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Τροπολογία 1
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με 
τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

Or. de

Τροπολογία 2
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για 
έναν κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και με την κατάργηση 
του κανονισμού (COM(2011)607),

Or. en

Τροπολογία 3
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» 
(COM(2010)0758),

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου 
ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα1,
__________________
1 ΕΕ. C 76 E, 25.3.2010, σ. 11.

Or. de

Τροπολογία 5
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του 
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προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Έρευνας EMES του 2008 με τίτλο 
«Κοινωνική Επιχείρηση:   Ένα νέο 
μοντέλο για τη μείωση της φτώχειας και 
τη δημιουργία απασχόλησης»1,
__________________
1 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF
_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_p
ublication.pdf

Or. en

Τροπολογία 6
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη διερευνητική 
γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα 
«Κοινωνική επιχειρηματικότητα και 
κοινωνικές επιχειρήσεις» ΙΝ/589 της 
26ης Οκτωβρίου 2011, 

Or. de

Τροπολογία 7
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 19 Φεβρουαρίου 
2009 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία1,
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__________________
1 P6_TA(2009)0062

Or. fr

Τροπολογία 8
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 26ης
Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και κοινωνική 
επιχείρηση»2,
__________________
2 ΕΕ C 24/1, 28.1.2012 σ.1.

Or. en

Τροπολογία 9
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
ΕΟΚΕ αριθ.° INT/589 της 26ης 
Οκτωβρίου 2011,

Or. fr

Τροπολογία 10
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Γραπτή Δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 
P7_DCL(2010)0084 που εγκρίθηκε στις 
10 Μαρτίου 2011,

Or. fr

Τροπολογία 11
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης 
Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με το 
καταστατικό της Ευρωπαϊκής 
Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά με 
τον ρόλο των εργαζομένων 
(2011/2116(INI)),

Or. en

Τροπολογία 12
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την 
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κοινωνική οικονομία (2008/2250(INI)),

Or. en

Τροπολογία 13
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 
περισσότερα από 11 εκατομμύρια 
ανθρώπων στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν 
το 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού 
συνολικά, συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου1 και δημιουργούν 
μια κοινωνική αξία καινοτομίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες 
απασχολούν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 
ανθρώπων στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν 
το 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού 
συνολικά, συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου1 και έχουν 
αποδειχθεί πιο ανθεκτικές κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, 
επιδεικνύοντας πιο σταθερά 
επιχειρηματικά μοντέλα και ασφαλέστερη 
απασχόληση1·
1http://www.eesc.europa.eu/resources/doc
s/ces1584-2011_ac_en.doc

Or. en

Τροπολογία 14
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 
περισσότερα από 11 εκατομμύρια 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
το 10 % του συνόλου των ευρωπαϊκών 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
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ανθρώπων στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν
το 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού 
συνολικά, συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού1 μοντέλου και δημιουργούν μια 
κοινωνική αξία καινοτομίας·

επιχειρήσεων, ήτοι 2 εκατομμύρια 
επιχειρήσεις, και οι οποίες απασχολούν 
περισσότερα από 11 εκατομμύρια 
ανθρώπων στην ΕΕ, ήτοι το 6 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού της 
Ένωσης, συμβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού1 μοντέλου και δημιουργούν μια 
κοινωνική αξία καινοτομίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι διαθέτουν σημαντικό δυναμικό 
για τη δημιουργία και τη διατήρηση 
σταθερών θέσεων απασχόλησης, 
ειδικότερα επειδή ένα μεγάλο τμήμα των 
δραστηριοτήτων τους, λόγω του 
χαρακτήρα τους, δεν μπορούν να 
μετεγκατασταθούν·
1http://www.eesc.europa.eu/resources/doc
s/ces1584-2011_ac_en.doc

Or. fr

Τροπολογία 15
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις προάγουν την 
ενσωμάτωση των μειονεκτούντων, οι 
οποίοι είναι θύματα διακρίσεων και 
διαχωρισμών στην αγορά εργασίας, όπως 
οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, η νεολαία, τα 
άτομα με αναπηρία, οι μειονότητες και οι 
μετανάστες·

Or. en

Τροπολογία 16
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν 
ανεκτίμητη στήριξη στους πολίτες μας 
που έχουν πληγεί περισσότερο από τις 
επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής 
κρίσης στην απασχόληση και την 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 17
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
των κοινωνικών επιχειρήσεων επιτρέπει 
τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και πιο 
αλληλέγγυας Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 18
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση νομικών πλαισίων για 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση νομικών πλαισίων για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, τα οποία 
αναδεικνύουν διαφορές μεταξύ των 
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αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών·

κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αυτή δεν εμποδίζει ωστόσο 
την έγκριση από την Ένωση ευρωπαϊκών 
νομικών πλαισίων, τα οποία επιτρέπουν 
την προστασία των ιδιαιτεροτήτων των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα 
των ευρωπαϊκών καταστατικών 
οικογενειών κοινωνικής οικονομίας που 
δεν έχουν ακόμα τεθεί υπό αμφισβήτηση 
(ταμεία αλληλασφάλισης, ενώσεις και 
ιδρύματα, όπως και η απαραίτητη 
αναθεώρηση του καταστατικού των 
συνεταιρισμών·

Or. fr

Τροπολογία 19
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση νομικών πλαισίων για 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία 
αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές 
ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση νομικών πλαισίων για κάθε 
είδους επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία 
αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 20
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό 
πλαίσιο ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό 
επίπεδο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 21
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο 
ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο
σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά ούτε και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 22
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο 
ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο 
σε ευρωπαϊκό, και μόνο σε λίγα κράτη 
μέλη σε εθνικό επίπεδο·

Or. de
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Τροπολογία 23
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτή δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο 
ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας δεν
αναγνωρίζονται πλήρως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και σε πολλά κράτη μέλη και η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν 
αναγνωρίζεται από κανένα νομικό πλαίσιο
ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το 
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού 
επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης όπως και το 
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού 
ασκούν μεγάλη πίεση στα συστήματα 
υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Or. fr

Τροπολογία 25
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το 
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού 
επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού επιβαρύνουν 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης 
καθώς και των συστημάτων εθελοντικής 
ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού μας 
ενθαρρύνουν να προωθήσουμε καινοτόμα
συστήματα στον τομέα της  κοινωνικής 
ασφάλισης, και των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης 
καθώς και των συστημάτων εθελοντικής 
ασφάλισης·

Or. fr

Τροπολογία 27
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού
επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη επιβαρύνουν 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης 
καθώς και των συστημάτων εθελοντικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι πολιτικές συνιστούν σαφή πολιτική 
επιλογή των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 28
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού επιβαρύνουν
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης 
καθώς και των συστημάτων εθελοντικής 
ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 29
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού επιβαρύνουν
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων συστημάτων ασφάλισης 
καθώς και των συστημάτων εθελοντικής 
ασφάλισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων 
ασφάλισης καθώς και των συστημάτων 
εθελοντικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά2 και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης 
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η δυναμική της 
από άποψη καινοτομίας έχουν σκοπό να 
συνεισφέρουν σε αυτές·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά2 και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης 
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί σε μεγάλο 
βαθμό να συμβάλει μέσω της δυναμικής
της από άποψη καινοτομίας, της 
ικανότητάς της να φέρει εις πέρας 
αποστολές γενικού συμφέροντος και να 
παρέχει συγκεκριμένες και 
προσαρμοσμένες στις κοινωνικές ανάγκες 
απαντήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 31
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη2 για 
την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης 
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η δυναμική της 
από άποψη καινοτομίας έχουν σκοπό να 
συνεισφέρουν σε αυτές·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη2 για 
την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ποσότητας των θέσεων εργασίας και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας– είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και ότι 
η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η 
δυναμική της από άποψη καινοτομίας 
έχουν σκοπό να συνεισφέρουν σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 32
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη2 για 
την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης 
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η δυναμική της
από άποψη καινοτομίας έχουν σκοπό να
συνεισφέρουν σε αυτές·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη2 για 
την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 –οι οποίες αποσκοπούν και 
οι δύο στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης 
και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και ότι η κοινωνική οικονομία 
και η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
συνεισφέρουν σε αυτές, χάρη στη 
δυναμική τους από άποψη καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 33
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. fr

