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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; poukazuje na to, že 
zavedeniu nových foriem finančnej podpory bude predchádzať analýza súčasných 
nástrojov s cieľom overiť ich účinnosť; je presvedčený, že návrh vytvoriť systém 
európskych fondov sociálneho zabezpečenia alebo európskych fondov rizikového kapitálu 
otvára možnosti na rozvoj sociálnych podnikov; zastáva názor, že by sa mali propagovať 
aj iniciatívy, ktoré podporujú konkrétnych podnikateľských anjelov, aby sa zapojili do 
oblasti sociálneho podnikania;

2. považuje za dôležité vytvoriť podmienky, v ktorých môžu sociálne podniky získať 
finančnú nezávislosť a začať podnikateľskú činnosť; poznamenáva, že finančné 
mechanizmy v mnohých členských štátoch nútia sociálne podniky, 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 potrebu rozšíriť prístup k dlhovým nástrojom 
a nástrojom vlastného imania s ohľadom na špecifické spôsoby, ktoré využívajú sociálne 
podniky na svoju prevádzku;

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

4. verí, že jedným zo základných problémov trhu sociálnych podnikov je nedostatok 
potrebného know-how v súvislosti so zakladaním a riadením takýchto podnikov, a že 
preto nestačí len vytvárať medzinárodnú vedomostnú základňu, ale zároveň treba 
zabezpečiť, aby bolo k dispozícii príslušné poradenstvo, školenia a informácie;

5. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa zmenilo vnímanie sociálnych podnikov 
prostredníctvom primeraných informačných kampaní; poznamenáva, že v mnohých 
prípadoch sociálnym podnikom v ich činnosti bráni informovanosť o problémoch alebo 
stereotypy, ktoré ich obklopujú; preto pripomína, že hlavnou prioritou z pohľadu Komisie 
je šíriť informovanosť medzi miestnymi spoločenstvami, keďže využitie miestneho 
potenciálu môže pomôcť začleniť tieto miestne spoločenstvá a zároveň zvýšiť atraktívnosť 
sociálnych podnikov aktívnych v daných regiónoch.


