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POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 

naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker na nacionalni ravni v Evropi obstajajo najrazličnejši regulativni okviri za socialna in 

solidarnostna podjetja, ki se zelo razlikujejo glede na pravni pristop (kot so zadruge, 

združenja, dobrodelne organizacije, vzajemne družbe, fundacije itd.), poslovne modele 

in javno podporo; ker so socialna in solidarnostna podjetja dejavniki socialnega 

gospodarstva, ki je sestavni del evropskega socialnega tržnega gospodarstva na 

socialnem, izobraževalnem, kulturnem in okoljskem področju; 

B. ker se socialna in solidarnostna podjetja na inovativen način spopadajo z družbenimi 

izzivi in zagotavljajo nujno potrebno podporo državam članicam; ker socialna in 

solidarnostna podjetja pomembno prispevajo k socialnim inovacijam; ker je treba 

socialno in solidarnostno gospodarstvo obravnavati kot eno od gonilnih sil za razvoj 

socialno in okoljsko trajnostnega tržnega gospodarstva ter evropskega notranjega trga; 

ker socialna in solidarnostna podjetja nakazujejo nove načine reševanja socialnih težav 

v hitro spreminjajočem se svetu; ker se je pokazal vpliv socialnih in solidarnostnih 

podjetij, zlasti med gospodarsko krizo, z vidika ustvarjanja dostojnih, vključujočih, 

lokalnih in trajnostnih delovnih mest, spodbujanja gospodarske rasti, varstva okolja in 

krepitve socialne, gospodarske in regionalne kohezije1; 

C. ker digitalizacija, smelo zastavljeni cilji na področju podnebnih sprememb, migracije, 

neenakosti, razvoj skupnosti, zlasti na marginaliziranih področjih, socialne in 

zdravstvene storitve, potrebe invalidov in boj proti revščini, socialni izključenosti, 

dolgotrajni brezposelnosti in neenakosti med spoloma ter posebne okoljske naloge 

ponujajo veliko možnosti za socialno podjetništvo; ker mora večina socialnih in 

solidarnostnih podjetij podjetniško delovati na trgu ter prevzemati ekonomska tveganja; 

D. ker bi morala imeti socialna in solidarnostna podjetja v vseh državah članicah skupno 

identiteto, pri čemer je treba opozarjati na pomen priznavanja njihove raznolikosti; ker 

nedavna študija z naslovom A European Statute for Social and Solidarity-based 

Enterprises (Evropski statut za socialna in solidarnostna podjetja), ki jo je opravil 

Generalni direktorat za notranjo politiko, priznava dodano vrednost ukrepanja na ravni 

Unije ter priporoča uvedbo statusa in s tem povezanega znaka, certifikata ali oznake, ne 

pa zahteve po vzpostavitvi določene oblike pravne osebe za socialna in solidarnostna 

podjetja; 

E. ker podeželje ponuja številne priložnosti za socialna podjetja in ker je zato ključnega 

pomena, da je v podeželskih regijah na voljo ustrezna infrastruktura; 

F. ker morata biti izobraževanje in usposabljanje prednostni področji pri krepitvi kulture 

podjetništva med mladimi; 

G. ker vzajemne družbe v sektorjih zdravstvenega in socialnega varstva v Uniji zaposlujejo 

8,6 milijona oseb in zagotavljajo podporo 120 milijonom državljanom; ker imajo te 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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vzajemne družbe 24-odstotni tržni delež in ustvarijo več kot 4 % BDP Unije; 

H. ker so z Uredbo (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1 določeni pogoji in 

zahteve za vzpostavitev evropskih skladov za socialno podjetništvo; 

1. poudarja bistveni pomen, ki ga ima približno 2 milijona socialnih podjetij v Evropi2, ki 

zaposlujejo več kot 14,5 milijonov ljudi3, ter njihov neprecenljivi prispevek k 

ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, socialni in regionalni koheziji ter stalni 

gospodarski rasti na notranjem trgu; 

2. poudarja, da imajo v večini držav članic EU socialna in solidarnostna podjetja dolgo 

tradicijo ter da so se uveljavila kot bistveni in pomembni subjekti na trgu; 

3. poziva Komisijo in nacionalne organe, naj pri regulaciji trga upoštevajo zgodovinske in 

pravne posebnosti socialnih podjetij; 