Τροπολογία 34
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
κοινωνική καινοτομία και χρειάζονται 
ιδιαίτερη ενίσχυση3·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικούς 
φορείς στον οικονομικό, κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό τομέα, ειδικότερα επειδή 
φέρουν μεγάλο δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
κοινωνικής καινοτομίας και χρειάζονται 
ως εκ τούτου ιδιαίτερη ενίσχυση3

λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων τους·

Or. fr

Τροπολογία 35
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
κοινωνική καινοτομία και χρειάζονται 
ιδιαίτερη ενίσχυση3·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ευνοώντας έτσι την εργασιακή ένταξη 
των ευάλωτων ομάδων όπως τα άτομα με 
αναπηρία, και κοινωνική καινοτομία και 
χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση3·

Or. es

Τροπολογία 36
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
κοινωνική καινοτομία και χρειάζονται 
ιδιαίτερη ενίσχυση3·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές 
κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
βιώσιμη ανάπτυξη, και κοινωνική 
καινοτομία και συνοχή και χρειάζονται 
ιδιαίτερη ενίσχυση3·

Or. en

Τροπολογία 37
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και 
της κοινωνικής καινοτομίας η προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
αποτελεί βασικό στοιχείο στην 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
Στρατηγικής ΕΕ2020 αναφορικά με τη 
δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων απασχόλησης αλλά και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. el

Τροπολογία 38
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 
μπορεί να συμπληρώσει την προστασία 
των εργαζομένων πέραν από νομικούς 
κανόνες·

Or. de

Τροπολογία 39
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες
γενικού συμφέροντος και ιδιαίτερα οι 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
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κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να διευκολύνει 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

συμφέροντος συγκαταλέγονται μεταξύ 
των κοινών αξιών της Ένωσης, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προαγωγή της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης και αποτελούν κατά 
συνέπεια κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι βασικός 
παράγοντας παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 40
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να διευκολύνει
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας μπορούν να 
διευκολύνουν την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 41
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 



PE491.143v01-00 22/144 AM\904429EL.doc

EL

κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να 
διευκολύνει την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών·

κράτους πρόνοιας και ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις μπορούν να διευκολύνουν
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να
διευκολύνει την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις μπορούν να διευκολύνουν
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 43
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να διευκολύνει 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
αποτελούν κεντρικής σημασίας πτυχή ενός 
κράτους πρόνοιας και ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να διευκολύνει 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να προάγουν τις 
βασικές αξίες του κράτους πρόνοιας 
όπως την αλληλεγγύη, τη μη διακριτική 
μεταχείριση, την ίση πρόσβαση και την 
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υψηλή ποιότητα των κοινωνικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 44
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
και την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους και συνήθως δύσκολα αποκτούν 
πρόσβαση σε δάνεια ή πιστώσεις και ως 
εκ τούτου χρειάζονται ειδικά 
προσαρμοσμένη στήριξη, όπως 
κοινωνικές τραπεζικές υπηρεσίες, 
φιλανθρωπικά κεφάλαια και 
μικροπιστώσεις· σε αυτό το πλαίσιο, τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε διαθέσιμη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 45
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές
κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
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επέκταση των δραστηριοτήτων τους· και την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της 
κοινωνικής καινοτομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από 
τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, 
της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων, 
των μισθωτών και των χρηστών, από 
κοινωνικούς στόχους ή στόχους γενικού 
συμφέροντος, και από την ικανότητα να 
επενδύει εκ νέου τα κέρδη της στη 
λειτουργία και την ανάπτυξη της 
επιχείρησης, και προάγει ιδιαιτέρως τη 
χρηστή διακυβέρνηση, τον δημοκρατικό 
έλεγχο από τα μέλη, την αλληλεγγύη, την 
αμοιβαία μάθηση και την κοινωνική 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 47
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της δημοκρατικής και 
διαφανούς διακυβέρνησης, ιδίως με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, των 
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πελατών και/ή των μετόχων που 
επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, της αμοιβαίας 
μάθησης, της κοινωνικής καινοτομίας και 
της υψηλής ποιότητας κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 48
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας και η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοούν τους στόχους 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 μέσω της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της 
αμοιβαίας μάθησης, της κοινωνικής 
καινοτομίας και της έξυπνης και 
πράσινης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 49
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της 
κοινωνικής καινοτομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές
κοινωνικές επιχειρήσεις ευνοούν τη 
χρηστή διακυβέρνηση, την αμοιβαία 
μάθηση και την κοινωνική καινοτομία·
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Or. en

Τροπολογία 50
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα ευνοεί τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μπορεί να προάγει τη
μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω της 
προώθησης της οικονομίας αλληλεγγύης, 
της δημοκρατικής και συμμετοχικής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις ασχολούνται 
κυρίως κοινωνικές, υγειονομικές και 
οικιακές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιδιόρθωση αντικειμένων, 
αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία 
κ.λπ.·

Or. en
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Τροπολογία 52
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
αντιπροσωπεύουν βασικούς παράγοντες 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
υπό ευρεία έννοια·

Or. fr

Τροπολογία 53
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 54
Nadja Hirsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την κοινωνική 
οικονομία, γεγονός που μπορεί να 
προσφέρει νέες ευκαιρίες και θέσεις 
απασχόλησης για κοινωνικές επιχειρήσεις
–ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
περίθαλψης και στον πράσινο τομέα– που 
θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 55
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον τομέα του 
περιβάλλοντος (τον επονομαζόμενο 
πράσινο τομέα) – που θα προσφέρουν νέες 



AM\904429EL.doc 29/144 PE491.143v01-00

EL

ευκαιρίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 56
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

1. επισημαίνει τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
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κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην 
κοινωνική οικονομία και στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 58
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

1. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» και 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»4, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές 
κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης –ιδιαίτερα στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής περίθαλψης (τον 
επονομαζόμενο στα αγγλικά «white 
sector») και στον πράσινο τομέα– που θα 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 59
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν πρέπει να περιορίζεται στην 
υπαγωγή κοινωνικών στόχων σε 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις αλλά 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα 
εκείνων της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας· για να γίνει αυτό, επιμένει 
στην ανάγκη έγκρισης και εφαρμογής 
κυρίως εργαλείων χρηματοδότησης, τα 
οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές 
να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τους 
σκοπούς και τους στόχους τους και να 
καθιερώνουν δεσμούς αλληλεγγύης 
μεταξύ τους· υπογραμμίζει παράλληλα το 
γεγονός ότι η καλύτερη γνώση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και μια 
ποιοτική, πολυμερής και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους θα 
επέτρεπε να αξιοποιηθεί συνολικά η 
συνεισφορά τους στην κοινωνία και να 
γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η 
κοινωνική συνοχή αποτελεί παράγοντα 
οικονομικού και κοινωνικού πλούτου ενώ 
πολύ συχνά λαμβάνεται υπόψη μόνο ως 
κόστος·

Or. fr

Τροπολογία 60
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας 

διαγράφεται
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της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις·

(Το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην 
Αιτιολογική σκέψη Α)

Or. en

Τροπολογία 61
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις·

2. δηλώνει ότι η κοινωνική επιχείρηση 
είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής
οικονομίας και συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στη λειτουργία της λόγω των 
καινοτόμων απαντήσεών της, αλλά 
επίσης και στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις με την ικανότητά της 
να παρέχει καινοτόμες απαντήσεις στα 
σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα παρά τις συνέπειες που 
υπέστη από τις δημοσιονομικές 
περιστολές των εν λόγω κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 62
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας 

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι η κινητήρια 
δύναμη για ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική 
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της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις·

συνοχή και ότι εάν λάβει κατάλληλη 
ευρωπαϊκή στήριξη μπορεί να συμμετέχει 
στη δρομολόγηση μιας πραγματικής 
κοινωνικής διακυβέρνησης·

Or. fr

Τροπολογία 63
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις·

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι ζωτικό στοιχείο
της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, 
την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί 
να αναπτύξει · σημειώνει ότι, με τη 
συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, 
η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαντά 
στις οικονομικές και στις κοινωνικές 
απαιτήσεις και ότι επιδιώκει να καλύψει 
κοινωνικές ανάγκες οι οποίες έχουν 
ικανοποιηθεί λίγο ή καθόλου και από την 
αγορά και από το κράτος·

