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Pozmeňujúci návrh 1
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Jordi Cañas
Akčný plán EÚ pre sociálne hospodárstvo
(2021/2179(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-XXXX/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o akčnom pláne EÚ pre sociálne hospodárstvo

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže súčasťou sociálneho hospodárstva je mnoho rôznych aktérov, ako sú družstvá, 
vzájomné prospešné spoločnosti, združenia (vrátane charitatívnych organizácií), 
nadácie, ziskové a neziskové sociálne podniky a podľa jednotlivých členských štátov aj 
iné právne formy; keďže niektoré subjekty sú malé neziskové organizácie, iné zase 
veľké organizácie s medzinárodným dosahom; keďže medzi jednotlivými členskými 
štátmi existujú rozdiely v právnom postavení a úlohe subjektov sociálneho 
hospodárstva;

B. keďže sociálne hospodárstvo predstavuje až 2,8 milióna subjektov v Európskej únii a 
zamestnáva približne 13,6 milióna pracovníkov (od 0,6 do 9,9 % pracovnej sily v 
závislosti od členského štátu); keďže sociálne hospodárstvo vytvára 6 až 8 % HDP 
Európskej únie, pričom najvyšší podiel má v Švédsku, Belgicku a Holandsku a najnižší 
v niektorých južných a východných členských štátoch1;

C. keďže organizácie a subjekty sociálneho hospodárstva v súčasnosti pôsobia v rôznych 
odvetviach hospodárstva a spoločnostiach členských štátov, ako sú zdravotnícke a 
sociálne služby, dlhodobá starostlivosť, vzdelávanie a odborná príprava, ochrana 
spotrebiteľa, kultúra, bývanie, bankovníctvo, poisťovníctvo, poľnohospodárstvo, 
remeslá a rôzne komerčné služby; keďže subjekty sociálneho hospodárstva pokrývajú v 
členských štátoch kolektívne potreby v rôznych oblastiach, od životného prostredia v 
krajinách ako Česko, Malta a Rumunsko až po bývanie, dopravu a energetiku v 
krajinách ako Nemecko a Holandsko a kultúrne, športové a rekreačné činnosti v 

1 Milotay, Nora, Výskumná služba Európskeho parlamentu, What future for the social economy? (Akú 
budúcnosť má sociálne hospodárstvo?), november 2020, s. 2.
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Chorvátsku, Estónsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, na Malte a v Švédsku2;

D. keďže štáty a verejné orgány nesú výlučnú zodpovednosť za to, aby ich občania mali 
rovnaký a cenovo dostupný prístup k verejným službám a sociálnemu zabezpečeniu na 
vysokej úrovni, a keďže organizácie sociálneho hospodárstva by mali zohrávať 
doplnkovú úlohu a nemali by nahrádzať štátne/regionálne verejné služby; keďže verejné 
orgány musia zabezpečiť, aby verejné a súkromné iniciatívy mohli plniť potreby 
najzraniteľnejších skupín ľudí, ako sú starší ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím, 
chorí ľudia a iné osoby, ktoré potrebujú podporu; keďže v tejto súvislosti by subjekty 
sociálneho hospodárstva mali a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci a 
(sociálnych) služieb zraniteľným osobám;

E. keďže kríza COVID-19 zvýraznila potrebu silných systémov zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti v členských štátoch; keďže odvetvie starostlivosti v členských štátoch, 
ktoré je jednou z najdôležitejších častí sociálneho hospodárstva, sa vyznačuje nízkymi 
mzdami a náročnými a často nezákonnými pracovnými podmienkami mnohých 
pracovníkov v rámci EÚ;

F. keďže subjekty sociálneho hospodárstva vždy uľahčovali integráciu osôb so 
zdravotným postihnutím do trhu práce alebo im poskytovali iné služby na zlepšenie ich 
životných podmienok;

G. keďže dobrovoľníctvo má významné sociálne a hospodárske prínosy pre mladších aj 
starších ľudí; keďže viac ako 82 miliónov dobrovoľníkov pôsobí v rôznych oblastiach 
sociálneho hospodárstva;

H. keďže sa odhaduje, že v súčasnosti sú v EÚ tri milióny ľudí bez domova3; keďže podľa 
odhadov Európskej federácie národných združení pracujúcich s bezdomovcami 
(FEANTSA) z roku 2019 každú noc v EÚ prespávalo na ulici alebo v núdzovom či 
dočasnom ubytovaní najmenej 700 000 bezdomovcov, čo predstavovalo v priebehu 
desaťročia nárast o 70 %4;

1. odmieta akékoľvek úsilie Komisie v rámci Európskeho piliera sociálnych práv 
štandardizovať sociálne politiky a systémy sociálnej ochrany členských štátov, pretože 
by to ohrozilo účinnosť ich vnútroštátnych politík v týchto oblastiach; zdôrazňuje, že 
členské štáty majú výlučnú zodpovednosť za reguláciu a organizáciu svojich sociálnych 
hospodárstiev;