4. poudarja, da zaradi naraščajočega povpraševanja po socialnih storitvah postajajo 

socialna podjetja v Uniji vse bolj pomembna pri zagotavljanju socialnih storitev za 

podporo ljudem, ki jim grozita revščina in socialna izključenost, oziroma revnim in 

socialno izključenim; poudarja, da socialna in solidarnostna podjetja ne bi smela 

nadomestiti javnih socialnovarstvenih storitev, temveč jih dopolnjevati; opozarja na 

pomen, ki ga imajo socialna in solidarnostna podjetja, ko v sodelovanju z lokalnimi 

organi in prostovoljci zagotavljajo socialne, zdravstvene ali izobraževalne storitve in 

izvajajo posebne okoljske naloge; poudarja, da bi utegnila socialna in solidarnostna 

podjetja rešiti nekatere socialne izzive s pristopom od spodaj navzgor; 

5. poudarja, da socialna in solidarnostna podjetja zagotavljajo zaposlitvene možnosti za 

invalide ter za osebe iz drugih prikrajšanih skupin; 

6. poudarja, da so socialna in solidarnostna podjetja močno zasidrana v lokalnem in 

regionalnem okolju, kar jim daje prednost, saj bolje poznajo tamkajšnje posebne 

potrebe, zato lahko ponudijo proizvode in storitve, potrebne na tem območju, ter tako 

izboljšajo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo; 

7. ugotavlja, da lahko socialna in solidarnostna podjetja prispevajo k večji enakosti spolov 

in zmanjšanju razlike v plačilu med spoloma; 

8. poudarja pomen povezovanja socialnih podjetij v mreže, države članice pa poziva, naj 

spodbujajo prenos znanja in primerov dobre prakse med državami članicami (na primer 

z vzpostavitvijo nacionalnih kontaktnih točk) in v Uniji, v kar naj vključijo ne samo 

socialna in solidarnostna podjetja, temveč tudi tradicionalna podjetja, akademske kroge 

in druge deležnike; poziva Komisijo, naj v okviru strokovne skupine za socialno 

podjetništvo in v sodelovanju z državami članicami nadaljuje zbiranje in izmenjavo 

informacij o obstoječih dobrih praksah ter analizira kvalitativne in kvantitativne podatke 

o prispevku socialnih in solidarnostnih podjetij k javnemu redu in lokalnim skupnostim; 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za 

socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 8). 
2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sl 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=7523, str. 47 
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9. poziva k javni spletni večjezični evropski platformi za socialna in solidarnostna 

podjetja, na kateri bodo lahko pridobila informacije in izmenjala zamisli o 

ustanavljanju, možnostih financiranja EU in zahtevah za takšno financiranje, 

sodelovanju pri javnih naročilih in morebitnih pravnih strukturah; 

10. poziva Komisijo, naj na ravni Unije uvede „evropski znak za socialno gospodarstvo“, ki 

se bo na podlagi jasnih meril uporabljal za socialna in solidarnostna podjetja, da bi 

poudarili njihove posebne značilnosti in socialni vpliv, povečali prepoznavnost, 

spodbudili naložbe, olajšali dostop do financiranja in enotnega trga za tista podjetja, ki 

so se pripravljena širiti znotraj države ali v druge države članice, pri tem pa upoštevali 

različne pravne oblike in okvire v sektorju in državah članicah; poleg tega ugotavlja, da 

bi bilo treba merila opredeliti tako v gospodarskem kot v socialnem pomenu, s 

sklicevanjem na finančno vzdržnost in z izrecnim namenom, da bi koristili skupnosti ali 

določeni skupini ljudi; poudarja, da bi moral biti glavni cilj socialnih in solidarnostnih 

podjetij osredotočiti se na socialne vidike; je prepričan, da bi morali znak podeliti na 

zahtevo podjetja, ki izpolnjuje merila ustreznosti, kot so doseganje socialnega cilja, 

podjetniška razsežnost, participativno odločanje in znatna stopnja ponovnega vlaganja 

dobička; meni, da bi moral biti „evropski znak za socialno gospodarstvo“ za podjetja 

neobvezen, da pa bi ga morale priznavati vse države članice; 

11. poudarja, da za potrebe veljavne zakonodaje Unije že obstajajo merila za opredelitev 

socialnih in solidarnostnih podjetij, kot so tista iz Uredbe (EU) št. 1296/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta1, kjer „socialno podjetje“ pomeni podjetje, ne glede na 

njegovo pravno obliko, ki: 

(a) ima v skladu s svojimi pravilniki, statutom ali drugimi pravnimi dokumenti, na podlagi 

katerih je ustanovljeno, za glavni cilj doseganje merljivih, pozitivnih socialnih učinkov 

namesto ustvarjanja dobička za svoje lastnike, člane in delničarje in ki: 

(i) nudi storitve ali proizvaja blago velikega socialnega pomena in/ali 

(ii) pri proizvodnji izdelkov ali nudenju storitev izpolnjuje svoj socialni cilj; 