Or. fr

Τροπολογία 64
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και έχει επιδείξει εξαιρετική 
αντοχή στις κρίσεις·

2. δηλώνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της 
περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και επισημαίνει την εξαιρετική 
αντοχή της στις κρίσεις·
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Or. de

Τροπολογία 65
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έχει οδηγήσει σε 
αύξηση του ενδιαφέροντος των 
Ευρωπαίων, η οποία εξηγείται εν μέρει 
από την ανθεκτικότητα στις κρίσεις που 
έχει επιδείξει ο εν λόγω τομέας καθώς και 
από τα σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπική 
κλίμακα με μικρή πιθανότητα 
μετεγκατάστασης και την ενίσχυση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 66
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των 
κοινωνικών υπηρεσιών είναι ακόμα πιο 
καίριος σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 
επειδή όχι μόνο αντιπροσωπεύουν μια 
πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά 
αποτελούν επίσης και ένα στρατηγικό 
εργαλείο για την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 67
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει 
διάκριση μεταξύ των δύο παρακάτω 
όρων:

διαγράφεται

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·
Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

(Καλύπτεται από νέο ορισμό.)

Or. en

Τροπολογία 68
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει 
διάκριση μεταξύ των δύο παρακάτω 
όρων:

διαγράφεται

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
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κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·
Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 69
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει διάκριση 
μεταξύ των δύο παρακάτω όρων:

3. επισημαίνει ότι (α) «Κοινωνική 
επιχείρηση» είναι ένας οργανισμός που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος [δεν 
είναι ο ίδιος οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων όταν πραγματοποιείται 
επένδυση από το ΕΤΚΕ] δεν είναι 
εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως 
αυτή ορίζεται στο σημείο 14 του άρθρου 
4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
[ο οποίος, με την εξαίρεση των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
κοινωνική στέγαση και άλλους τομείς 
κοινωνικής σπουδαιότητας που 
παρουσιάζουν υψηλή ένταση επενδύσεων, 
είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε 
έχει ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ,] και 
ο οποίος:
(i) σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
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άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο 
ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, 
πρωταρχικός της στόχος είναι η επίτευξη 
μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού 
αντίκτυπου και όχι η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου:
– η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ή 
αγαθά με υψηλά κοινωνικά οφέλη και
– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια μέθοδο 
παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που 
εκπροσωπεί τον κοινωνικό της στόχο·
(ii) επανεπενδύει τα κέρδη της καταρχάς 
για την επίτευξη του πρωταρχικού της 
στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες 
διαδικασίες και κανόνες για κάθε 
περίσταση κατά την οποία 
πραγματοποιείται διανομή των κερδών 
στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν 
διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον 
πρωταρχικό στόχο·
(iii) λειτουργεί στην αγορά και η 
διαχείρισή της ασκείται με 
επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή 
τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και/ή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών που 
επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 70
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει διάκριση 
μεταξύ των δύο παρακάτω όρων:

3. επισημαίνει ότι βάσει της πρότασης 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας πρέπει 
να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο 
παρακάτω όρων·

Or. de

Τροπολογία 71
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις και το σύνολο 
του τομέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής 
οικονομίας, που παρέχουν κυρίως 
κοινωνικά ή γενικού συμφέροντος 
προϊόντα ή υπηρεσίες, ή εκπληρώνουν 
διάφορους κοινωνικούς κυρίως στόχους 
μέσω των δραστηριοτήτων τους·
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Or. fr

Τροπολογία 73
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος – στοιχείο Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος παρέχει 
κοινωνικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή 
εκπληρώνει διάφορους κοινωνικούς 
στόχους μέσω των δραστηριοτήτων του·

Or. de

Τροπολογία 74
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του·

Α. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: το 
σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ο 
οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους 
κοινωνικούς στόχους μέσω των 
δραστηριοτήτων του και εργάζεται για τις 
κοινωνικές αλλαγές μέσω της 
καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 75
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Β. κοινωνικές επιχειρήσεις σημαίνει  έναν 
οργανισμό που δεν είναι εισηγμένος σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, όπως αυτή ορίζεται 
στο σημείο 14 του άρθρου 4 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και ο οποίος:

(i) σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο 
ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, 
πρωταρχικός της στόχος είναι μάλλον η 
επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού 
αντίκτυπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου:
– η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ή 
αγαθά με υψηλά κοινωνικά οφέλη και/ή
– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια μέθοδο 
παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που 
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εκπροσωπεί τον κοινωνικό της στόχο·
(ii) επανεπενδύει τα κέρδη της καταρχάς 
για την επίτευξη του πρωταρχικού της 
στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες 
διαδικασίες και κανόνες για κάθε 
περίσταση κατά την οποία 
πραγματοποιείται διανομή των κερδών 
στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν 
διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον 
πρωταρχικό στόχο·
(iii) η διαχείρισή της ασκείται με 
υπεύθυνο, διαφανή και δημοκρατικό 
τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και/ή των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 77
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος – στοιχείο Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή νέα είδη 
επιχειρήσεων·

Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι τους που 
τίθενται βάσει του επιχειρηματικού 
σκοπού, έχουν κοινωνικές επιπτώσεις, οι 
οποίες μπορούν να προσδιορίζονται 
ποσοτικά βάσει δεικτών 
αποτελεσματικότητας. Προσφέρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο. 
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Πλεονάσματα επενδύονται εκ νέου 
κυρίως για την περαιτέρω προώθηση των 
κοινωνικών στόχων τους και η διαχείρισή 
τους υλοποιείται με υπεύθυνο διαφανή 
τρόπο, π.χ. μέσω της συμμετοχής 
εργαζομένων, πελατών και 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 78
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που παράγουν κοινωνικά 
προϊόντα ή υπηρεσίες και επανεπενδύουν 
τα κέρδη τους στις δραστηριότητές τους, 
ενώ η διαχείρισή τους ασκείται με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με 
την προώθηση της ενεργού συμμετοχής –
σε αποφάσεις που αφορούν την 
επιχείρηση και τη διαδικασία παραγωγής 
– των εργαζομένων, των μελών, των 
πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών 
που επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητές τους· οι εν λόγω 
επιχειρήσεις μπορεί να πάρουν τη μορφή 
οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας, 
συνεταιρισμών, ταμείων αλληλασφάλισης 
ή ιδρυμάτων καθώς και άλλες μορφές 
επιχειρήσεων/οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 79
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, 
ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα·

Β. Κοινωνικές επιχειρήσεις: οι φορείς και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της οικονομίας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, κλασικές ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας: ενώσεις, 
συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης ή 
ιδρύματα·

Or. fr

Τροπολογία 80
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο Β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. Υποστηρίζει όμως, ότι μία διανομή 
των κερδών επιτρέπεται στο πλαίσιο 
τήρησης των κοινωνικών στόχων της 
επιχείρησης και του κοινωνικού 
αντίκτυπου και επισημαίνει ότι στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις όταν δεν 
παρέχουν άμεσα κοινωνικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες, η επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους μπορεί να 
περιλαμβάνει και έμμεσες κοινωνικές 
συνιστώσες:   παραδείγματος χάριν την 
προσπάθεια ένταξης και λειτουργικής 
ενσωμάτωσης ομάδων κινδύνου, την 
παροχή κοινωνικο-μορφωτικής αρωγής ή 
(επαν)ένταξη προσώπων με υστέρηση 
μέσω εκπαίδευσης, προγραμμάτων 
προστατευμένων εργαστηρίων κ.ο.κ.·

