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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 schopnosť prinášať inovatívne odpovede na súčasné 
hospodárske a sociálne problémy; preto podporuje rozvoj podporného regulačného rámca 
a poskytnutie finančnej podpory, aby im umožnil rásť a udržať sa; 

2. zdôrazňuje príspevok sociálnych podnikov k pochopeniu a splneniu potrieb najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

3. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zvýšenie informovanosti a dôvery spotrebiteľov 
v sociálne podniky a na ich povzbudenie, aby aktívne podporovali tento typ podnikania; 

4. zdôrazňuje, že sociálne podniky pomáhajú budovať aktívnu spoločnosť, ktorá podporuje 
trvalo udržateľný a inkluzívny hospodársky rast;

5. domnieva sa, že sociálna zodpovednosť podnikov a „sociálny podnik“ sú navzájom sa 
dopĺňajúce aspekty tej istej politiky, a preto by sa mali rozvíjať koordinovane;

6. zastáva názor, že reforma pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania poskytuje dobrú 
príležitosť na zlepšenie dodržiavania sociálnych noriem a zvýšenie účasti sociálnych 
podnikov vo verejných zákazkách; trvá na tom, aby hlavné ciele reformy – zjednodušenie 
a modernizácia – neohrozovalo nadmerné zaťaženie sociálnymi záväzkami alebo 
podmienkami;

7. víta návrh Komisie doplniť novú kategóriu znevýhodnených osôb do vyhradených 
zákaziek; zdôrazňuje, že k takémuto významnému rozšíreniu chápania vyhradených 
zákaziek by nemalo dôjsť na úkor konkurencieschopnosti;

8. žiada Komisiu, aby vypracovala dlhodobú stratégiu na ochranu sociálnych cieľov a na 
zvýšenie účasti sociálnych podnikov vo verejnom obstarávaní bez obmedzovania 
zadávania verejných zákaziek na základe hospodárskej súťaže a bez vytvárania stimulov 
na obchádzanie pravidiel.