(b) svoj dobiček uporablja najprej in predvsem za doseganje svojega osnovnega cilja ter 

ima vnaprej določene postopke in pravila za razdeljevanje dobička med delničarje in 

lastnike, kar zagotavlja, da se pri tem ne spodkopava osnovni cilj ter 

(c) se upravlja podjetniško, odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, 

strank in deležnikov, na katere vplivajo njegove poslovne dejavnosti; 

12. poudarja, da je potrebna široka in vključujoča opredelitev Unije, ki bo poudarjala 

pomen načela, da je treba znaten odstotek dobička, ki ga ustvari podjetje, ponovno 

naložiti ali kako drugače uporabiti za izpolnitev namena socialnih in solidarnostnih 

podjetij; poudarja posebne izzive, s katerimi se pri opravljanju svojega poslanstva, da 

pomagajo tistim, ki so najpogosteje izključeni s trga dela, srečujejo socialne zadruge in 

socialna podjetja za vključevanje na trg dela, in opozarja, da je treba take organizacije 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske 

unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi 

Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 

20.12.2013, str. 238). 
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vključiti v okvir novega znaka; 

13. meni, da je treba med minimalna merila in pravne zahteve za pridobitev in ohranitev 

„evropskega znaka za socialno gospodarstvo“ vključiti družbeno koristno dejavnost, ki 

jo je treba opredeliti na ravni Unije; opozarja, da mora biti ta dejavnost izmerljiva v 

smislu socialnega učinka na področjih, kot so socialno vključevanje ranljivih oseb, 

vključevanje oseb, ki jim grozi izključenost, na trg dela, in sicer na kakovostna in 

trajnostna delovna mesta, zmanjševanje neenakosti med spoloma, odpravljanje 

marginalizacije migrantov, izboljšanje enakih možnosti s pomočjo zdravstva, 

izobraževanja, kulture in dostojnih stanovanj ter boj proti revščini in neenakostim; 

poudarja, da morajo socialna in solidarnostna podjetja pri opravljanju dejavnosti ravnati 

v skladu z dobro prakso glede delovnih pogojev in pogojev zaposlitve; 

14. poudarja, da morajo biti formalnosti in stroški za pridobitev znaka za socialno 

gospodarstvo čim manjši, da ne bi prikrajšali socialnih podjetij, s posebnim poudarkom 

na malih in srednjih socialnih in solidarnostnih podjetjih; v skladu s tem meni, da 

morajo biti skupna merila za vso Unijo preprosta in jasna ter morajo temeljiti na 

stvarnih, ne pa formalnih dejavnikih, ustrezni postopki pa ne smejo biti obremenjujoči; 

ugotavlja, da so obveznosti poročanja razumno orodje za preverjanje, ali so socialna in 

solidarnostna podjetja še naprej upravičena do evropskega znaka za socialno 

gospodarstvo, vendar pogostnost takih poročil in obvezne informacije, ki jih je vanje 

treba vključiti, ne smejo biti pretirano obremenjujoče; meni, da bi lahko stroške 

označevanja/certificiranja omejili, če bi se skupno upravljanje izvajalo na ravni 

nacionalnih organov, ki bi lahko v sodelovanju s socialnimi podjetji in solidarnostnimi 

podjetji prenesli izvajanje in obravnavo zahtevkov na nacionalno samoupravo v skladu 

z vseevropsko opredelitvijo meril za socialna in solidarnostna podjetja; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj dejavno spodbujajo „evropski znak za socialno 

gospodarstvo“ in oglašujejo socialne in gospodarske prednosti socialnih in 

solidarnostnih podjetij, vključno z ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in socialne 

kohezije; 

16. poudarja, da izvajanje strategije družbene odgovornosti gospodarskih družb kot del 

poslovnega načrta ni dovolj, da bi podjetje štelo za socialno ali solidarnostno podjetje, 

zato poudarja, da je treba jasno opredeliti razliko med socialnimi in solidarnostnimi 

podjetji ter socialno odgovornimi podjetji; 

17. verjame, da prednostne naložbe za socialno gospodarstvo in socialna podjetja ne smejo 

biti omejene na socialno vključenost, temveč bi morale vključevati zaposlovanje in 

izobraževanje, da se upoštevajo najrazličnejše gospodarske dejavnosti, s katerimi se 

ukvarjajo; 

18. poziva k nadaljevanju programa Erasmus za mlade podjetnike in učinkoviti rabi 

proračuna ter optimalni izmenjavi informacij iz programa; 

19. poziva k poenostavitvi postopkov ustanavljanja, da pretirane obveznosti ne bi ovirale 

socialnega podjetništva; 

20. poziva Komisijo, naj socialno gospodarstvo bolje vključi v zakonodajo Unije, da se 

vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za socialna in solidarnostna podjetja na eni strani 
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in druge oblike podjetij na drugi; 

