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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

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;

3. vítá skutečnost, že se Komise ubírá směrem ke zjednodušení účetních zásad pro malé a 
střední podniky, což napomůže ještě účinnějšímu dosahování úspor;

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;

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;


