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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Iniciatíve pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu 
sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií

(2012/2004(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 18. apríla 2012 s názvom 
Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných 
miest (COM(2012)0173),

– so zreteľom na pracovný dokument Odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu 
týkajúci sa oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Iniciatíva pre sociálne 
podnikanie – Vytvárať prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej 
ekonomiky a sociálnych inovácií, INT/606 z 22. februára 2012,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE) z 8. februára 2012 
(COM(2012)0035) predložený Komisiou,

– so zreteľom na návrh smernice o verejnom obstarávaní z 20. decembra 2011 
(COM(2011)0896) predložený Komisiou,

– so zreteľom na návrh nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania zo 
7. decembra 2011 (COM(2011)0862) predložený Komisiou,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne 
podnikanie – Vytvárať prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej 
ekonomiky a sociálnych inovácií (COM(2011)0682),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia EÚ 
pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu –
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery. „Spoločne za nový rast“ 
(COM(2011)0206),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu 
o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo 
(COM(2010)0608),

– so zreteľom na návrh Komisie nariadenia o programe Európskej únie v oblasti sociálnej 
zmeny a inovácie zo 6. októbra 2010 (COM(2011)0609),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
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priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A7-0000/2012),

A. keďže sociálne podniky, ktoré zamestnávajú viac ako 11 miliónov ľudí v EÚ a ich podiel 
na celkovej pracovnej sile je 6 %, významne prispievajú k európskemu sociálnemu 
modelu1 a vytvárajú inovačnú sociálnu hodnotu;

B. keďže odlišný historický vývoj zapríčinil, že právne rámce pre podnikanie vrátane 
sociálnych podnikov sa v členských štátoch podstatne odlišujú;

C. keďže právny rámec na európskej ani na vnútroštátnej úrovni neuznáva sociálne 
podnikanie;

D. keďže súčasná finančná kríza a starnutie obyvateľstva zaťažujú sociálny systém vrátane 
zákonného a dobrovoľného systému zdravotného poistenia;

E. keďže Akt o jednotnom trhu2 a stratégia Európa 2020, ktorých cieľom je vytvoriť trvalo 
udržateľný rast a viac kvalitnejších pracovných miest, sú pevne prepojené a sociálne 
podnikanie a jeho inovačný potenciál sa usilujú prispieť k tomuto cieľu;

F. keďže Európska komisia uznáva sociálno-ekonomické subjekty a sociálne podniky ako 
dôležitú hybnú silu pri inkluzívnom vytváraní pracovných miest a sociálnej inovácii, ktoré 
si vyžadujú osobitnú podporu3;

G. keďže sociálna služba vo verejnom záujme je hlavným prvkom sociálneho štátu a sociálne 
podnikanie môže prispieť k poskytovaniu tejto služby;

H. keďže sociálne podniky čelia problémom súvisiacim s financovaním a rozširovaním 
svojich činností;

I. keďže sociálne podnikanie podporuje reformu politík podporou dobrej správy, 
vzájomného učenia a sociálnych inovácií;

Úvod 

1. víta oznámenia Komisie s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie a Smerom 
k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest4

s odporúčaniami určenými národným vládam a zameranými na tvorbu pracovných miest, 
najmä v rýchlo rastúcom sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti (tzv. bielom sektore) 
a sektore ekologického hospodárstva, ktoré ponúkajú sociálnemu podnikaniu nové 
príležitosti;

2. konštatuje, že sociálne podnikanie je súčasťou ekosociálneho trhového hospodárstva 
a jednotného trhu EÚ a ukazuje vysokú odolnosť proti krízam;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest.
4 Ibid.
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3. zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať dva pojmy:

A. sociálne podnikanie: celý sektor európskeho sociálneho trhového hospodárstva, 
ktorý ponúka sociálne produkty alebo služby, alebo prostredníctvom svojich 
činností plní sociálne ciele;

B. sociálne podniky: inštitúcie a organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť 
v oblasti sociálneho podnikového hospodárstva ako sociálne organizácie, 
súkromné podniky, združenia, družstvá, vzájomné spoločnosti alebo nadácie;

Odporúčané opatrenia pre rôzne druhy podnikov

4. zdôrazňuje, že činnosť dobrovoľníkov je dôležitým prínosom pre sociálne organizácie a 
k solidarite a mnohým ľuďom poskytuje zmysel života; žiada preto finančnú podporu na 
miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni;