Or. de
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Τροπολογία 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αναφέρεται στην «κοινωνική 
επιχείρηση» ως έναν οργανισμό που, 
παρά τη νομική του μορφή, δεν είναι 
εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως 
αυτή ορίζεται στο σημείο 14 του άρθρου 
4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
και ο οποίος:
(i) σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο 
ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, 
πρωταρχικός της στόχος είναι η επίτευξη 
μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού 
αντίκτυπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου:
– η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ή 
αγαθά με υψηλά κοινωνικά οφέλη και/ή
– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια 
καινοτόμο μέθοδο παραγωγής αγαθών ή 
υπηρεσιών που εκπροσωπεί τον 
κοινωνικό της στόχο·
(ii) επανεπενδύει τα κέρδη της καταρχάς 
για την επίτευξη του πρωταρχικού της 
στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες 
διαδικασίες και κανόνες για κάθε 
περίσταση κατά την οποία 
πραγματοποιείται διανομή των κερδών 
στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν 
διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον 
πρωταρχικό στόχο·
(iii) η διαχείρισή της ασκείται με 
υπεύθυνο, διαφανή και δημοκρατικό 
τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και/ή των
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από τις επιχειρηματικές της 
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δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 82
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διευκρινίζει ότι, ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές 
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη 
αλληλεπίδραση με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 83
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διευκρινίζει ότι η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρόλο 
που ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις 
που αναλαμβάνουν σημαντικές 
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη 
αλληλεπίδραση με την κοινωνική 
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επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 84
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις διατηρούν μία ιδιαίτερη 
ευθύνη έναντι των εργαζομένων τους, 
των πελατών και της κοινωνίας συνολικά·

Or. de

Τροπολογία 85
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες στον 
τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας από εθελοντές, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέοι 
άνθρωποι που ξεκινούν την καριέρα τους 
και είναι γεμάτοι ενθουσιασμό και νέες 
δεξιότητες, καθώς και ηλικιωμένα άτομα 
με τεράστια εμπειρία και ανεπτυγμένες 
δεξιότητες, συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης, τόσο εντός των κρατών 
μελών όσο και διεθνώς, και δίνουν νόημα 
στη ζωή πολλών πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 86
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού έχουν πολύτιμο ρόλο στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη, η οποία δίνει νόημα στη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή κατάλληλης οικονομικής στήριξης 
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 87
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· επικροτεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής και διαρθρωτικής 
στήριξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 88
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες που 
επιτελούνται από εθελοντές συμβάλλουν 
σημαντικά στη λειτουργία των οργανισμών 
πρόνοιας καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα στη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί την παροχή 
οικονομικής στήριξης σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 89
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
αξιοποίηση του εθελοντισμού, ειδικότερα 
με την παροχή οικονομικής στήριξης σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
αλλά επίσης και με καλύτερη αναγνώριση 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα 
συστήματα αρχικής και συνεχούς 
κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 90
Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα στη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι 
κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει με κανένα 
τρόπο να υπονομεύσει τις μισθολογικές 
και εργασιακές συνθήκες όσων τα μέσα 
διαβίωσης εξαρτώνται από την εργασία 
τους στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 91
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα στη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την
πλήρη αναγνώριση και, όπου χρειάζεται, 
την παροχή οικονομικής στήριξης σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 92
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα τη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής στήριξης σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εθελοντισμού συμβάλλουν σημαντικά στη 
λειτουργία των οργανισμών πρόνοιας 
καθώς και στην προαγωγή της 
αλληλεγγύης και δίνουν νόημα στη ζωή 
πολλών πολιτών· ζητεί, συνεπώς, την 
παροχή οικονομικής και ρυθμιστικής
στήριξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 93
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

διαγράφεται

(Καλύπτεται από νέο ορισμό.)

Or. en

Τροπολογία 94
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση των 
κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις αποτελεί μια καλή 
ευκαιρία βελτίωσης της τήρησης των 
κοινωνικών προτύπων καθώς και
εξασφάλισης κατ’ ελάχιστον ίσης 
συμμετοχής των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις 
και ενίσχυσης της πιο συστηματικής 
εφαρμογής των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων όσον αφορά 
την ανάθεση των εν λόγω δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 95
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις επανεπενδύουν τα κέρδη με 
βασικό στόχο την επίτευξη του 
κοινωνικού στόχου της επιχείρησης· η 
κερδοφορία ως κινητήρια δύναμη της 
παροχής υπηρεσιών μπορεί εύκολα να 
δυσχεράνει την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 96
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα·
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. επισημαίνει την κοινωνική αξία που 
δημιουργούν οι οργανώσεις κοινωνικής 
πρόνοιας, καθώς και την ανάγκη 
διατήρησής της·

Or. en

Τροπολογία 97
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα παράγει κοινωνική 
δράση υπό ευρεία έννοια 
χρησιμοποιώντας επιχειρηματικές 
μεθόδους· ότι εν προκειμένω βρίσκεται 
στο σταυροδρόμι ανάμεσα στις δημόσιες 
συμβάσεις και τις δημόσιες πολιτικές, τον 
κερδοσκοπικό και τον μη κερδοσκοπικό 
τομέα· υπενθυμίζει ότι δεν είναι 
απαραίτητο να έχει μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα αλλά ότι η στρατηγική μιας 
κοινωνικής επιχείρισης συνίσταται στην 
αναζήτηση βιώσιμης λύσης σε ένα 
πρόβλημα που έχει ανακύψει· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, την ανάγκη 
διατήρησής της και παροχής δυνατότητας 
ανάπτυξής της·

Or. fr
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Τροπολογία 98
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη 
διατήρησής της·

Or. en

Τροπολογία 99
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της·

5. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο 
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει παράλληλα την κοινωνική 
αξία που δημιουργούν οι οργανώσεις 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την 
ανάγκη διατήρησής της· τονίζει ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην 
αλληλεγγύη και στις κοινωνικές αρχές 
επανεπενδύοντας τα κέρδη τους στους 
πρωταρχικούς τους στόχους και όχι 
διανέμοντάς τα στους ιδιοκτήτες, στα 
μέλη ή στους μετόχους τους· η 
αναδιανομή πρέπει να γίνεται 
περιορισμένα και μόνο σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, χωρίς να υπονομεύονται οι 
πρωταρχικοί στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 100
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι κατά την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών το δικαίωμα 
επιθυμίας και επιλογής του χρήστη 
συνιστά σημαντικό παράγοντα και μπορεί 
να ασκηθεί μόνον όταν από την πλευρά 
της προσφοράς διατίθεται πολυφωνία 
παρόχων προς επιλογή·

Or. de

Τροπολογία 101
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
ή οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε 
προσοδοφόρους τομείς, οι οποίοι έχουν 
ως επί το πλείστον αστικό χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα άλλοι τομείς, οι οποίοι έχουν 
κυρίως αγροτικό χαρακτήρα –και στους 
οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος–, να βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 102
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
ή οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε
προσοδοφόρους τομείς, οι οποίοι έχουν 
ως επί το πλείστον αστικό χαρακτήρα, με
αποτέλεσμα άλλοι τομείς, οι οποίοι έχουν 
κυρίως αγροτικό χαρακτήρα –και στους 
οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος–, να βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

6. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την 
προαγωγή της ποικιλίας οργάνωσης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, την κάλυψη 
της φύσης και της ιδιαιτερότητας των 
δραστηριοτήτων τους, ειδικότερα με την 
έγκριση μεθόδων ενισχύσεων και ad hoc 
οικονομικών επιχορηγήσεων προκειμένου 
να τους επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν 
και να αναπτυχθούν σε καλές συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 103
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε 
προσοδοφόρους τομείς, οι οποίοι έχουν 
ως επί το πλείστον αστικό χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα άλλοι τομείς, οι οποίοι έχουν 
κυρίως αγροτικό χαρακτήρα –και στους 

6. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·
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οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος–, να βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

Or. en

Τροπολογία 104
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια 
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς στο πλαίσιο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, οι οποίοι έχουν ως 
επί το πλείστον αστικό χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα άλλοι λιγότερο προσοδοφόροι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια 
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και στη φιλανθρωπία·

Or. en

Τροπολογία 105
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
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οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια 
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον καταχρηστικό
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

Or. en

Τροπολογία 106
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια 
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό ή 
περιφερειακό χαρακτήρα –και στους 
οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος–, να βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

Or. en

Τροπολογία 107
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό 
χαρακτήρα –και στους οποίους τα εμπόδια 
στον τομέα του εφοδιασμού συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος–, να βασίζονται ολοένα 
και περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

6. δηλώνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον μη ρυθμισμένο 
ανταγωνισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί 
εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες εστιάσουν 
τη δραστηριότητά τους σε προσοδοφόρους 
τομείς, οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον 
αστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα άλλοι 
τομείς, οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό ή 
περιφερειακό χαρακτήρα –και στους 
οποίους τα εμπόδια στον τομέα του 
εφοδιασμού συνεπάγονται υψηλότερο 
κόστος–, να βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στις αποκαλούμενες 
«υπηρεσίες για φτωχούς»·

Or. en

Τροπολογία 108
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

7. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά ταμεία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας· 
δηλώνει ότι τα ταμεία της ΕΕ πρέπει να 
περιλαμβάνουν προγράμματα που 
στηρίζουν ρητά την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και 
των κοινωνικών επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση· υποστηρίζει την 
προώθηση και την αύξηση της 
προσβασιμότητας νέων ανθρώπων σε 
κοινοτικά προγράμματα με στόχο την 
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ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας (π.χ. ERASMUS  για νέους 
επιχειρηματίες)· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι 
η αυτοαπασχόληση πρέπει να 
συνοδεύεται από την παροχή επαρκούς 
καθοδήγησης, εργαλείων και επενδυτικών 
μέσων, ώστε να μην περιέλθουν οι νέοι σε 
άσχημες εργασιακές συνθήκες μόνιμης 
αυτοεκμετάλλευσης, ανεπαρκή κοινωνική 
προστασία, χρέη και χρεωκοπία·

Or. en

Τροπολογία 109
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·

7. υπογραμμίζει τα κοινωνικοοικονομικά 
επιχειρήματα υπέρ της παροχής 
επαρκούς οικονομικής στήριξης στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, σε επίπεδο ΕΕ·  
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι 
τα κράτη μέλη έχουν την ευελιξία να 
χρησιμοποιήσουν μια τέτοια στήριξη για 
να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες 
ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο 
τους δικού τους τομέα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 110
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 7. θεωρεί ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 



PE491.143v01-00 60/144 AM\904429EL.doc

EL

επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν κατόπιν 
ενδελεχούς εξέτασης οικονομικές 
ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 111
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

7. δηλώνει ότι οι καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν 
οικονομικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ζητεί εκτός από τη 
δημιουργία ενός πλαισίου για το 
«ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (ΕΤΚΕ)» να 
προσφέρονται κατά τη χρηματοδότηση 
δυνατότητες προσφυγής σε περαιτέρω 
ταμεία της ΕΕ, όπως ειδικότερα το ΕΚΤ 
και το ΕΤΠΑ·

Or. de

Τροπολογία 112
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι στο πλαίσιο προώθησης 
των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι 
σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβασή τους 
στη χρηματοδότηση τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και σε εθνικό, ενώ 
επισημαίνει ότι η ελλιπής ενημέρωση και 
πληροφόρηση που υπάρχει για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις δυσχεραίνει και 
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την εξεύρεση επενδυτών. Σε αυτό το 
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 
περισσότερο ανταγωνιστικές και 
παραγωγικές από ό, τι πιστεύουμε κυρίως 
ως αποτέλεσμα της προσωπικής 
δέσμευσης των εργαζομένων τους και 
των καλύτερων συνθηκών εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 113
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες 
πρέπει να δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, καθώς και να 
διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

διαγράφεται

(Το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην 
παράγραφο 7)

Or. en

Τροπολογία 114
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες 
πρέπει να δραστηριοποιούνται στον 

8. υποστηρίζει την προώθηση και την 
αύξηση της προσβασιμότητας νέων 
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τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, καθώς και να 
διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

ανθρώπων σε κοινοτικά προγράμματα με 
στόχο την ίδρυση επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας (δηλαδή 
ERASMUS  για νέους επιχειρηματίες)·
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
αυτοαπασχόληση πρέπει να συνοδεύεται 
από την παροχή επαρκούς καθοδήγησης, 
εργαλείων και επενδυτικών μέσων, ώστε 
να μην περιέλθουν οι νέοι σε άσχημες 
εργασιακές συνθήκες μόνιμης 
αυτοεκμετάλλευσης, ανεπαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, χρεών και 
χρεωκοπίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να
βλέπουν το μέλλον τους στην κοινωνική 
οικονομία και να δραστηριοποιούνται 
ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων 
ειδών και προοπτικών· επικροτεί 
συνεπώς, μία στενότερη συνεργασία της 
κοινωνικής οικονομίας με τα 
πανεπιστήμια και τα ιδρύματα 
τριτοβάθμια εκπαίδευσης· καλεί την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την έρευνα 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας 
και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
καθώς και στα ερευνητικά προγράμματά 
της, στο πρόγραμμα PROGRESS και 
στους οργανισμούς·

Or. de

Τροπολογία 116
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες 
πρέπει να δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, καθώς και να 
διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει τη σημασία της θέσπισης 
μέτρων που θα προάγουν την 
επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες 
κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως όσον 
αφορά τους νέους επιχειρηματίες, ώστε να 
διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε 
κοινοτικά προγράμματα και σε κοινοτική 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 117
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης 
αναγνώρισης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να 
αναπτυχθούν πρωτοβουλίες των νέων 
γενιών, να ενθαρρυνθούν οι νέοι 
επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν
στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και να τους επιτραπεί 
να αναπτύξουν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση· ζητεί να 
διασφαλιστεί το μέλλον του 
προγράμματος Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες και να βελτιωθεί η 
ελκυστικότητα και η προβολή του 
προγράμματος·
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Or. fr

Τροπολογία 118
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να αναπτύσσουν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση (π.χ. 
Erasmus για νέους επιχειρηματίες)·

Or. de

Τροπολογία 119
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν ευκολότερη
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

Or. de
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Τροπολογία 120
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες και 
ιδίως οι γυναίκες πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες να 
έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κοινοτικά 
προγράμματα και σε κοινοτική 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 121
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει 
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

8. τονίζει ότι οι νέοι επιχειρηματίες και οι 
γυναίκες επιχειρηματίες πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς 
και να διερευνούν νέα είδη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· ζητεί, συνεπώς, οι 
νέοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες 
επιχειρηματίες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα και 
σε κοινοτική χρηματοδότηση·

Or. fr
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Τροπολογία 122
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. στηρίζει δράσεις τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο στην 
κατεύθυνση της προαγωγής των 
κοινωνικών επιχειρήσεων - με τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας και της 
μέγιστης κοινωνικής τους 
αποτελεσματικότητας - μέσω της 
παροχής προγραμμάτων επιμόρφωσης 
και πληροφόρησης για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα αλλά και το υπάρχον 
κανονιστικό πλαίσιο, προωθώντας 
παράλληλα την ένταξή της στο πλαίσιο 
της αρχικής και συνεχιζόμενης 
κατάρτισης·

Or. el

Τροπολογία 123
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και 
την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα 
των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και 
την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα 
των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·
ζητεί από την Επιτροπή να επαναλάβει 
τις εργασίες της για μια νομοθετική 
πρόταση σχετικά με το ευρωπαϊκό 
καταστατικό των ενώσεων σύμφωνα με 
τη Γραπτή Δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αριθ. P7_DCL(2010)0084 
που εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 2011·

Or. fr
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Τροπολογία 124
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και 
την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα 
των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και 
την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα 
των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·
ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
καταστατικού για ενώσεις·

Or. en

Τροπολογία 125
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και 
την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα 
των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη·

