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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže v celej Európe existuje široká škála regulačných rámcov pre sociálne a solidárne 

podniky na vnútroštátnej úrovni s veľkými rozdielmi z hľadiska právnych prístupov 

(napr. družstvá, združenia, charitatívne organizácie, vzájomné spoločnosti, nadácie, 

atď.), obchodných modelov a verejnej podpory; keďže sociálne a solidárne podniky sú 

aktérmi sociálneho hospodárstva, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou európskeho 

sociálneho trhového hospodárstva v sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a 

environmentálnej oblasti; 

B. keďže sociálne a solidárne podniky zaujímajú inovačný prístup k výzvam, ktorým čelí 

spoločnosť, a poskytujú členským štátom toľko potrebnú podporu; keďže sociálne a 

solidárne podniky prinášajú cenný príspevok k sociálnej inovácii; keďže sociálne a 

solidárne hospodárstvo by sa malo považovať za jednu z hnacích síl rozvoja sociálne a 

ekologicky udržateľného trhového hospodárstva a európskeho vnútorného trhu; keďže 

sociálne podniky poukazujú na nové spôsoby riešenia sociálnych problémov v 

meniacom sa svete; keďže vplyv sociálnych a solidárnych podnikov, najmä počas 

hospodárskej krízy, bol zdôraznený z hľadiska vytvárania dôstojných, inkluzívnych, 

miestnych a udržateľných pracovných miest, podpory hospodárskeho rastu, ochrany 

životného prostredia a posilnenia sociálnej, hospodárskej a regionálnej súdržnosti1; 

C. keďže digitalizácia, ambiciózne ciele v oblasti zmeny klímy, migrácia, nerovnosti, 

vývoj komunít, najmä v marginalizovaných oblastiach, sociálne a zdravotné služby, 

potreby osôb so zdravotným postihnutím a boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, 

dlhodobej nezamestnanosti a nerovnosti medzi ženami a mužmi a osobitné 

environmentálne úlohy ponúkajú veľký potenciál pre sociálne podnikanie; keďže 

väčšina sociálnych a solidárnych podnikov pôsobia na trhu tak, že podnikajú a prijímajú 

hospodárske riziká; 

D. keďže vo všetkých členských štátoch by sociálne a solidárne podniky mali mať 

spoločnú identitu, pričom treba upozorniť na dôležitosť uznania ich rozmanitosti; keďže 

nedávna štúdia, ktorú vykonalo Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky s názvom 

Európsky štatút sociálnych a solidárnych podnikov, uznáva pridanú hodnotu opatrení na 

úrovni Únie a odporúča vytvoriť radšej štatút a s tým súvisiace označenia, certifikáciu 

alebo značky, a nie zaviesť požiadavku vytvorenia osobitného právneho subjektu pre 

sociálne a solidárne podniky; 

E. keďže vidiecke oblasti ponúkajú pre sociálne podniky významné príležitosti, a keďže je 

preto nevyhnutné, aby bola vo všetkých vidieckych regiónoch dostupná vhodná 

infraštruktúra; 

F. keďže vzdelávanie a odborná príprava musia byť prioritnými oblasťami pri podpore 

podnikateľskej kultúry medzi mladými ľuďmi; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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G. keďže vzájomné spoločnosti pôsobiace v odvetviach zdravotnej starostlivosti a 

sociálnych služieb zamestnávajú v EÚ 8,6 milióna osôb a poskytujú podporu 120 

miliónom občanom; tieto vzájomné spoločnosti majú 24 % podiel na trhu a vytvárajú 

4 % HDP Únie; 

H. keďže v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/20131 sa stanovujú 

podmienky a požiadavky pre zriadenie európskych fondov sociálneho podnikania; 

1. zdôrazňuje veľký význam približne 2 miliónov sociálneho hospodárstva v Európe2 s 

viac ako 14,5 miliónmi zamestnancov3 a ich obrovskú hodnotu z hľadiska tvorby 

kvalitných pracovných miest, sociálnej a regionálnej súdržnosti a sústavného 

hospodárskeho rastu na vnútornom trhu; 

2. zdôrazňuje, že sociálne a solidárne podniky majú vo väčšine členských štátov EÚ dlhú 

históriu a stali sa dôležitými a významnými hráčmi na trhu; 

3. vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby rešpektovali historické a právne špecifiká 

podnikov sociálneho hospodárstva, pokiaľ ide o reguláciu trhu; 

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na narastajúci dopyt po sociálnych služieb, sociálne podniky v 

