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Pozměňovací návrh 1
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. Připomíná, že povaha a postavení 
sociálních podniků se v řadě případů liší 
od klasických podniků, neboť cíle, kvůli 
nimž byly založeny, jsou především 
sociální nebo související s obecným 
zájmem, v podstatě nevytvářejí zisk, zřizují 
řadu pracovních míst, přičemž výnos
z těchto míst do značné míry reinvestují do 
zajištění své udržitelnosti, do rozvoje 
sociální činnosti nebo do činností v 
obecném zájmu, a že jejich řízení směřuje 
k zajištění účasti nebo až k 
spolurozhodování zaměstnanců, uživatelů 
nebo partnerů; zdůrazňuje, že činnost 
sociálních podniků je z velké části 
nepřemístitelná a že se značně podílí na 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti Unie a jejích členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
zavedením investičních nástrojů na úrovni 
EU; poukazuje na to, že zavádění nových 
forem finanční podpory bude předcházet 
analýza nástrojů stávajících, aby se ověřila 
jejich účinnost; je pevně přesvědčen, že 
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aby se ověřila jejich účinnost; je pevně 
přesvědčen, že návrh vytvořit systém 
evropských fondů sociálního podnikání či 
evropských fondů rizikového kapitálu 
představuje příležitost k rozvoji sociálních 
podniků; zastává názor, že by rovněž 
mohly být podporovány iniciativy 
vybízející konkrétní neformální investory 
(„Business Angels“) k zapojení se do 
sociálního podnikání;

návrh vytvořit systém evropských fondů 
sociálního podnikání či evropských fondů 
rizikového kapitálu představuje příležitost 
k rozvoji sociálních podniků; zastává 
názor, že by rovněž mohly být 
podporovány iniciativy vybízející 
konkrétní neformální investory („Business 
Angels“) k zapojení se do sociálního 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 
aby se ověřila jejich účinnost; je pevně 
přesvědčen, že návrh vytvořit systém 
evropských fondů sociálního podnikání či 
evropských fondů rizikového kapitálu 
představuje příležitost k rozvoji sociálních 
podniků; zastává názor, že by rovněž 
mohly být podporovány iniciativy 
vybízející konkrétní neformální investory 
(„Business Angels“) k zapojení se do 
sociálního podnikání;

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 
aby se ověřila jejich účinnost; je pevně 
přesvědčen, že návrh vytvořit systém 
evropských fondů sociálního podnikání či 
evropských fondů rizikového kapitálu 
představuje příležitost k uznání a rozvoji 
sociálních podniků; vyzývá Evropskou 
Komisi, Radu a členské státy, aby vzaly v 
úvahu iniciativy probíhající v členských 
státech a na místní úrovni, a mohly tak 
vyvinout inovační finanční nástroje, které 
zohlední jejich specifické a individuální 
postavení, provozní a organizační metody 
a jejich aktivity; v této souvislosti vyzývá 
Evropskou Komisi, Radu a členské státy, 
aby věnovaly zvláštní pozornost rozvoji 
struktur hybridního kapitálu, které 
odpovídají způsobům financování 
sociálních podniků1, a to i co se týče 
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rozvíjení různých druhů veřejných 
sociálních investic a iniciativ etických a 
družstevních bank, atd.;
__________________
1 Viz stanovisko EHSV (INT/589) přijaté 
dne 26. října 2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 
aby se ověřila jejich účinnost; je pevně 
přesvědčen, že návrh vytvořit systém 
evropských fondů sociálního podnikání či 
evropských fondů rizikového kapitálu 
představuje příležitost k rozvoji sociálních 
podniků; zastává názor, že by rovněž 
mohly být podporovány iniciativy 
vybízející konkrétní neformální investory 
(„Business Angels“) k zapojení se do 
sociálního podnikání;

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby co nejrychleji předložila konkrétní 
legislativní návrh a zohlednila v něm 
inovační a sociální potenciál těchto 
z velké části neprozkoumaných podniků;
poukazuje na to, že zavádění nových forem 
finanční podpory bude předcházet analýza 
nástrojů stávajících, aby se ověřila jejich 
účinnost; je pevně přesvědčen, že návrh 
vytvořit systém evropských fondů 
sociálního podnikání či evropských fondů 
rizikového kapitálu představuje příležitost 
k rozvoji sociálních podniků; poukazuje na 
to, že je nutné vytvářet pobídky k vydání 
dluhopisů na podporu solidarity a zastává 
názor, že by rovněž mohly být 
podporovány iniciativy vybízející 
konkrétní neformální investory („Business 
Angels“) k zapojení se do sociálního 
podnikání;

