stereotipi v zvezi z njimi; zato ugotavlja, 
da je po mnenju Komisije najbolj nujna prednostna naloga razširiti ozaveščenost znotraj 
lokalnih skupnosti, saj lahko izraba lokalnih možnosti pomaga pri vključevanju teh 
skupnosti in hkrati poveča privlačnost socialnih podjetij, ki delujejo v posameznih regijah;