2. odporúča členský štátom, aby zabezpečili, že ich daňové systémy, regulačné rámce 
a systémy sociálneho zabezpečenia nebudú prekážkou hospodárskeho rastu a tvorby 
pracovných príležitostí; pripomína, že silné a udržateľné systémy sociálneho 
zabezpečenia sú postavené na výkonnom a funkčnom trhovom hospodárstve;

3. konštatuje, že sociálne hospodárstvo v členských štátoch podporujú rôzne nástroje, 

2 Európsky parlament, generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, Social Economy (Sociálne hospodárstvo), 
máj 2016, s. 30.
3 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million (Bezdomovectvo v EÚ na rekordnej 
úrovni 3 miliónov), Agence Europe, 16. januára 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, The state of emergency shelters in Europe (Stav núdzových prístreškov v 
Európe), Homeless in Europe, jar 2019, s. 2.
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programy a fondy EÚ (európske fondy sociálneho podnikania, program pre 
zamestnanosť a sociálnu inováciu, Európsky investičný fond, urýchľovač sociálneho 
vplyvu, Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond5); konštatuje, že 
podľa odhadov sa z rozpočtu EÚ v programovom období 2014 – 2020 na podporu 
sociálneho hospodárstva použilo 2,5 miliardy EUR6;

4. berie na vedomie akčný plán Komisie pre sociálne hospodárstvo, hlavné zásady 
sociálneho hospodárstva, ktoré sú v ňom stanovené, a súvisiace ciele; berie na vedomie 
zámer Komisie zvýšiť finančnú podporu pre sociálne hospodárstvo a považovať 
sociálne hospodárstvo za nástroj na vykonávanie zelenej transformácie a cieľov zelenej 
dohody; berie na vedomie návrh na spustenie novej jednotnej brány sociálneho 
hospodárstva EÚ v roku 2023 s cieľom podporiť subjekty sociálneho hospodárstva pri 
hľadaní informácií o príslušných fondoch a programoch EÚ; očakáva, že táto brána 
zjednoduší súčasnú byrokraciu namiesto jej rozšírenia;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby dodržiavala zásadu subsidiarity a uznala zložitosť a 
rozmanitosť reality sociálneho hospodárstva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podporu v rámci akčného plánu získajú len tie subjekty sociálneho hospodárstva, ktoré 
dodržiavajú politické a ideologické usmernenia stanovené v tomto akčnom pláne;

6. domnieva sa, že sociálne investície členských štátov sú nevyhnutné na zabezpečenie 
toho, aby členské štáty mali potrebné systémy na poskytovanie kvalitných sociálnych 
služieb svojim občanom;

7. uznáva, že subjekty sociálneho hospodárstva zohrali dôležitú úlohu pri podpore 
znevýhodnených pracovníkov a ich integrácii do trhu práce; domnieva sa, že 
zamestnanie v odvetví sociálneho hospodárstva v kombinácii s verejnými alebo 
súkromnými programami na získavanie zručností môže začleniť znevýhodnených 
pracovníkov do trhu práce; nabáda členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali 
iniciatívy; zastáva názor, že práca v podnikoch sociálneho hospodárstva môže zlepšiť aj 
pohodu a duševné zdravie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú trvalo 
vylúčené z trhu práce;

8. nabáda členské štáty, aby ďalej rozvíjali sociálne zodpovedné verejné obstarávanie 
spájajúce poskytovanie služieb a výrobkov so sociálnymi cieľmi a dodržiavali pritom 
zásadu voľnej hospodárskej súťaže a kritériá kvality; vyzýva členské štáty, aby sa 
poučili z najlepších postupov v iných členských štátoch;

9. domnieva sa, že digitalizácia sociálneho hospodárstva a zavádzanie nových technológií 
môžu zvýšiť konkurencieschopnosť, poskytovať lepšie služby a vytvárať pracovné 
miesta; domnieva sa, že je veľmi dôležité poskytnúť podnikateľom a zamestnancom v 
sociálnom hospodárstve primeranú odbornú prípravu;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo viacerých 

5 CIRIEC International - Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, štúdia pre Európsky hospodársky 
a sociálny výbor, s. 43 – 44.
6 Európska komisia, Komisia predstavuje akčný plán na oživenie sociálneho hospodárstva a vytvárania 
pracovných miest, tlačová správa, 9. decembra 2021.
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členských štátoch zostáva veľmi vysoká; zastáva názor, že finančné nástroje EÚ v tejto 
oblasti nie sú efektívne a prinášajú len obmedzené výsledky; vyzýva členské štáty, aby 
pre trh práce vypracovali a zaviedli potrebný regulačný rámec a svoje systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobili tak, aby mladí ľudia mohli plniť potreby 
trhu práce; nabáda členské štáty, aby posilnili odbornú prípravu a znížili mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky; domnieva sa, že dobrovoľníctvo a stáže v 
sociálnom hospodárstve umožňujú mladým ľuďom zvyšovať si zručnosti a kvalifikáciu 
v rôznych oblastiach, a nabáda členské štáty, aby podporovali iniciatívy súvisiace s 
touto oblasťou;