5. zdôrazňuje, že nie je nevyhnutné, aby sociálne podnikanie bolo neziskové; poukazuje 
súčasne na sociálnu hodnotu, ktorú poskytujú sociálne organizácie, a na nevyhnutnosť 
zachovať ju;

6. konštatuje, že sociálne podniky alebo organizácie by nemali byť predmetom 
neregulovanej hospodárskej súťaže, ako to môže byť v prípade, keď sa podniky 
orientované na zisk zamerajú na výnosné oblasti, ako väčšinou mestské oblasti, pričom 
ostatné oblasti, väčšinou vidiecke – v ktorých prekážky v oblasti logistiky spôsobujú 
vyššie náklady – sú čoraz viac závislé od tzv. služieb pre chudobných ľudí;

7. konštatuje, že inovačné sociálne podniky by mali byť finančne podporované na európskej 
úrovni;

8. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa mladí podnikatelia zapojili do sociálneho podnikania 
a preskúmali nové formy sociálneho podnikania; požaduje preto, aby mladí podnikatelia 
mali lepší prístup k programom a finančným prostriedkom Spoločenstva;

9. podporuje iniciatívy na európskej úrovni na rozšírenie a posilnenie sektora združení v 
rôznych členských štátoch, ktorý je už rozvinutý;

10. víta zámer Komisie predložiť návrh na zjednodušenie nariadenia o stanovách Európskeho 
družstva;

11. podporuje zámer Komisie vypracovať štúdiu o situácii vzájomných spoločností vo 
všetkých členských štátoch;

12. zdôrazňuje, že vzájomné spoločnosti by mali byť na základe európskych stanov uznané za 
zrejmý a dôležitý subjekt v rámci európskeho hospodárstva a spoločnosti;

13. víta návrh nariadenia o štatúte európskej nadácie predložený Komisiou;1

14. víta prijatie revidovaného súboru európskych pravidiel štátnej pomoci týkajúci sa 
                                               
1 COM(2012)0035 v konečnom znení.
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sociálnych a miestnych služieb;

15. zdôrazňuje, že verejne poskytovaná sociálna služba vo verejnom záujme sa nepovažuje za 
súčasť sociálneho podnikania, keďže sa financuje najmä z daní, okrem prípadov, keď sa 
uvedená služba poskytuje v spolupráci so sociálnymi podnikmi;

Osobitosti sociálneho podnikania

16. poukazuje na ďalšie dve osobitosti sociálnych podnikov, ktoré treba brať do úvahy:

o modely a zásady účasti zamestnancov; 

o keďže vo všeobecnosti je dovolené dosiahnutie zisku, a dokonca sa podporuje, 
zisky, prevádzkový prebytok, fondy a rezervy sa opätovne investujú najmä do 
kvality, inovácií a rozvoja;

Podniky so sociálnymi produktmi a službami 

17. uvádza, že sociálne podniky sa zaoberajú najmä službami v oblasti sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, opatrovateľskými službami a službami v oblasti domácej starostlivosti, 
asistovaného bývania, vzdelávania a odbornej prípravy, opravy tovarov, environmentálnej 
účinnosti a účinnosti zdrojov, umenia, kultúry, výskumu a inovácií, cestovného ruchu, 
remesiel atď.;

Podniky, ktoré spĺňajú sociálne ciele alebo dosahujú sociálny vplyv 

18. vyhlasuje, že aj keď sociálne podniky neponúkajú sociálne produkty a služby, ich 
podnikateľský cieľ bude zahŕňať napr. inklúziu a pracovné začlenenie zraniteľných 
skupín, poskytovanie sociálno-pedagogickej pomoci alebo (opätovné) začlenenie osôb 
so zdravotným postihnutím prostredníctvom odbornej prípravy alebo chránených dielní;

19. objasňuje, že aj keď je potrebné rozlišovať pojmy sociálna zodpovednosť podnikov 
a sociálne podnikanie, niektoré komerčné podniky s významnou činnosťou v oblasti 
sociálnej zodpovednosti podnikov môžu mať pevnú súčinnosť so sociálnym podnikaním;