Únii sú čoraz dôležitejšie z hľadiska poskytovania sociálnych služieb na podporu ľudí 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením alebo ľudí, ktorí sa v tejto situácii už 

nachádzajú; zdôrazňuje, že sociálne a solidárne podniky by nemali nahrádzať verejne 

poskytované sociálne služby, ale mali by skôr zohrávať doplňujúcu úlohu; upozorňuje 

na význam sociálnych a solidárnych podnikov poskytujúcich sociálne, zdravotnícke 

alebo vzdelávacie služby a zabezpečujúcich osobitné environmentálne úlohy v 

spolupráci s miestnymi orgánmi a dobrovoľníkmi; zdôrazňuje, že sociálne a solidárne 

podniky môžu vyriešiť niektoré spoločenské výzvy prostredníctvom prístupu zdola 

nahor; 

5. poukazuje na to, že sociálne a solidárne podniky vytvárajú pracovné príležitosti pre 

osoby so zdravotným postihnutím, ako aj pre osoby z inak znevýhodnených skupín; 

6. poukazuje na to, že sociálne a solidárne podniky majú silný miestny a regionálny 

základ, čo im dáva výhodu lepšej informovanosti o osobitných potrebách a schopnosť 

ponúkať výrobky a služby, po ktorých je dopyt v tejto oblasti, čím zlepšujú 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť; 

7. konštatuje, že sociálne a solidárne podniky môžu prispieť k väčšej rodovej rovnosti a k 

zníženiu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov; 

8. zdôrazňuje význam vytvárania sietí medzi sociálnymi podnikmi a vyzýva členské štáty, 

aby podporovali prenos poznatkov a osvedčených postupov v rámci členských štátov 

(napríklad vytvorením národných kontaktných bodov) a v celej Únii, čo zahŕňa nielen 

sociálne a solidárne podniky, ale aj tradičné podniky, akademickú obec a iné 

zainteresované strany; vyzýva Komisiu, aby v rámci expertnej skupiny pre sociálne 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch 

sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 8). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7523, s. 47. 
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podnikanie a v spolupráci s členskými štátmi naďalej zhromažďovala a šírila informácie 

o existujúcich osvedčených postupoch a aby analyzovala kvalitatívne a kvantitatívne 

údaje o prínose sociálnych a solidárnych podnikov pre verejnú politiku, ako aj pre 

miestne spoločenstvá; 

9. požaduje vytvorenie viacjazyčnej európskej verejnej online platformy pre sociálne a 

solidárne podniky, ktorá im umožní získavanie informácií a výmenu informácií o 

zakladaní, možnostiach a požiadavkách financovania zo zdrojov EÚ, účasti na verejnom 

obstarávaní a možných právnych štruktúrach; 

10. vyzýva Komisiu, aby na úrovni Únie zaviedla európske označenie sociálneho 

hospodárstva pre sociálne a solidárne podniky na základe jasných kritérií určených na 

zvýraznenie osobitných charakteristík týchto podnikov a ich sociálneho vplyvu, 

zvýšenie ich viditeľnosti, povzbudenie investícií, uľahčenie prístupu k financovaniu a 

jednotnému trhu pre tých, ktorí chcú expandovať do iných členských štátov, a zároveň 

sa zabezpečí rešpektovanie rôznych právnych foriem a rámcov v tomto odvetví a v 

členských štátoch; ďalej konštatuje, že na základe ekonomických a sociálnych kritérií a 

s odkazom na finančnú životaschopnosť by mal byť stanovený výslovný cieľ, a to 

prinášať prospech spoločenstvu alebo konkrétnej skupine ľudí; zdôrazňuje, že 

zameranie na sociálne aspekty by malo byť hlavným cieľom sociálnych a solidárnych 

podnikov; domnieva sa, že toto označenie by sa malo udeliť na základe žiadosti 

podnikov, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá, ako je sledovanie sociálneho cieľa, 

podnikateľský rozmer, participatívne rozhodovanie a podstatné reinvestovanie ziskov; 

domnieva sa, že tzv. európske označenie sociálneho hospodárstva by malo byť pre 

podniky dobrovoľné, ale musí byť uznané všetkými členskými štátmi; 

11. zdôrazňuje, že v súčasnosti neexistujú kritériá na vymedzenie sociálnych a solidárnych 

podnikov na účely existujúcich právnych predpisov Únie, napríklad tie, ktoré sú 

stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/20131, kde sa 

pojmom „sociálny podnik“ rozumie podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu formu: 

a) má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa 

zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie 

tvorbu zisku pre svojich majiteľov, členov a akcionárov a ktorý: 

i) poskytuje služby alebo tovar s návratnosťou v sociálnej oblasti a/alebo 

ii) používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho 

sociálny cieľ; 

b) využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného cieľa a má vopred 

vymedzené postupy a pravidlá upravujúce rozdeľovanie zisku medzi akcionárov a 

majiteľov, ktoré zabezpečí, že takéto rozdeľovanie nenaruší jeho hlavný cieľ; a 

c) je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním 

pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa 

zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. 

EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238). 
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činnosti; 

12. zdôrazňuje potrebu širokého a inkluzívneho vymedzenia Únie a zdôrazňuje význam 

zásady, že významný podiel na ziskoch podniku by sa mal opätovne investovať alebo 

inak využiť na dosiahnutie sociálneho účelu sociálnych a solidárnych podnikov; 

zdôrazňuje osobitné výzvy, ktorým čelia sociálne družstvá a sociálne podniky pracovnej 

integrácie (WISE) pri plnení svojho poslania pomáhať tým, ktorý sú najbežnejšie 

vylučovaní z trhu práce, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby takéto organizácie boli 

zaradené do nového označenia; 

13. domnieva sa, že minimálne kritériá a právne požiadavky pre získanie a udržanie tzv. 

európskeho sociálneho označenia musia byť sociálne užitočnou činnosťou, ktorá by sa 

mala vymedziť na úrovni Únie; poukazuje na to, že táto činnosť by mala byť merateľná 

z hľadiska sociálneho vplyvu v oblastiach, ako je sociálna integrácia zraniteľných osôb, 

integrácia do trhu práce tých, ktorým hrozí vylúčenie z hľadiska kvalitných a trvalo 

udržateľných pracovných miest, znižovanie rodových nerovností, boj proti 

marginalizácii migrantov, zlepšenie rovnakých príležitostí prostredníctvom zdravia, 

vzdelávania, kultúry a dôstojného bývania, boja proti chudobe a nerovnostiam; 

zdôrazňuje, že sociálne a solidárne podniky musia v rámci svojej výkonnosti dodržiavať 

najlepšie postupy z hľadiska pracovných a zamestnaneckých podmienok; 

14. zdôrazňuje, že pre toto označenie sa musí zaručiť nižšia nákladová a pracovná 

náročnosť, aby nedošlo k znevýhodneniu sociálnych podnikov, s osobitným zreteľom 

na malé a stredné sociálne a solidárne podniky; v súlade s tým musia byť spoločné 

kritériá na úrovni Únie jednoduché a jasné a založené skôr na materiálnych ako na 

formálnych faktoroch a príslušné postupy nesmú byť zaťažujúce; konštatuje, že zatiaľ 

čo povinnosti podávania správ sú rozumným nástrojom na overenie toho, že sociálne a 

solidárne podniky majú stále nárok na európske označenie sociálneho hospodárstva, 

frekvencia takýchto správ a povinných informácií, ktoré majú byť zahrnuté, nesmie 

predstavovať priveľkú záťaž; je presvedčený, že náklady spojené s procesom 

udeľovania označenia/certifikátu by mohli byť potenciálne obmedzené, ak by sa  

ústredné vedenie vykonávalo na úrovni vnútroštátnych orgánov, ktoré by v spolupráci 

so sociálnymi a solidárnymi podnikmi mohli previesť výkon a vybavovanie na úroveň 

národných samospráv, ktoré by sa riadili celoeurópskym vymedzením kritérií pre 

sociálne a solidárne podniky; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali európske označenie 

sociálneho hospodárstva a propagovali sociálne a hospodárske prínosy hospodárstva 

sociálnych a solidárnych podnikov vrátane vytvárania kvalitných pracovných miest a 

sociálnej súdržnosti; 

16. poukazuje na to, že vykonávanie stratégie sociálnej zodpovednosti podnikov ako súčasť 

podnikateľského plánu nepostačuje na to, aby bol podnik klasifikovaný ako sociálny a 

solidárny, a preto zdôrazňuje, že je dôležité jasne rozlišovať medzi sociálnym a 

solidárnym podnikom a podnikom, ktorý sa angažuje v oblasti sociálnej zodpovednosti 

podnikov; 

17. domnieva sa, že investičné priority pre sociálne hospodárstvo a sociálne podniky by sa 

nemali obmedzovať na sociálne začlenenie, ale mali by zahŕňať zamestnanosť a 

vzdelávanie, aby odrážali širokú škálu hospodárskych činností, na ktorých sa podieľajú; 
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18. žiada o pokračovanie programu Erasmus pre mladých podnikateľov a o účinné využitie 

jeho rozpočtu, ako aj o ľahšie sprístupnenie informácií o tomto programe; 

19. požaduje zjednodušenie postupov pre zakladanie sociálnych podnikov, aby nadmerná 

byrokracia nepredstavovala prekážku pre sociálne podnikanie; 

20. vyzýva Komisiu, aby sociálne hospodárstvo lepšie začlenila do právnych predpisov 

Únie s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre sociálne a solidárne podniky na jednej 

strane a iné formy podnikov na strane druhej; 

