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NÁVRHY

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

1. uznává, že sociální podniky mají potenciál k tomu, aby poskytovaly inovativní odpovědi 
na současné sociální a hospodářské problémy; vybízí proto k tomu, aby pro ně byl vyvinut 
podpůrný regulační rámec a aby se jim dostalo finanční podpory, což jim umožní růst 
a přežití;

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se podílejí na pochopení a naplňování potřeb 
zejména zranitelných skupin spotřebitelů;

3. vyzývá Komisi, aby přijala opatření s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o sociálních 
podnicích a posílit jejich důvěru v tyto podniky a aby spotřebitele vybízela k aktivní 
podpoře tohoto druhu podnikání;

4. zdůrazňuje, že sociální podniky pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež je oporou 
udržitelného růstu podporujícího začlenění;

5. domnívá se, že sociální odpovědnost podniků a sociální podnikání představují vzájemně 
se doplňující aspekty téže politiky, a proto by měly být rozvíjeny koordinovaným 
způsobem;

6. zastává názor, že reforma pravidel EU v oblasti zadávání veřejných zakázek představuje 
vhodnou příležitost k lepšímu dodržování sociálních norem a ke zvýšení účasti sociálních 
podniků na veřejných zakázkách; trvá na tom, že hlavní cíle reformy – zjednodušení 
a modernizace – by neměly být ohroženy přehnanými závazky či podmínkami v sociální 
oblasti;

7. vítá návrh Komise na přidání nové kategorie znevýhodněných osob do vyhrazených 
zakázek; zdůrazňuje, že k tak významnému rozšíření pojmu „vyhrazené zakázky“ by 
nemělo dojít na úkor konkurenceschopnosti;

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou strategii na ochranu sociálních cílů a podpořila 
účast sociálních podniků na veřejných zakázkách, aniž by přitom došlo k omezení soutěže 
při zadávání zakázek a aniž by vznikla motivace k obcházení pravidel.