11. zdôrazňuje, že všetci pracovníci v sociálnom hospodárstve musia mať dôstojné 
pracovné a zamestnanecké podmienky;

12. zdôrazňuje, že starnutie obyvateľstva vedie k zvýšenému dopytu po službách 
starostlivosti; poukazuje na to, že podľa výskumu nadácie Eurofound boli v roku 2018 
mzdy pracovníkov sociálnych služieb (z ktorých takmer 70 % pracovalo v oblasti 
dlhodobej starostlivosti) o 21 % nižšie ako priemerný vnútroštátny hodinový zárobok v 
EÚ7; zdôrazňuje dôležitú úlohu a prínos subjektov sociálneho hospodárstva a 
pracovníkov v odvetví starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby zvyšovali atraktívnosť 
práce v odvetví starostlivosti prostredníctvom rôznych politík v oblasti odmeňovania, 
odbornej prípravy, zdravotníctva a vzdelávania a aby v tejto súvislosti podporovali 
odvetvie sociálneho hospodárstva;

13. odmieta možnosť rozšíriť taxonómiu udržateľného financovania na sociálne otázky; 
domnieva sa, že vymedzenie kritérií sociálnej udržateľnosti by bolo v rozpore s 
koncepciou minimálnych noriem v sociálnej politike na základe zmlúv, nerešpektovalo 
by vnútroštátne priemyselné systémy a autonómiu sociálnych partnerov a vytvorilo by 
administratívnu záťaž pre podniky;

14. zdôrazňuje, že odvetvie sociálneho hospodárstva musí dodržiavať pravidlá voľnej 
hospodárskej súťaže; je pevne presvedčený, že dotácie pridelené sociálnym podnikom 
musia byť spravodlivé a nesmú viesť k narušeniu poskytovania služieb, napríklad tým, 
že by sociálnym podnikom umožňovali, aby ponúkali veľmi nízke alebo dokonca 
dumpingové ceny; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť pri 
navrhovaní, používaní a vykazovaní dotácií; zdôrazňuje, že dotácie, ktoré podporujú 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu, nenarúšajú spravodlivú hospodársku súťaž 
medzi verejnými a súkromnými subjektmi na úkor súkromných spoločností;

15. je presvedčený, že súčasné značky a osvedčenia pre subjekty sociálneho hospodárstva 
by mohli slúžiť ako inšpirácia pre členské štáty; zdôrazňuje, že existujúce národné 
značky fungujú dobre, ale len na vnútroštátnej úrovni; zastáva názor, že vytvorenie 
celoúnijnej značky by bolo veľmi zložité, prínosy by neboli primerané nákladom a 
mohli by nadmerne zaťažovať subjekty sociálneho hospodárstva;

16. berie na vedomie návrh odporúčania Rady o rámcových podmienkach sociálneho 
hospodárstva, ktoré sa má schváliť v roku 2023; očakáva, že odporúčanie bude 

7 Dubois, Hans, Eurofound: Wages in long-term care and other social services 21% below average (Mzdy v 
odvetví dlhodobej starostlivosti a iných sociálnych službách 21 % pod priemerom), Living conditions and 
quality of life, 25. marca 2021.
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rešpektovať rôzne právne a politické rámce pre sociálne hospodárstvo v rôznych 
členských štátoch; opakuje, že vzhľadom na rozmanitosť národných tradícií, rámcov a 
právnych predpisov nie je potrebné vymedzenie pojmu „sociálne hospodárstvo“ na 
úrovni EÚ;

17. konštatuje, že v niektorých členských štátoch sú organizácie sociálneho hospodárstva 
veľmi ideologicky orientované a získali osobitné právne postavenie s príslušnými 
výsadami; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rôznymi nezrovnalosťami, ktoré sa 
vyskytli v odvetví sociálneho hospodárstva; konštatuje, že sociálne organizácie sú 
zapojené do korupčných škandálov a že to je zdokumentované v mnohých správach 
Dvora audítorov a iných oficiálnych inštitúcií; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
transparentnosť a zaviedli dodatočné monitorovanie, hodnotenie a dohľad, ktoré 
zabezpečia, aby subjekty sociálneho hospodárstva nezneužívali verejné financie;

18. víta skutočnosť, že počas krízy COVID-19 mnohé členské štáty prijali mimoriadne 
opatrenia na prevenciu a riešenie bezdomovectva poskytovaním núdzového bývania; 
odporúča členským štátom, aby si vymieňali najlepšie postupy na riešenie narastajúceho 
problému bezdomovectva;

19. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

Or. en