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που έχουν στόχο τη συμπλήρωση,
την επέκταση και την ενίσχυση του ήδη 
προηγμένου τομέα των ενώσεων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 126
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι η αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού του τομέα για τη 
δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών απαιτεί 
την υλοποίηση αξιοπρεπών εργασιακών 
συνθηκών και ποιοτικής απασχόλησης· η 
δημοκρατική ένταξη των εργαζομένων ή, 
αντιστοίχως, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση ενός 
ανταγωνισμού που θα βασίζεται στην 
ποιότητα της υπηρεσίας και όχι στη
χαμηλότερη τιμή· υπενθυμίζει ότι αυτό 
σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση 
της αποζημίωσης και του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, με 
στόχο μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης 
που θα εγγυώνται υγεία και ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι ένας 
κλαδικός κοινωνικός διάλογος θα 
συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση 
ποιοτικής απασχόλησης στον τομέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 127
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι η αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού του τομέα για τη 
δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών απαιτεί 
την υλοποίηση αξιοπρεπών εργασιακών 
συνθηκών και ποιοτικής απασχόλησης· οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για 
την εξασφάλιση ενός ανταγωνισμού που 
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θα βασίζεται στην ποιότητα της 
υπηρεσίας και όχι στη χαμηλότερη τιμή· 
αυτό σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη 
βελτίωση της αποζημίωσης και του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων, με στόχο μισθούς αξιοπρεπούς 
διαβίωσης που θα εγγυώνται υγεία και 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας· ένας 
κλαδικός κοινωνικός διάλογος θα 
συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση 
ποιοτικής απασχόλησης στον τομέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 128
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για ταμεία κοινωνικών 
επενδύσεων με στόχο τη διευκόλυνση 
πρόσβασης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις χρηματοοικονομικές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 129
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση 
του κανονισμού για το καταστατικό της 

10. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση 
του κανονισμού για το καταστατικό της 
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ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας· ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας·
επισημαίνει ότι η πλειονότητα των 
συνεταιρισμών είναι μικρές επιχειρήσεις 
που λειτουργούν εντός των εθνικών 
συνόρων και, ως εκ τούτου, ζητεί ένα 
τέτοιο καταστατικό να είναι προαιρετικό·

Or. en

Τροπολογία 130
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί τη θέσπιση κανόνων στην ΕΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις με την 
εφαρμογή της αρχής της «πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς» (MEAT) αντί για την 
προσφορά «χαμηλότερου κόστους» κατά 
τη σύμβαση ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών· τα κριτήρια της αρχής MEAT 
πρέπει να περιλαμβάνουν το πλήρες 
φάσμα κοινωνικών στοιχείων και 
στοιχείων που σχετίζονται με την 
ποιότητα της εργασίας, όπως αξιοπρεπής 
εργασία, συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
ίση αμοιβή για ίση εργασία, δίκαιο 
εμπόριο, κοινωνική ένταξη 
μειονεκτούντων ατόμων ή ευπαθών 
ομάδων μεταξύ των ατόμων που έχουν 
αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 131
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής
να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την 
κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης 
σε όλα τα κράτη μέλη·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη για την 
κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης 
σε όλα τα κράτη μέλη και να λάβει υπόψη, 
προκειμένου να το πράξει αυτό, τη μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει την εν 
λόγω εργασία σε στενή συνεργασία με 
τους εκπροσώπους των ταμείων 
αλληλασφάλισης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 132
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την 
κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης 
σε όλα τα κράτη μέλη·

11. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
εκπονήσει συγκριτική μελέτη για την 
κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 133
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει την πολυμορφία που 
επικρατεί στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, τονίζει ότι η 
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δημιουργία οιωνδήποτε νέων πλαισίων σε 
επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι εθελοντική, 
έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη της την 
ύπαρξη διαφόρων μοντέλων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 134
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·
υπογραμμίζει τα οφέλη που θα 
προκύψουν από ένα ευρωπαϊκό 
καταστατικό, το οποίο θα επιτρέψει τη 
διασυνοριακή δραστηριότητα των 
ταμείων αλληλασφάλισης χωρίς να 
οδηγήσει στη μετατροπή τους σε άλλης 
μορφής εταιρεία, θα συμβάλει στην 
αναγνώριση της κοινωνικής τους 
προσφοράς, ιδίως όσον αφορά την υψηλή 
ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών 
υγειονομικών υπηρεσιών, τον σεβασμό 
προς την αρχή της αλληλεγγύης και της 
ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες, θα 
προάγει δράσεις των ταμείων 
αλληλασφάλισης σε κράτη μέλη όπου δεν 
υφίστανται ακόμα (κυρίως στα νέα κράτη 
μέλη) και θα αντισταθμίσει μέσα από 
καλύτερες νομικές προϋποθέσεις την 
αύξηση της χρηματοοικονομικής πίεσης 
που ασκείται στις απαιτήσεις 
χρηματοδότησής τους· υπογραμμίζει ότι 
ήδη υπάρχοντα καταστατικά όπως η 
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 
(ΕΣΕ) ή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (ΕΕ) δεν 
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ενδείκνυνται για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης λόγω των διαφορετικών 
επιχειρηματικών τους μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 135
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας· τα 
ταμεία αλληλασφάλισης, επιχειρήσεις 
ισχυρές και μακροπρόθεσμης φύσης, οι 
οποίες αναπτύσσουν θέσεις εργασίας 
καλύτερης ποιότητας, εμπίπτουν στους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» αποσκοπώντας στη δημιουργία 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 136
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·
εκφράζει τη λύπη του επειδή δεν 
περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των 
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ταμείων αλληλασφάλισης στη σύσταση 
μιας ομάδας ειδικών επί της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, η οποία θα 
εξετάσει την πρόοδο των μέτρων που 
προτείνονται σε αυτήν την ανακοίνωση·

Or. en

Τροπολογία 137
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·

12. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός 
και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας·
θεωρεί ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβεί 
όμως μόνον εάν εξεταστούν σχολαστικά 
τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα·

Or. de

Τροπολογία 138
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί την πρόταση κανονισμού της 
Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ιδρύματος·5

13. επικροτεί την πρόταση κανονισμού της 
Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ιδρύματος, το οποίο θα έχει 
επιτυχία μόνο αν θεσπιστεί σε εθελοντική 
βάση·5

Or. en
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Τροπολογία 139
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
καταστατικού για ενώσεις·

Or. de

Τροπολογία 140
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια των
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και 
τοπικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 141
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την αναθεώρηση των
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και 
τοπικές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 142
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες, ενώ 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει ακόμα περισσότερο τους εν 
λόγω κανόνες ώστε να διευκολύνει την 
κατανόηση και την εφαρμογή τους από 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 143
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
συνιστούν παρά ένα πρώτο βήμα 
αναγκαίο αλλά ανεπαρκές προκειμένου να 
παρασχεθεί στις εθνικές και τοπικές 
αρχές, καθώς και στους φορείς του 
τομέα, επαρκής ασφάλεια δικαίου και να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών των οποίων η 
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συνεισφορά όσον αφορά την κοινωνική 
και εδαφική συνοχή είναι περισσότερο 
από ποτέ απαραίτητη·

Or. fr

Τροπολογία 144
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες ενώ, 
ωστόσο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει ακόμα περισσότερο τους εν 
λόγω κανόνες ώστε να διευκολύνει την 
κατανόηση και την εφαρμογή τους από 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 145
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
φορολογικά κίνητρα για κοινωνικές 
επιχειρήσεις γενικά και σε περιπτώσεις 
που απασχολούν άτομα προερχόμενα από 
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ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 146
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες·

