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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta návrh Komisie, aby sa zvýšil prístup k financovaniu pre sociálne podniky vytvorením 
regulačného rámca na zavedenie investičných nástrojov na úrovni EÚ; nabáda Komisiu, 
aby čo najskôr navrhla praktické právne predpisy s ohľadom na značne nevyužitý 
inovačný potenciál týchto sociálnych podnikov; poukazuje na to, že zavedeniu nových 
foriem finančnej podpory bude predchádzať analýza súčasných nástrojov s cieľom overiť 
ich účinnosť, a preto považuje za nevyhnutné získať prostriedky, pomocou ktorých sa 
zmeria a porovná sociálna návratnosť investícií s cieľom podporiť rozvoj 
transparentnejšieho investičného trhu; je pevne presvedčený, že sú potrebné rôzne 
finančné nástroje, ako európske fondy sociálneho zabezpečenia alebo európske fondy 
rizikového kapitálu, vydávanie solidárnych dlhopisov a iniciatívy týkajúce sa 
podnikateľských anjelov, ktoré by sa mali presadzovať a propagovať;

2. zdôrazňuje, že medzi sociálnymi podnikmi existujú z hľadiska formy, veľkosti, obchodnej 
činnosti, hospodárstva a spolupráce veľké odchýlky; existujú sociálne podniky, ktoré majú 
vedúce postavenie v oblasti rozvoja vo svojich sférach podnikania a ktoré majú primeranú 
kapacitu na vlastný rozvoj, no existujú aj také, ktorým chýbajú odborné znalosti, pokiaľ 
ide o založenie, rozvoj a riadenie ich podnikov; 

3. domnieva sa, že vymedzenie sociálneho podniku v oznámení o iniciatíve pre sociálne 
podnikanie je pozitívnym krokom k uznaniu osobitného charakteru tohto typu 
organizácie; žiada, aby sa tento opis používal vo všetkých inštitúciách EÚ; trvá na tom, že 
tento opis treba použiť v návrhu nariadenia o európskom financovaní iniciatívy týkajúcej 
sa sociálneho podnikania; okrem toho trvá na tom, že sa musia vziať do úvahy tri kľúčové 
aspekty, na základe ktorých sa sociálne podniky rozlišujú, a to sociálny cieľ, 
podnikateľská činnosť a riadenie podporujúce účasť;

4. zdôrazňuje, že koncepcia tzv. sociálneho podniku sa jednoznačne spája s demokratickým 
riadením podniku, ktorý v plnej miere zaručuje hospodársku demokraciu, zapojenie 
akcionárov, transparentnosť a riadenie zmien v podniku v súlade so zásadami Európskej 
únie, OBSE a Organizácie Spojených národov; vyzýva Európsku komisiu, aby zohľadnila 
tieto aspekty pri skúmaní a určovaní najlepších postupov a reprodukovateľných vzorov, 
pri vytváraní verejnej databázy značiek a certifikácií vzťahujúcich sa na sociálne podniky 
v Európe určenej na zlepšenie ich zviditeľnenia a umožnenie vzájomného porovnávania, 
ako aj pri predkladaní návrhov na zlepšenie právneho prostredia;

5. považuje za dôležité vytvoriť podmienky, v ktorých môžu sociálne podniky získať 
finančnú nezávislosť a začať podnikateľskú činnosť; poznamenáva, že finančné 
mechanizmy a obmedzené verejné obstarávania nútia sociálne podniky v mnohých 
členských štátoch, aby sa sústredili viac na získavanie grantov a finančných prostriedkov 
od vládnych inštitúcií ako na zvyšovanie kvality svojich služieb alebo výrobkov, čo by im 
pomohlo zvýšiť svoju konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že treba rozšíriť prístup 
k dlhovým nástrojom a nástrojom vlastného imania na náležitom stupni rozvoja podniku 
s ohľadom na osobitosť prevádzky sociálnych podnikov;
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6. domnieva sa, že na zvýšenie konkurencieschopnosti sociálnych podnikov v Európe je 
potrebné podporiť vytváranie sociálnych inovačných zoskupení, ktoré prinášajú pridanú 
hodnotu nad rámec samotnej miestnej oblasti; okrem toho sa domnieva, že ak sa 
sociálnym podnikom poskytnú primerané stimuly, môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu 
v oblasti zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov nad 50 rokov, ktorí opustili trh 
práce;

7. žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom poskytnúť 
sociálnym podnikom rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o účasť na verejnom obstarávaní;

8. víta opatrenie Komisie na zjednodušenie účtovných zásad pre MSP, ktoré im umožnia ešte 
účinnejšie šetriť;

9. domnieva sa, že zavedenie spoločného európskeho rámca pre zverejňovanie údajov zaručí 
dostupnosť jasnejších a účinnejších informácií o investíciách do sociálnych podnikov;

10. domnieva sa, že problémom trhu sociálnych podnikov je na jednej strane nedostatok 
vhodných odborných znalostí a na druhej strane nedostatočné venovanie pozornosti 
osobitostiam sociálnych podnikov, a preto je nevyhnutné vymieňať si v náležitých 
prípadoch poznatky na medzinárodnej úrovni, ako aj v rámci jednotlivých členských 
štátov, a zároveň zabezpečiť, aby bolo k dispozícii príslušné poradenstvo, odborná 
príprava vrátane počiatočnej a kontinuálnej odbornej prípravy a informácie; je 
presvedčený, že vďaka podpore a presadzovaniu sociálnych podnikov môžeme vo veľkej 
miere využiť ich rastový potenciál a schopnosť vytvárať sociálnu hodnotu;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili programy odbornej prípravy vrátane 
programov založených na používaní komunikačných a informačných technológií, ktoré sú 
určené pre podniky poskytujúce sociálne služby a/alebo tovary a služby pre zraniteľných 
ľudí;

12. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa zabezpečila väčšia informovanosť o sociálnych 
podnikoch, najmä o tých, ktoré pôsobia v oblasti sociálneho hospodárstva, a to 
prostredníctvom primeraných informačných kampaní; okrem toho sa domnieva, že tento 
cieľ si vyžaduje väčšie zviditeľnenie výhod a účelov sociálneho podnikania, pričom by sa 
malo poukázať aj na iné hodnotenia a ukazovatele než na tie čisto hospodárske; 
poznamenáva, že v mnohých prípadoch sociálnym podnikom, najmä tým, ktoré pôsobia 
v oblasti sociálneho hospodárstva, bránia v ich činnosti problémy súvisiace 
s informovanosťou alebo stereotypy, ktoré takéto podniky obklopujú; preto poznamenáva, 
že hlavnou prioritou z pohľadu Komisie je rozširovať informovanosť medzi všetkými 
verejnými orgánmi, najmä miestnymi spoločenstvami, keďže využitie miestneho 
potenciálu by mohlo pomôcť zapojiť tieto miestne spoločenstvá a zároveň zvýšiť 
atraktívnosť sociálnych podnikov pôsobiacich v daných regiónoch;

13. poukazuje na príležitosť uvedenú v oznámení podporiť účasť sociálnych podnikov na trhu 
verejného obstarávania; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na 
podporu používania sociálnych doložiek alebo obstarávaní vyhradených pre podniky, 
ktoré zamestnávajú znevýhodnené osoby;

14. víta záväzok Komisie preskúmať a zvážiť možnosť sociálnych podnikov využívať 
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tzv. spiace patenty (zatiaľ nevyužívané patenty), ktoré im pomôžu rozvíjať sa, a dúfa, že 
v blízkej budúcnosti sa prijmú konkrétne opatrenia;

15. vyzýva Komisiu, aby prijala nevyhnutné kroky na zabezpečenie lepšej dostupnosti noriem 
vytvorených európskymi normalizačnými orgánmi pre sociálne podniky.
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