21. poudarja nujnost spodbujanja socialnih in solidarnostnih podjetij z zadostnimi 

finančnimi sredstvi, saj je finančna vzdržnost socialnih podjetij odločilna za 

samozadostnost; poudarja, da je treba spodbujati finančno podporo, ki jo zasebni 

vlagatelji in javni subjekti zagotavljajo socialnim in solidarnostnim podjetjem na 

regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije, s posebnim poudarkom na financiranju 

inovacij, in poziva Komisijo, naj okrepi socialno razsežnost sedanjega financiranja 

Unije v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, kot so 

Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj ter Program Evropske unije 

za zaposlovanje in socialne inovacije, da bi spodbudili socialno gospodarstvo in 

socialno podjetništvo; poziva Komisijo, naj izboljša Program za zaposlovanje in 

socialne inovacije in njegov podprogram za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo 

ter v finančnem sektorju poveča ozaveščenost o značilnostih socialnih in solidarnostnih 

podjetij in njihovih gospodarskih in družbenih koristih; meni tudi, da je treba na splošno 

podpreti drugačne načine financiranja, kot so skladi tveganega kapitala, zagonska 

finančna sredstva, mikroposojila in množično financiranje, da bi povečali naložbe v 

sektor na podlagi evropskega znaka za socialno gospodarstvo; 

22. poziva k učinkoviti uporabi sredstev Unije in poudarja, da je treba upravičencem 

olajšati dostop do njih, tudi zato, da bi socialna podjetja podpirali in spodbujali pri 

izpolnjevanju njihovega glavnega cilja, in sicer ustvarjanja socialnega učinka in ne čim 

večjega dobička, kar nazadnje zagotavlja donosnost naložbe za družbo dolgoročno. 

poziva Komisijo, naj pri naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–

2027 prouči regulativni okvir za socialne investicijske sklade, da se socialnim in 

solidarnostnim podjetjem olajša dostop do finančnega trga; v zvezi s tem poziva k 

učinkoviti evropski kampanji za zmanjšanje birokracije in spodbujanje „evropskega 

znaka za socialno gospodarstvo“; 

23. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo merljive ukrepe za sprostitev in 

privabljanje javnih in zasebnih naložb, potrebnih za socialna in solidarnostna podjetja, 

vključno s spodbujanjem „evropskega znaka za socialno gospodarstvo“; v zvezi s tem 

ugotavlja, da se socialno gospodarstvo še vedno sooča s težavami pri dostopu do javnih 

naročil, med drugim zaradi ovir, povezanih z njihovo velikostjo in finančno 

sposobnostjo; ponovno poudarja, da morajo države članice učinkovito izvajati reformni 

sveženj o javnih naročilih, da se zagotovi večja udeležba teh podjetij pri postopkih za 

oddajo javnega naročila, in sicer z boljšim razširjanjem pravil javnega naročanja, meril 

in informacij o razpisih in izboljšanjem dostopa do naročil za ta podjetja, vključno z 

uporabo socialnih klavzul in meril, poenostavitvijo postopkov in pripravo razpisov na 

način, ki omogoča njihovo dostopnost za manjše izvajalce dejavnosti; 

24. priznava pomembnost zagotavljanja finančne podpore socialnim in solidarnostnim 

podjetjem; poziva Komisijo, naj upošteva posebnosti socialnih podjetij pri prejemu 

državne pomoči; predlaga, naj se olajša dostop do financiranja po zgledu kategorij iz 

Uredbe Komisije (EU) št. 651/20141; 

25. poudarja, da bi morali Komisija in države članice ter regionalni in lokalni organi 

                                                 
1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 

notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1). 
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vključiti razsežnost socialnega podjetništva v ustrezne politike, programe in prakse; 

26. poudarja, da je treba nuditi zaposlitev osebam, ki so najpogosteje izključene s trga dela, 

s ponovnim vključevanjem dolgotrajno brezposelnih oseb in preprečevanjem 

brezposelnosti na splošno. 

27. ugotavlja, da je zagotavljanje izobraževalnih storitev in storitev usposabljanja za 

posameznike, ki jih zaposlujejo socialna podjetja, zlasti za spodbujanje podjetniškega 

znanja in osnovnega ekonomskega znanja o vodenju podjetja ter zagotavljanje 

strokovne podpore in racionalizacijo uprave, ključnega pomena za večjo rast tega 

sektorja; poziva države članice, naj uvedejo politike, s katerimi bodo zagotovile ugodno 

davčno obravnavo socialnih podjetij; 

28. odločno poudarja, da morajo predpisi o načinu poslovanja socialnih podjetij upoštevati 

načela poštene konkurence in ne smejo dopuščati nepoštene konkurence, da bi 

omogočali ustrezno poslovanje tradicionalnih malih in srednjih podjetij. 
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