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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att öka sociala företags tillgång till 
finansiering genom att inrätta ett regelverk för införande av investeringsinstrument på 
EU-nivå. Parlamentet påpekar att införandet av nya former av ekonomiskt stöd kommer 
att föregås av en analys av nuvarande instrument för att kontrollera deras effektivitet. 
Parlamentet är övertygat om att förslaget att inrätta ett system för europeiska fonder för 
socialt företagande eller europeiska riskkapitalfonder utgör en möjlighet att utveckla 
sociala företag. Parlamentet anser att initiativ som uppmuntrar specifika affärsänglar att 
engagera sig på området sociala företag också kan främjas.

2. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa förutsättningar som leder till att 
sociala företag kan uppnå ekonomiskt oberoende och bedriva kommersiell 
affärsverksamhet. Parlamentet noterar att finansiella mekanismer i många medlemsländer 
tvingar sociala företag att fokusera på att få bidrag och medel från statliga institutioner 
snarare än att öka kvaliteten på sina tjänster och produkter, vilket skulle bidra till att öka 
deras konkurrenskraft. Parlamentet betonar behovet av att utöka tillgången till 
skuldinstrument och egetkapitalinstrument med hänsyn tagen till det särskilda sätt på 
vilket sociala företag drivs.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att förenkla 
bokföringsprinciperna för små och medelstora företag, vilket kommer att bidra till att göra 
besparingar ännu effektivare.

4. Europaparlamentet anser att ett av de grundläggande problemen på marknaden för sociala 
företag är bristen på lämpligt kunnande vad gäller att etablera och driva sådana företag, 
och att det därför är viktigt att inte bara skapa en internationell kunskapsbas, utan att även 
se till att rådgivning, utbildning och information finns tillgänglig i det här sammanhanget.

5. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att ändra synen på sociala företag genom 
lämpliga informationskampanjer och konstaterar att sociala företags verksamhet i många 
fall hämmas på grund av bristande kunskap eller av stereotypa uppfattningar om dem. 
Parlamentet noterar därför att kommissionen anser att den främsta prioriteringen är att öka 
kunskapen inom lokalsamhällen, eftersom man genom att använda lokal potential kan 
bidra till att få lokalsamhällen att delta och på samma gång öka attraktionskraften hos de 
sociala företag som arbetar i de berörda regionerna.