21. zdôrazňuje potrebu podporovania sociálnych a solidárnych podnikov tým, že sa im 

poskytnú dostatočné finančné prostriedky, pretože finančná udržateľnosť je pre ich 

prežitie životne dôležitá; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť finančnú podporu, ktoré 

ponúkajú súkromní investori a verejné subjekty sociálnych a solidárnych podnikov na 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, s osobitným dôrazom na 

financovanie inovácií, vyzýva Komisiu, aby posilnila sociálny rozmer existujúcich 

finančných prostriedkov Únie v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom 

(VFR) na obdobie 2021 – 2027, ako sú Európsky sociálny fond, Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, s 

cieľom podporovať sociálne hospodárstvo a sociálne podnikanie; vyzýva Komisiu, aby 

posilnila vykonávanie programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

a jeho os Makrofinancovanie a sociálne podnikanie a aby vo finančnom sektore zvýšila 

informovanosť o charakteristikách a hospodárskych a sociálnych výhodách sociálnych a 

solidárnych podnikov; okrem toho považuje za potrebné, aby sa vo všeobecnosti 

podporili alternatívne spôsoby financovania, ako napr. fondy rizikového kapitálu, 

financovanie začínajúcich podnikov, mikroúvery a kolektívne financovanie s cieľom 

zvýšiť investície do odvetví založených na európskom označení sociálneho 

hospodárstva; 

22. vyzýva na účinné čerpanie finančných prostriedkov Únie a zdôrazňuje, že treba 

zjednodušiť prístup k týmto prostriedkom pre príjemcov, aby sa o. i. podporil a 

podnietil hlavný cieľ sociálnych podnikov dosiahnuť skôr sociálny vplyv než 

maximalizáciu zisku, ktorý v konečnom dôsledku ponúka z dlhodobého hľadiska 

návratnosť investícií pre spoločnosť. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s budúcim VFR 

na roky 2021 – 2027 preskúmala regulačný rámec pre fondy sociálneho investovania s 

cieľom uľahčiť prístup k finančným trhom pre sociálne a solidárne podniky; v tejto 

súvislosti požaduje účinnú európsku kampaň na zníženie byrokracie a na podporu 

európskeho označenia sociálneho hospodárstva; 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli vyčísliteľné kroky na odblokovanie a 

pritiahnutie verejných a súkromných investícií, ktoré sociálne a solidárne podniky 

potrebujú, vrátane európskeho označenia sociálneho hospodárstva; v tejto súvislosti 

poznamenáva, že sociálne hospodárstvo stále čelí ťažkostiam s prístupom k verejnému 

obstarávaniu, ako sú prekážky súvisiace s veľkosťou a finančnou spôsobilosťou; 

opätovne zdôrazňuje význam účinného vykonávania balíka reforiem v oblasti verejného 

obstarávania zo strany členských štátov s cieľom dosiahnuť väčšiu účasť týchto 

podnikov v postupoch verejného obstarávania na zadávanie verejných zákaziek, a to 

lepším šírením pravidiel obstarávania, kritérií a informácií o verejných súťažiach a 

zlepšením prístupu k zmluvám pre takéto podniky vrátane sociálnych doložiek a kritérií, 
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zjednodušením postupov a vypracovaním ponúk tak, aby boli prístupnejšie menším 

prevádzkovateľom; 

24. uznáva dôležitosť poskytovania finančnej podpory podnikom sociálneho a solidárneho 

hospodárstva; vyzýva Európsku komisiu na zohľadnenie špecifickosti sociálnych 

podnikov pri prijímaní štátnej pomoci; navrhuje uľahčiť prístup k financovaniu podľa 

kategórií stanovených v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/20141; 

25. zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, by mali 

zahrnúť rozmer sociálnych podnikov do príslušných politík, programov a postupov; 

26. zdôrazňuje, že je potrebné ponúknuť zamestnanosť tým, ktorí sú najčastejšie vylúčení z 

trhu práce, a to opätovným začlenením dlhodobo nezamestnaných osôb a bojom proti 

nezamestnanosti vo všeobecnosti; 

27. konštatuje, že rovnako, ako aj financovanie, poskytovanie služieb vzdelávania a 

odbornej prípravy osobám, ktoré sú zamestnancami sociálnych podnikov, najmä na 

rozvíjanie podnikateľských zručností a základných hospodárskych odborných znalostí 

riadenia podniku, ako aj poskytovanie špecializovanej podpory a zjednodušenie 

administratívy, to všetky je rozhodujúce pre zvyšovanie rastu tohto odvetvia; vyzýva 

členské štáty, aby zaviedli opatrenia zamerané na vytvorenie výhodných daňových 

podmienok pre sociálne podniky; 

28. dôrazne upozorňuje, že rámec fungovania sociálnych podnikov musí rešpektovať 

zásady spravodlivej súťaže a nesmie byť nekalou konkurenciou, aby sa umožnilo riadne 

fungovanie klasických malých a stredných podnikov. 

 

 

                                                 
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 

vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1). 
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