14. επικροτεί την έγκριση της 
αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 147
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
ανακοίνωσης COM(2004)0018, η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε 
δώδεκα ενέργειες, μεταξύ των οποίων:
στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών και 
οργάνωση μιας δομημένης ανταλλαγής 
πληροφοριών,
διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη 
βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας,
συλλογή ευρωπαϊκών στατιστικών,
απλοποίηση και αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους 
συνεταιρισμούς,
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πρόταση για προσαρμοσμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ένταξη 
αναφορών σε συνεταιρισμούς στα 
χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, από 
αυτόν τον κατάλογο των δεσμεύσεων, 
μόλις τρεις έχουν υλοποιηθεί και χωρίς 
ιδιαίτερο αποτέλεσμα· τονίζει ότι τέτοιου
είδους ελλείμματα περιορίζουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό των 
συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 149
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε 
όλους τους τομείς πρέπει να 
αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την 
προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με την 
προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί δημοσίων συμβάσεων, κρατικών 
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ενισχύσεων και χρηματοπιστωτικής 
ρύθμισης, αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 150
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
ευνοϊκότερους όρους για τους 
συνεταιρισμούς, όπως την πρόσβαση σε 
πιστώσεις και φορολογικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 151
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
επιχειρηματικής υποστήριξης, και 
συγκεκριμένα συμβουλευτικής των 
επιχειρήσεων, κατάρτισης του 
προσωπικού και πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση συνεταιρισμών, ιδίως για 
εξαγορές από τους εργαζομένους ή τους 
πελάτες, τα οποία, αν και υποτιμημένα, 
αποτελούν μέσα διάσωσης επιχειρήσεων 
εν καιρώ κρίσης και μεταβίβασης 
οικογενειακών επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 152
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. επισημαίνει ότι το έλλειμμα πόρων 
οδηγεί σε έλλειμμα αποτελεσμάτων· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
βελτιώσεις στους κόλπους της Επιτροπής 
όσον αφορά την οργάνωση και τους 
πόρους που κατανέμονται στην 
κοινωνική οικονομία, λόγω της 
ισχύουσας διασποράς αρμοδιοτήτων και 
προσωπικού που απασχολείται στον 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 153
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
που παρέχονται στους πολίτες δεν 
θεωρείται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
καθώς τα έσοδά τους προέρχονται 
κυρίως από φόρους, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων όπου οι ΥΓΟΣ παρέχονται 
με τη συμμετοχή κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικούς 
παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος· καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίζει ρητώς όλες τις επιλογές 
παροχής και χρηματοδότησης ΥΓΟΣ ως 
ισάξιες, εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι 
θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 
της μη εισαγωγής διακρίσεων και της 
διαφάνειας που προβλέπονται στο 
πρωτογενές δίκαιο· ζητεί πέραν τούτου 
την αναγνώριση ορθών πρακτικών των 
κρατών μελών, οι οποίες βασίζονται στην 
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αρχή ότι όλοι οι πάροχοι, οι οποίοι είναι 
σε θέση να πληρούν τις εκ των προτέρων 
νομικά καθορισμένες προϋποθέσεις, 
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους 
λαμβάνουν άδεια για παροχή υπηρεσιών, 
εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι 
θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 
της μη εισαγωγής διακρίσεων και της 
διαφάνειας που περιλαμβάνονται στο 
πρωτογενές δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία 154
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
που παρέχονται στους πολίτες δεν 
θεωρείται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
καθώς τα έσοδά τους προέρχονται 
κυρίως από φόρους, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων όπου οι ΥΓΟΣ παρέχονται 
με τη συμμετοχή κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

15. οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι 
σημαντικά μέσα παροχής υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ). συχνά 
προκύπτουν από ή είναι στενά 
συνδεδεμένες με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές 
οργανώσεις και/ή κοινωνικές ενώσεις που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
προσανατολισμένες στον άνθρωπο, 
σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται 
σε ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες, 
συγκεκριμένα στις ανάγκες χρηστών που 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· συχνά οι
κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν 
δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται 
ανάμεσα στον παραδοσιακό δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο πλαίσιο 
των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 155
Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
που παρέχονται στους πολίτες δεν 
θεωρείται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
καθώς τα έσοδά τους προέρχονται 
κυρίως από φόρους, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων όπου οι ΥΓΟΣ παρέχονται 
με τη συμμετοχή κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

15. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις είναι σημαντικά μέσα 
παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ)· συχνά προκύπτουν από ή είναι 
στενά συνδεδεμένες με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές 
οργανώσεις και/ή κοινωνικές ενώσεις που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
προσανατολισμένες στον άνθρωπο, 
σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται 
σε ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες, 
συγκεκριμένα στις ανάγκες χρηστών που 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· συχνά οι
κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν 
δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται 
ανάμεσα στον παραδοσιακό δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο πλαίσιο 
των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 156
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για μια πολύγλωσση 
πλατφόρμα για επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· στηρίζει 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση 
δικτύων αμοιβαίας ανταλλαγής τα οποία 
μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση 
της βέλτιστης πρακτικής σε εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 
υπενθυμίζει ότι το βέλτιστο μέσο για την 
αύξηση της αναγνώρισης και στήριξης 
της κοινωνικής οικονομίας θα είναι μια 
ανοιχτή μέθοδος συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 157
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αποτρέψουν τις διακρίσεις βάσει 
ιδιοκτησίας μεταξύ των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 158
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ειδικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 159
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

διαγράφεται

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων·
– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

(Καλύπτεται από νέο ορισμό.)

Or. en

Τροπολογία 160
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

διαγράφεται

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων·
– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

Or. de
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Τροπολογία 161
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

διαγράφεται

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων·
– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 162
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

16. επισημαίνει ότι η δημόσια εκτέλεση 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ) δεν θεωρείται 
μέρος της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας:

Or. en
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Τροπολογία 163
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Επισημαίνει δύο επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

16. Επισημαίνει τρία επιπλέον ειδικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

Or. fr

Τροπολογία 164
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 165
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
των εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 166
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων·

- πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, με σεβασμό στα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την 
πληροφόρηση, τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχή·

Or. en

Τροπολογία 167
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων·

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των χρηστών και 
γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών·

Or. fr

Τροπολογία 168
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων·

– πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εμπλεκόμενων 
μερών·

Or. fr
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Τροπολογία 169
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- επισήμανση των αξιών αλληλεγγύης και 
συνεκτίμηση του γενικού συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 170
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 171
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 

διαγράφεται
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πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 172
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

– παρόλο που μπορούν να προέλθουν 
κέρδη από κοινωνικές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 
κοινωνικής οικονομίας, τα κέρδη, τα 
λειτουργικά πλεονάσματα, τα κεφάλαια
και τα αποθέματα πρέπει να 
επανεπενδύονται κυρίως στην ποιότητα, 
την καινοτομία και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
ικανοποίηση κυρίως κοινωνικών 
αναγκών ή αναγκών γενικού συμφέροντος 
και όχι μόνο στην απόσβεση του 
κεφαλαίου·

Or. fr

Τροπολογία 173
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 

– παρ’ όλο που η επιδίωξη του κέρδους 
μπορεί να δημιουργηθεί από την 
κοινωνική επιχείρηση, τα κέρδη, τα 
λειτουργικά πλεονάσματα, τα κεφάλαια 
και τα αποθέματα πρέπει να 
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κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

επανεπενδύονται κυρίως στην ποιότητα, 
την καινοτομία και την ανάπτυξη
υπηρεσιών και όχι στις αμοιβές των 
μετόχων και των επενδυτών·

Or. fr

Τροπολογία 174
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

- εάν παράγονται κέρδη, λειτουργικά 
πλεονάσματα, κεφάλαια ή αποθέματα,
πρέπει να επανεπενδύονται στην ποιότητα, 
την καινοτομία και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 175
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται
κυρίως στην πραγματοποίηση του 
κοινωνικού τους στόχου·

Or. es
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Τροπολογία 176
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη του πρωταρχικού στόχου 
και όχι να διανέμονται σε ιδιοκτήτες, 
μέλη ή μετόχους·

Or. en

Τροπολογία 177
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την κοινωνική 
καινοτομία και την ανάπτυξη στόχων που 
επιδιώκει η επιχείρηση·

Or. fr

Τροπολογία 178
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – περίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία και 
την ανάπτυξη·

– παρ’ όλο που γενικά η επιδίωξη του 
κέρδους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και 
ενισχύεται, τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
κυρίως στην ποιότητα, την καινοτομία, σε 
νέους απασχολούμενους και την 
ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 179
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι ο τομέας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας έχει συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή ότι οι 
εργαζόμενοι είναι ως επί το πλείστον 
ηλικιωμένοι, γυναίκες και μετανάστες· ο 
τομέας έχει χαμηλή ελκυστικότητα 
εξαιτίας των χαμηλότερων μισθών, των 
επισφαλών συνθηκών εργασίας, του 
υψηλού κινδύνου σωματικής και 
συναισθηματικής πίεσης, της απειλής 
πρόωρης εξάντλησης, της έλλειψης 
σαφούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
και της έλλειψης ευκαιριών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 180
Nadja Hirsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ειδικά χαρακτηριστικά 
κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
- κοινωνικοί στόχοι
- επανεπενδύσεις των κερδών
- πολυμορφία των νομικών μορφών
- συμπερίληψη των ενδιαφερόμενων 
μερών
- πρότυπα και αρχές για τη συμμετοχή 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 181
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που αφορούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και την τήρηση των 
συλλογικών συμβάσεων, και ειδικότερα 
την τήρηση της αρχής της «ίδιας αμοιβής 
για την ίδια εργασία στον ίδιο χώρο»·