Or. it
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Pozměňovací návrh 5
Josefa Andrés Barea

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 
aby se ověřila jejich účinnost; je pevně 
přesvědčen, že návrh vytvořit systém 
evropských fondů sociálního podnikání či 
evropských fondů rizikového kapitálu 
představuje příležitost k rozvoji sociálních 
podniků; zastává názor, že by rovněž 
mohly být podporovány iniciativy 
vybízející konkrétní neformální investory 
(„Business Angels“) k zapojení se do 
sociálního podnikán;

1. vítá návrh Komise týkající se zlepšení 
přístupu sociálních podniků k financování 
prostřednictvím stanovení regulačního 
rámce pro zavádění investičních nástrojů 
na úrovni EU; poukazuje na to, že zavádění 
nových forem finanční podpory bude 
předcházet analýza nástrojů stávajících, 
aby se ověřila jejich účinnost, a domnívá 
se, že k tomu je nutné se vybavit 
prostředky, jimiž lze změřit a porovnat 
sociální návratnost investic, a tím 
podpořit rozvoj transparentnějšího 
investičního trhu; je pevně přesvědčen, že 
návrh vytvořit systém evropských fondů 
sociálního podnikání či evropských fondů 
rizikového kapitálu představuje příležitost 
k rozvoji sociálních podniků; zastává 
názor, že by rovněž mohly být 
podporovány iniciativy vybízející 
konkrétní neformální investory („Business 
Angels“) k zapojení se do sociálního 
podnikán;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odstavec 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že definice sociálního 
podniku obsažená ve sdělení o iniciativě 
pro sociální podnikání je pozitivním 
krokem k uznání specifické povahy tohoto 
druhu organizací, a žádá, aby ji používaly 
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všechny orgány EU; trvá na tom, že je 
nutné tento popis použít v návrhu nařízení 
o evropských fondech pro iniciativu pro 
sociální podnikání a že je třeba zohlednit 
tři klíčové rozměry, jimiž se sociální 
podniky odlišují – sociální záměr/cíl, 
podnikatelská činnost a způsob řízení, 
který podporuje spoluúčast;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odstavec 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Zdůrazňuje, že mezi sociálními 
podniky panují velké rozdíly co do jejich 
formy, velikosti, obchodní činnosti, 
ekonomiky a spolupráce. Některé sociální 
podniky zaujímají v oblasti své působnosti 
vedoucí místo v rozvoji a mají dostatečnou 
kapacitu pro vlastní rozvoj, avšak jiné 
potřebují know-how týkající se založení, 
rozvoje i řízení .  Z toho důvodu je důležité 
nejen vytvářet mezinárodní znalostní 
základnu, ale také v této souvislosti zajistit 
dostupnost poradenství, vzdělávání a 
informací;

Or. sv

Pozměňovací návrh 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Odstavec 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že koncepce „sociálního 
podnikání“ je nedílnou součástí 
demokratického řízení podniku, které 
v plné míře zajišťuje hospodářskou 
demokracii, zapojení zúčastněných stran, 
jakož i transparentnost a změny řízení 
podniku v souladu se zásadami Evropské 
unie, OBSE a Organizace spojených 
národů; vyzývá Evropskou Komisi, aby 
tyto aspekty měla na paměti při zkoumání 
a určování osvědčených postupů a 
využitelných vzorů a při vytváření veřejné 
databáze značek a osvědčení pro sociální 
podniky v Evropě, která má posílit jejich 
viditelnost a možnost porovnávání, a 
rovněž ve svých návrzích na zlepšení 
právního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 
podniky získat finanční nezávislost a 
zapojit se do obchodní ekonomické 
činnosti; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy nutí sociální 
podniky soustředit se na získávání 
subvencí a finančních prostředků od 
vládních institucí namísto zvyšování 
kvality svých služeb či výrobků, což by 
pomohlo zlepšit jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje potřebu 
rozšířit přístup k dluhovým a kapitálovým 
nástrojům při zohlednění konkrétního 
způsobu fungování sociálních podniků;

