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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že sociálne podniky majú potenciál stať sa významnými hnacími silami inovácií 
a ako také reagovať na súčasné sociálne a hospodárske problémy a výrazne prispievať 
k cezhraničnej spolupráci, a tým podporovať rast v odvetví; preto podporuje rozvoj 
podporného a zjednodušeného regulačného rámca, ktorý presadzuje rozmanitosť 
organizácie sociálnych podnikov, reaguje na osobitnú povahu ich činností a poskytuje 
vhodnejšiu finančnú podporu na sociálne podnikanie a pre sociálne podniky, najmä MSP, 
čím podporuje ich rast a udržateľnosť;

2. domnieva sa, že zodpovedné postupy riadenia podporované z mechanizmov financovania, 
ktoré podliehajú riadnemu monitorovaniu a zabezpečovaniu transparentnosti, sú 
nevyhnuté na zachovanie smerovania sociálneho podnikania a sociálnych podnikov;

3. zdôrazňuje, že uznávanie sociálnych podnikov na úrovni EÚ by sa nemalo týkať len 
prijatia sociálnych cieľov určitými komerčnými podnikmi, ale malo by zohľadňovať aj 
osobitosti každej kategórie sociálnych podnikov, najmä podnikov sociálnej a solidárnej 
ekonomiky; zdôrazňuje, že z tohto hľadiska je potrebné prijať a uplatňovať nástroje 
financovania, ktoré týmto podnikom umožnia vykonávať činnosti v súlade s ich vlastnými 
cieľmi, a zároveň podporovať solidárnosť medzi týmito podnikmi; okrem toho 
zdôrazňuje, že lepšia informovanosť o sociálnych podnikoch a kvalitatívne, multilaterálne 
a nezávislé hodnotenie ich činností by posilnili ich prínos pre celú spoločnosť a zvýšili 
povedomie o tom, že sociálna súdržnosť je zdrojom hospodárskeho a sociálneho 
bohatstva, a nepredstavuje len náklady;

4. víta návrh týkajúci sa mikroúverov na pomoc európskym MSP;

5. poukazuje na dôležitosť príspevku sociálnych podnikov k posilňovaniu sociálnej 
súdržnosti a začleňovaniu vo všetkých odvetviach a k pochopeniu a plneniu potrieb 
spotrebiteľov vo všeobecnosti a s osobitným zameraním sa na zraniteľných spotrebiteľov;
zdôrazňuje, že napriek tomu, že cieľom sociálnych podnikov je v prvom rade uspokojovať 
potreby sociálnej a verejnej politiky, usilujú sa tiež o plnenie rastúcich požiadaviek 
občanov na etické správanie, ktoré viac rešpektuje ľudskú bytosť, životné prostredie, 
spoločenské normy a spoločenské správanie;

6. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia určené na zvýšenie informovanosti širokej 
verejnosti o činnostiach sociálnych podnikov a na povzbudenie jej dôvery v sociálne 
podniky a aby aktívne nabádala širokú verejnosť k podpore tohto typu podnikania;

7. žiada členské štáty, aby podporovali, povzbudzovali a rozvíjali inštitúcie sociálnej 
ekonomiky, a to rušením prekážok, ktoré bránia zakladaniu a rozvoju sociálnych 
podnikov, podporovaním odborného vzdelávania a rekvalifikácie v oblasti inštitúcií 
sociálnej ekonomiky a zvyšovaním pomoci pre podnikateľom v oblasti sociálnych 
podnikov;



PE489.359v02-00 4/5 AD\906060SK.doc

SK

8. zdôrazňuje, že sociálne podniky pomáhajú svojimi činnosťami a spôsobom fungovania 
budovať súdržnejšiu, demokratickejšiu a aktívnejšiu spoločnosť, ktorá podporuje 
vytváranie pracovných miest a trvalo udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, a to najmä 
podporovaním solidarity a súdržnosti, sociálnej súdržnosti a začleňovania, stabilných 
a kvalitných pracovných miest, rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a zladenia 
osobného, rodinného a pracovného života;

9. domnieva sa, že sociálna zodpovednosť podnikov a „sociálny podnik“ sú navzájom sa 
dopĺňajúce aspekty tej istej politiky, a preto by sa mali rozvíjať koordinovane bez toho, 
aby sa opätovne vynakladalo úsilie vynaložené členskými štátmi;

10. zastáva názor, že reforma pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania poskytuje dobrú 
príležitosť na zlepšenie dodržiavania spoločenských noriem, zvýšenie účasti sociálnych 
podnikov na verejných zákazkách a zlepšenie ich prístupu k týmto zákazkám; víta systém 
sociálnych služieb zahrnutý do návrhu Komisie týkajúceho sa revízie smerníc o verejnom 
obstarávaní a zdôrazňuje význam tohto nástroja pre miestnych verejných obstarávateľov 
z hľadiska poskytovania kvalitných služieb, ktoré podporujú sociálnu súdržnosť;

11. víta návrh Komisie doplniť novú kategóriu znevýhodnených osôb do vyhradených 
zákaziek; poukazuje na potenciál nového ustanovenia týkajúceho sa vyhradených 
zákaziek vytvárať podporu pre sociálny a územný rozvoj a zároveň dodržiavať zásady 
zadávania verejných zákaziek na základe hospodárskej súťaže;

12. žiada Komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie vplyvu s cieľom vyvinúť dlhodobú 
stratégiu na ochranu sociálnych a environmentálnych cieľov a na zvýšenie účasti 
sociálnych podnikov na verejnom obstarávaní bez obmedzovania zadávania verejných 
zákaziek na základe hospodárskej súťaže a vytvárania stimulov na obchádzanie pravidiel; 
žiada členské štáty, aby odstránili prekážky, ktoré bránia zavádzaniu a rozvíjaniu 
hospodárskych aktivít inštitúcií sociálnej ekonomiky, najmä čo sa týka zavádzania 
administratívnych postupov;
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