Finančné perspektívy – zlepšenie právneho a fiškálneho prostredia

20. domnieva sa, že program Európskej únie pre sociálnu zmenu a inováciu na obdobie 2014 
– 2020 a jeho os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie bude zohrávať veľmi dôležitú 
úlohu v úsilí o zaručenie lepšieho prístupu k mikroúverom;

21. podporuje vytvorenie európskeho fondu sociálneho podnikania, ktorý pomôže sociálnym 
podnikom zabezpečiť financovanie a poskytne investorom istotu pri investovaní do 
sociálneho podnikania;

22. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa nariadenia vzťahujúce sa na európske 
fondy súvisiace so sociálnym podnikaním (ako napríklad Európsky sociálny fond (ESF) 
a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)) v rámci finančných perspektív na obdobie 
2014 – 2020 výslovne zaoberali sociálnymi podnikmi a podporovali ich rozvoj;
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23. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zjednodušiť prístup k európskemu financovaniu a že je 
potrebné prostredníctvom transparentných informačných platforiem lepšie šíriť informácie 
o možnostiach financovania;

Opatrenia, podpora a propagácia 

24. žiada, aby sa na podnet Komisie a v spolupráci so sociálnymi podnikmi vypracovala 
štúdia o rôznych právnych rámcoch a prevádzkových podmienkach pre sociálne podniky 
vrátane systémov certifikácie a udelenia označenia;

25. podporuje návrh Komisie vytvoriť viacjazyčnú platformu on-line pre sociálne podniky, 
ktorá by okrem iného umožnila výmenu najlepších postupov, zjednodušila by výmenu 
informácií o prístupe k financovaniu a slúžila by ako sieť pre cezhraničnú spoluprácu;

26. podporuje návrh Európskej komisie vytvoriť expertnú skupinu pre sociálne podnikanie 
(GECES) s cieľom preskúmať pokrok opatrení uvedených v tomto oznámení;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sociálnym podnikom začali udeľovať „sociálne 
označenie“ s cieľom zabezpečiť lepší prístup k verejnému obstarávaniu;

28. žiada Komisiu, aby začala predkladať ročnú správu o činnosti týkajúcu sa sociálneho 
podnikania (vrátane európskych fondov príslušných pre tento sektor), v ktorej poskytne 
informácie o základnom výskume, uvedie silné a slabé stránky a bude sa zaoberať 
súčasnými a budúcimi výzvami, ako aj možnými politickými alternatívami;

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali menšie podniky, ktoré založili mladí 
a/alebo inovační podnikatelia;

30. zdôrazňuje, že v súvislosti so sociálnym podnikaním je nevyhnutná maximálna podpora 
a prijatie, a vyzýva na začatie širokej informačnej kampane prostredníctvom zavedenia 
viacjazyčnej platformy on-line, ktorá poskytne občanom hľadajúcim sociálne produkty 
a služby rýchle a zrozumiteľné informácie a zabezpečí dobrý prehľad činností a pridanej 
hodnoty tohto sektora;

31. žiada, aby sa do školských osnov začlenili zásady sociálneho podnikania, podnikania 
a sociálnej zodpovednosti;

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na začiatku treba výslovne poukázať na podnadpis oznámenia Európskej komisie 
z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie, pretože ucelene opisuje 
komplexné ciele EÚ: 

Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej 
ekonomiky a sociálnych inovácií.

Uvedený cieľ zahŕňa uznanie existujúcich štruktúr, ako aj otvorenie sa novým, inovačným 
formám v rámci sociálnej ekonomiky – obidva prvky budú nevyhnutné, keď budeme chcieť 
určiť výzvy v sociálnej oblasti v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a úspešne realizovať jej 
úlohy. Uvádzame dva piliere tejto európskej koncepcie:

A. Nepochybne zaznamenávame stále narastajúci dopyt po sociálnych službách, 
napr. v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, a to na základe demografických 
zmien smerujúcich k čoraz staršej spoločnosti.

B. Európa sa usiluje o hospodársky rast na zvýšenie globálnej 
konkurencieschopnosti s potenciálom pre nové pracovné miesta – v súlade 
s prognózami sú tieto pracovné miesta zväčša v oblasti „zeleného a bieleho 
hospodárstva“.

Závery, ktoré z toho vyplývajú, odôvodňujú správnosť politického programu, o plnenie 
ktorého sa EÚ usiluje: od uznesenia o sociálnom hospodárstve z roku 2009 cez sociálne 
investičné fondy z roku 2012 až po Iniciatívu pre sociálne podnikanie.