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 
podniky, především ty, které působí v 
sociální ekonomice, získat finanční 
nezávislost a provozovat a rozvíjet činnosti
v oblasti uspokojování potřeb obecného 
zájmu; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy nutí celou 
řadu sociálních podniků soustředit se na 
získávání subvencí a finančních prostředků 
od vládních institucí, a to na úkor 
zajišťování a zvyšování kvality svých 
služeb či výrobků v oblasti uspokojování 
potřeb obecného zájmu; zdůrazňuje 
potřebu rozšířit přístup k dluhovým a 
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kapitálovým nástrojům při zohlednění 
konkrétního způsobu fungování sociálních 
podniků a jejich sociálního poslání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 
podniky získat finanční nezávislost a 
zapojit se do obchodní ekonomické 
činnosti; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy nutí sociální 
podniky soustředit se na získávání 
subvencí a finančních prostředků od 
vládních institucí namísto zvyšování 
kvality svých služeb či výrobků, což by 
pomohlo zlepšit jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje potřebu 
rozšířit přístup k dluhovým a kapitálovým 
nástrojům při zohlednění konkrétního 
způsobu fungování sociálních podniků;

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 
podniky získat finanční nezávislost a 
zapojit se do obchodní ekonomické 
činnosti; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy nutí sociální 
podniky soustředit se na získávání 
subvencí a finančních prostředků od 
vládních institucí namísto zvyšování 
kvality svých služeb či výrobků, což by 
pomohlo zlepšit jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje potřebu 
rozšířit přístup k dluhovým a kapitálovým 
nástrojům na dané úrovni rozvoje podniků 
při zohlednění konkrétního způsobu 
fungování sociálních podniků;

Or. lv

Pozměňovací návrh 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 

2. považuje za nezbytné vytvořit 
podmínky, za nichž mohou sociální 
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podniky získat finanční nezávislost a 
zapojit se do obchodní ekonomické 
činnosti; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy nutí sociální 
podniky soustředit se na získávání 
subvencí a finančních prostředků od 
vládních institucí namísto zvyšování 
kvality svých služeb či výrobků, což by 
pomohlo zlepšit jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje potřebu 
rozšířit přístup k dluhovým a kapitálovým 
nástrojům při zohlednění konkrétního 
způsobu fungování sociálních podniků;

podniky získat finanční nezávislost a 
zapojit se do obchodní ekonomické 
činnosti; konstatuje, že v mnoha členských 
státech finanční mechanismy a nižší počet 
veřejných zakázek nutí sociální podniky 
soustředit se na získávání subvencí a 
finančních prostředků od vládních institucí 
namísto zvyšování kvality svých služeb či 
výrobků, což by pomohlo zlepšit jejich 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje potřebu 
rozšířit přístup k dluhovým a kapitálovým 
nástrojům při zohlednění konkrétního 
způsobu fungování sociálních podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Odstavec 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Domnívá se, že má-li se zvýšit 
konkurenceschopnost sociálních podniků 
v Evropě, je nutné podporovat vytváření 
sociálních inovačních uskupení, jejichž 
přidaná hodnota přesahuje místní úroveň;
dále se domnívá, že sociální podniky 
mohou mít za přispění vhodných pobídek 
rozhodující význam pro zaměstnávání 
kvalifikovaných pracovníků ve věku 50 let 
a více, kteří opustili na trh práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odstavec 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly nezbytná opatření, která sociálním 
podnikům zajistí stejné šance, pokud jde o
účast na veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Josefa Andrés Barea

Návrh stanoviska
Odstavec 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Domnívá se, že zavedení společného 
evropského rámce pro zveřejňování údajů 
zaručí přísun jasnějších a efektivnějších 
informací o investicích do sociálních 
podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů na trhu, kde sociální podniky 
působí, je nedostatek relevantních znalostí 
týkajících se zakládání a řízení takových 
podniků, a je proto důležité nejen vytvářet 
mezinárodní znalostní základnu, ale také v 
této souvislosti zajistit dostupnost 
poradenství, vzdělávání a informací;

4. je přesvědčen, že je důležité nejen 
vytvářet mezinárodní znalostní základnu 
týkající se sociálního podnikání, ale také v 
této souvislosti zajistit dostupnost 
poradenství, vzdělávání a informací;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 16
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů na trhu, kde sociální podniky 
působí, je nedostatek relevantních znalostí 
týkajících se zakládání a řízení takových 
podniků, a je proto důležité nejen vytvářet 
mezinárodní znalostní základnu, ale také 
v této souvislosti zajistit dostupnost 
poradenství, vzdělávání a informací;

