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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že sociální podniky mají potenciál být významnými činiteli inovace a reagovat tak 
na stávající sociální a hospodářské problémy, výrazně přispět k přeshraniční spolupráci a 
podpořit tím růst v tomto odvětví; podněcuje tedy rozvoj podpůrného a zjednodušeného 
regulačního rámce, který podpoří strukturální rozmanitost sociálního podnikání, bude 
odpovídat zvláštní povaze jeho činností a zajistí finanční podporu, která je vhodnější pro 
sociální podnikání, zvláště pro malé a střední podniky, čímž přispěje k jejich růstu a 
udržitelnosti;

2. domnívá se, že k zachování účelu sociálního podnikání a sociálních podniků je třeba 
odpovědných postupů řízení podporovaných řádným sledováním a transparentností 
mechanismů financování;

3. zdůrazňuje, že uznání sociálních podniků na evropské úrovni by se nemělo omezit na 
začlenění sociálních cílů do některých komerčních podniků, ale mělo by také zohlednit 
zvláštnosti jednotlivých kategorií sociálních podniků, především těch v oblasti sociálního 
a solidárního hospodářství; zdůrazňuje, že aby toho bylo dosaženo, je třeba přijmout a 
provést nástroje financování, které umožní, aby tyto podniky prováděly svou činnost v 
souladu se svými vlastními cíli a záměry a aby se vzájemně podporovaly; také zdůrazňuje, 
že lepší znalost sociálních podniků a kvalitativní, vícestranné a nezávislé zhodnocení 
jejich činnosti by umožnilo zhodnotit, jaký přínos mají pro celou společnost, a pochopit, 
že sociální soudržnost je zdrojem hospodářského a sociálního bohatství, a nikoli jen 
výdajem;

4. vítá návrh mikroúvěru na podporu evropských malých a středních podniků;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby sociální podniky ve všech odvětvích přispěly k posílení 
sociální soudržnosti a začlenění a také k porozumění a uspokojení potřeb spotřebitelů 
obecně, zvláště pak zranitelných skupin spotřebitelů; zdůrazňuje, že přestože sociální 
podniky usilují především o uspokojení potřeb sociální a veřejné politiky, snaží se také o 
uspokojení rostoucích nároků občanů na etické chování, které ve větší míře zohledňuje 
lidské jedince, životní prostředí, sociální normy a společenské chování;

6. vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jejichž cílem je zlepšení obecného povědomí 
veřejnosti o činnostech sociálních podniků a zvýšení její důvěry v tyto podniky, a aby 
pobídla širokou veřejnost k aktivní podpoře tohoto druhu podnikání;

7. vyzývá členské státy, aby odstranily překážky bránící vzniku a rozvoji institucí sociální 
ekonomiky, podpořily odbornou přípravu a rekvalifikaci v oblasti institucí sociální 
ekonomiky a zesílily pomoc podnikatelům v oblasti sociálních podniků, a tím 
podporovaly, povzbuzovaly a rozvíjely instituce sociální ekonomiky;

8. zdůrazňuje, že sociální podniky z podstaty své činnosti a způsobu fungování pomohou 
vybudovat demokratickou a „aktivní“ společnost vyznačující se vysokou mírou 
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soudržnosti, která přispěje k vytvoření pracovních míst a udržitelnému a inkluzívnímu 
hospodářskému růstu, a to zejména prosazováním vzájemnosti a udržitelnosti, sociální 
soudržnosti a začlenění, trvalých a kvalitních pracovních míst, rovných příležitostí pro 
muže a ženy a sladění osobního, rodinného a pracovního života;

9. domnívá se, že sociální odpovědnost podniků a „sociální podnik“ představují vzájemně se 
doplňující aspekty téže politiky, a proto by měly být rozvíjeny koordinovaným způsobem, 
bez zdvojení úsilí ze strany členských států;

10. zastává názor, že reforma pravidel EU v oblasti zadávání veřejných zakázek je vhodnou 
příležitostí ke zlepšení situace v oblasti dodržování sociálních norem, zvýšení účasti 
sociálních podniků na veřejných zakázkách a zlepšení jejich přístupnosti pro tyto podniky; 
vítá systém sociálních služeb zahrnutých v návrhu Komise o revizích směrnic o veřejných 
zakázkách a zdůrazňuje, že je důležité, aby místní smluvní orgány tohoto nástroje zajistily 
kvalitní služby založené na sociální soudržnosti;

11. poukazuje na návrh Komise přidat nové kategorie znevýhodněných osob do vyhrazených 
zakázek; podtrhuje možnost nového opatření ohledně vyhrazených zakázek na podporu 
inovačního sociálního a územního rozvoje, přičemž budou dodržovány principy soutěže 
při zadávání zakázek;

12. žádá Komisi, aby provedla důkladné posouzení vlivů, které povede k vytvoření 
dlouhodobé strategie ochrany sociálních a ekologických cílů a zlepšení účasti sociálních 
podniků ve veřejných zakázkách bez omezování konkurenčního přidělování zakázek a bez 
toho, aby dávaly podněty k obcházení pravidel; žádá členské státy, aby odstranily 
překážky bránící zahájení a rozvoji hospodářských činností institucí sociální ekonomiky, 
zvláště s ohledem na provádění administrativních postupů.
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