Sociálne podnikanie si na rozdiel od mnohých iných oblastí hospodárstva vyžaduje dodatočné 
finančné nástroje. Na základe iniciatív Komisie sa majú v tejto oblasti čo najskôr vytvoriť 
primerané opatrenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Predložená správa Európskeho parlamentu sa v záujme rýchleho rozvoja sociálneho 
podnikania spolu s cielenou podporou subjektov a organizácií angažovaných v tejto oblasti 
usiluje o to, aby sa stanovili čo najpresnejšie a najjasnejšie a súčasne otvorené a príležitosti 
zachovajúce rámcové podmienky pre novú fázu európskeho sociálneho hospodárstva.

V správe sa okrem iného uvádza, že táto nastávajúca fáza by sa mala spájať s veľkou 
inovačnou silou a takisto s pokusmi, ktorých úspech alebo neúspech posúdia inštitúcie EÚ 
spolu s členskými štátmi v dohľadnej lehote. Z toho sa potom vyvodia konkrétne závery pre 
príslušné optimalizačné opatrenia, prostredníctvom ktorých potom bude môcť účinne 
pokračovať ďalší dlhodobejší rozvoj sociálneho podnikania. 

Stručne: Rámcové podmienky a rozsah pôsobnosti by mali zachovať priestor pre odlišnosť 
a pluralitu tam, kde už existuje, príp. vytvoriť ho tam, kde doteraz chýbal.

Užitočný základ by mohli predstavovať kľúčové opatrenia navrhované Komisiou, napr. 
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kartografia sociálneho podnikania v Európe, vytvorenie databázy certifikácií alebo rozsiahle 
informačné platformy na vzájomné vzdelávanie. Takisto zavedenie označenia kvality 
sociálnych podnikov by mohlo významne podporiť ďalší rozvoj.

Často sa ako argument uvádzajú dva protikladné aspekty:

1. V rámci definície sociálneho podnikania a jeho identity sa uvádzajú pojmy ako 
neziskovosť, prínos pre spoločnosť, sociálne a environmentálne vplyvy a faktory ako 
posilnený návrat zisku alebo modely účasti pracovníkov na spolurozhodovaní, ako aj 
zásady otvorenosti a transparentnosti.

2. Základom prosperujúceho rozvoja sociálneho podnikania, o ktorý sa usilujeme, je 
všeobecne akceptované presvedčenie, že sociálne podniky sú neoddeliteľnou súčasťou 
ekosociálneho trhového hospodárstva na európskom vnútornom trhu; aj sociálne 
podnikanie si vyžaduje usporiadanú hospodársku súťaž, výsledkom ktorej je stále 
zlepšovanie kvality a úsilie o zvýšenie účinnosti.

Táto správa sa však zameriava na to, aby uvedené dva aspekty paralelne a spolu prispeli 
k pozitívnemu rozvoju sociálneho podnikania.

Slogan jednej rakúskej organizácie poskytujúcej sociálne služby (Hilfswerk) výstižne zahŕňa 
toto spoločné chápanie:

„Kto potrebuje pomoc, ten ju dostane.“

Pokiaľ ide o „usporiadanú hospodársku súťaž“, osobitným znakom sociálnych služieb je 
skutočnosť, že v aglomeráciách sa často ponúkajú výhodnejšie ako na vidieku (dôvody: 
logistická sieť, prístupové cesty atď.). Tu sa, samozrejme, nesmie konať hospodárska súťaž 
bez pravidiel tak, aby sa subjekty orientované na zisk zamerali na určité oblasti a iné zmenili 
svoje zameranie na „nedostatočné služby pre chudobných ľudí“.

V súvislosti s ďalšou fázou rozvoja je potrebné upriamiť pozornosť na sociálne bankovníctvo, 
ktoré už napríklad v Rakúsku (napr. Zweite Sparkasse) veľmi účinne pomáha mnohým 
ľuďom v sociálnej núdzi.

Takisto bude potrebné zaoberať sa v budúcnosti sociálnymi modelmi franchisingu vzhľadom 
na ich možné postavenie v oblasti sociálneho podnikania tohto druhu.

Začnime sa teda usilovať o dosiahnutie maximálneho rozvoja sociálneho podnikania. Pretože: 
Budúcnosť sa začína teraz!