4. Zdůrazňuje význam existence 
sociálních podniků coby významné 
součásti sociální ekonomiky. Sociální 
podnikání představuje ústřední prvek 
Evropského sociálního modelu, úzce 
souvisí se strategií pro růst Evropa 2020 a 
významně prospívá společnosti. Potenciál 
pro růst a schopnost vytvářet sociální 
hodnoty lze nejlépe využít, budeme-li 
sociální podnikání podporovat a 
prosazovat;

Or. sv

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů na trhu, kde sociální podniky 
působí, je nedostatek relevantních znalostí 
týkajících se zakládání a řízení takových 
podniků, a je proto důležité nejen vytvářet 
mezinárodní znalostní základnu, ale také 
v této souvislosti zajistit dostupnost 
poradenství, vzdělávání a informací;

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů sociálních podniků je 
skutečnost, že nelze jejich specifické rysy 
zohlednit; dále připomíná, že je třeba 
poskytovat lepší informace o existenci 
mezinárodních znalostí týkajících se 
vytváření, provozu a sociálního či 
všeobecného poslání sociálních podniků, 
zejména těch, které působí v sociální 
ekonomice, ale také v této souvislosti 
zajistit dostupnost poradenství, vzdělávání 
a informací, a to i v rámci počáteční a 
průběžné odborné přípravy;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů na trhu, kde sociální podniky 
působí, je nedostatek relevantních znalostí 
týkajících se zakládání a řízení takových 
podniků, a je proto důležité nejen vytvářet 
mezinárodní znalostní základnu, ale také 
v této souvislosti zajistit dostupnost 
poradenství, vzdělávání a informací;

4. je přesvědčen, že jedním ze základních 
problémů na trhu, kde sociální podniky 
působí, je nedostatek relevantních znalostí
týkajících se zakládání a řízení takových 
podniků, a je proto důležité si nejen 
předávat znalosti na mezinárodní úrovni i 
na úrovni jednotlivých členských států, 
ale také v této souvislosti zajistit 
dostupnost poradenství, vzdělávání a 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly programy odborné přípravy, 
včetně programů založených na využívání 
informačních a komunikačních 
technologií, určené firmám, které 
poskytují sociální služby nebo zboží a 
služby zaměřené na zranitelnou populaci;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 20
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zásadní změnit 
nahlížení na sociální podniky 
prostřednictvím patřičných informačních 
kampaní; podotýká, že v mnoha případech 
fungování sociálních podniků brání 
nedostatky v povědomí o nich či 
stereotypy, které se s nimi pojí; poukazuje 
proto na to, že z pohledu Komise je hlavní 
prioritou zlepšit povědomí v rámci 
místních komunit, neboť využití místního 
potenciálu by mohlo pomoci zapojit tyto 
místní komunity a zároveň zvýšit 
přitažlivost sociálních podniků působících 
v dotčených regionech;

5. zdůrazňuje, že je zásadní 
prostřednictvím patřičných informačních 
kampaní posílit povědomí o sociálních 
podnicích, zejména o těch, které působí v 
sociální ekonomice, a domnívá se, že 
k dosažení tohoto cíle je nutné více 
poukazovat na výhody a účely sociálního 
podnikání pomocí jiných než čistě 
ekonomických hodnocení a ukazatelů;
podotýká, že v mnoha případech fungování 
sociálních podniků, zejména těch, které 
působí v sociální ekonomice, brání 
nedostatky v povědomí o nich či 
stereotypy, které se s nimi pojí; poukazuje 
proto na to, že z pohledu Komise je hlavní 
prioritou zlepšit povědomí v rámci všech 
veřejných orgánů, a především místních 
komunit, neboť využití místního potenciálu 
by mohlo pomoci zapojit tyto místní 
komunity a zároveň zvýšit přitažlivost 
sociálních podniků působících v dotčených 
regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Návrh stanoviska
Odstavec 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Podtrhuje, že toto sdělení skýtá 
příležitost k podpoře účasti sociálních 
podniků na trhu s veřejnými zakázkami. V 
tomto ohledu vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření, jimiž podpoří využívání 
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sociálních doložek nebo zakázek 
vyhrazených podnikům, které 
zaměstnávají znevýhodněné osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odstavec 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Vítá závazek Komise k prozkoumání a 
zvážení možnosti, že by sociální podniky 
mohly používat „spící“ patenty k 
usnadnění svého rozvoje a věří, že v blízké 
budoucnosti budou přijata konkrétní 
opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odstavec 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Vyzývá Komisi, aby učinila nezbytné 
kroky, jimiž zajistí, že normy vypracované 
evropskými orgány pro normalizaci budou 
pro sociální podniky splnitelnější;

Or. ro