Or. de

Τροπολογία 182
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι σε γενικές γραμμές 
η κερδοφορία επιτρέπεται και 
υποστηρίζεται· τα κέρδη, τα λειτουργικά 
πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα 
αποθέματα πρέπει να επανεπενδύονται 
στις δραστηριότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 183
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. το επικροτεί όταν οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις εφαρμόζουν την αρχή της 
ισότητας των αμοιβών και τη στρατηγική 
για την ποικιλομορφία, που επιτρέπουν 
μία ισορροπία μεταξύ της 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και 
προσφέρουν στους εργαζομένους τους 
δίκαιες και ευέλικτες συνθήκες εργασίας, 
όπως π.χ. πρότυπα σχετικά με τις ώρες 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 184
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 185
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιδιόρθωση αντικειμένων, 
αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία 
κ.λπ.·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 186
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιδιόρθωση αντικειμένων, 
αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία 

διαγράφεται
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κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 187
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ.·

17. συνιστά οι κοινωνικές επιχειρήσεις να 
ασχολούνται κυρίως με κοινωνικές, 
υγειονομικές και οικιακές υπηρεσίες 
καθώς και υπηρεσίες περίθαλψης, 
υποβοηθούμενης διαβίωσης, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ.·

Or. de

Τροπολογία 188
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ.·

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ., και ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύπτουν μεγάλο 
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αριθμό αναγκών και συμβάλλουν κατά 
συνέπεια σημαντικά στους στόχους της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης· τονίζει παράλληλα ότι οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν κυρίως ως 
στόχο την ικανοποίηση κοινωνικών 
αναγκών ή αναγκών γενικού 
συμφέροντος, αλλά καλύπτουν επίσης τα 
αυξανόμενα αιτήματα των πολιτών για 
δεοντολογικές συμπεριφορές, που 
σέβονται περισσότερο τον άνθρωπο, το 
περιβάλλον, τη φύση, τα κοινωνικά 
πρότυπα και την αλληλεγγύη σε τοπικό 
και συνολικό επίπεδο, και έχουν ως 
στόχο, κατά συνέπεια, να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες όλων των πολιτών και όχι 
μόνο των ατόμων που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση, μολονότι συχνά 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη 
της εν λόγω κατηγορίας·

Or. fr

Τροπολογία 189
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιδιόρθωση αντικειμένων, αποδοτικότητα 
από άποψη περιβάλλοντος και πόρων, την 
τέχνη, τον πολιτισμό, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία 
κ.λπ.·

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, κοινωνικής στέγασης,
υποβοηθούμενης διαβίωσης, παροχής 
βοήθειας σε ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία, υπηρεσίες που απευθύνονται 
σε ευάλωτα και περιθωριοποιημένα 
άτομα, πρόσβαση στην απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
επιδιόρθωση αντικειμένων, αποδοτικότητα 
από άποψη περιβάλλοντος και πόρων, την 
τέχνη, τον πολιτισμό, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον τουρισμό, την βιοτεχνία 
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κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 190
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, 
τον τουρισμό, την βιοτεχνία κ.λπ.·

17. διευκρινίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με 
κοινωνικές, υγειονομικές και οικιακές 
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 
περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιόρθωση 
αντικειμένων, αποδοτικότητα από άποψη 
περιβάλλοντος και πόρων, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, την έρευνα και 
την καινοτομία, τον τουρισμό, την 
βιοτεχνία, τις μεταφορές κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 191
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιχειρήσεις που εκπληρώνουν 
κοινωνικούς στόχους ή δημιουργούν 
κοινωνικό αντίκτυπο

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
επιχειρηματικοί τους στόχοι θα 
περιλαμβάνουν π.χ. την ένταξη κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, 
την παροχή κοινωνικοπαιδαγωγικής 
βοήθειας ή την (επαν)ένταξη ατόμων με 
αναπηρία μέσω σεμιναρίων κατάρτισης ή 
προγραμμάτων προστατευόμενων 
εργαστηρίων·

διαγράφεται

(Καλύπτεται από νέο ορισμό.)

Or. en

Τροπολογία 193
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
επιχειρηματικοί τους στόχοι θα 
περιλαμβάνουν π.χ. την ένταξη κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, 
την παροχή κοινωνικοπαιδαγωγικής 
βοήθειας ή την (επαν)ένταξη ατόμων με 
αναπηρία μέσω σεμιναρίων κατάρτισης ή 
προγραμμάτων προστατευόμενων 
εργαστηρίων·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 194
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι, αν οι κοινωνικές εταιρείες 
παρέχουν ουσιαστικά κοινωνικά προϊόντα 
και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί τους 
στόχοι δεν αφορούν αποκλειστικά την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 195
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
επιχειρηματικοί τους στόχοι θα 
περιλαμβάνουν π.χ. την ένταξη κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, 
την παροχή κοινωνικοπαιδαγωγικής 
βοήθειας ή την (επαν)ένταξη ατόμων με 
αναπηρία μέσω σεμιναρίων κατάρτισης ή 
προγραμμάτων προστατευόμενων 
εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά
προϊόντα και υπηρεσίες, οι κοινωνικοί
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. de



PE491.143v01-00 102/144 AM\904429EL.doc

EL

Τροπολογία 196
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν αποκλειστικά 
κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
επιχειρηματικοί τους στόχοι πρέπει να 
επιδιώξουν καλύτερη ένταξη, π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 197
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, όπως μακροχρόνια 
άνεργοι, ηλικιωμένοι και νέοι, Ρομά ή 
μετανάστες, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. en
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Τροπολογία 198
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη μειονεκτούντων και κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, 
την παροχή κοινωνικοπαιδαγωγικής 
βοήθειας ή την (επαν)ένταξη ατόμων με 
αναπηρία, γυναικών, ηλικιωμένων, νέων, 
μειονοτήτων και μεταναστών μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. en

Τροπολογία 199
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν π.χ. την 
ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

18. δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι κοινωνικές 
εταιρείες δεν παρέχουν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι επιχειρηματικοί 
τους στόχοι θα περιλαμβάνουν 
κοινωνικούς στόχους π.χ. την ένταξη 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην αγορά 
εργασίας, την παροχή 
κοινωνικοπαιδαγωγικής βοήθειας ή την 
(επαν)ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω 
σεμιναρίων κατάρτισης ή προγραμμάτων 
προστατευόμενων εργαστηρίων·

Or. en
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Τροπολογία 200
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές 
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη 
αλληλεπίδραση με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές 
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη 
αλληλεπίδραση με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα·

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ειδικότερα επειδή η αναγνώριση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να 
περιοριστεί στην ένταξη ορισμένων 
κοινωνικών στόχων σε ορισμένες 
εμπορικές επιχειρήσεις·

Or. fr
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Τροπολογία 202
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές 
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη 
αλληλεπίδραση με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα·

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, πρέπει ωστόσο 
να λαμβάνεται υπόψη ότι η ΕΚΕ 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο 
στο πλαίσιο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας·

Or. de

Τροπολογία 203
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διευκρινίζει ότι ενώ η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα 
πρέπει να διαχωρίζεται από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να 
έχουν έντονη αλληλεπίδραση με την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα·

19. διευκρινίζει ότι η έννοια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) θα πρέπει να 
θεωρείται διαχωρισμένη από εκείνη της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρότι
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να 
έχουν έντονη αλληλεπίδραση με την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Or. de

Τροπολογία 204
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 
συνεργασιών που δημιουργούνται, σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ 
των κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
δημόσιων αρχών, των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, άλλων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, εργατικών σωματείων και 
της κοινωνίας των πολιτών γενικά·

Or. en

Τροπολογία 205
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ως εκ τούτου, παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
δράσεις οι οποίες θα προάγουν την 
ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών με 
μακροχρόνια προοπτική, παροτρύνοντας 
επίσης τις τοπικές/περιφερειακές αρχές 
να θεσπίσουν μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. κατά τη 
νέα περίοδο προγραμματισμού των 
ταμείων του ΚΠΣ)·

Or. en

Τροπολογία 206
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία για την περίοδο 2014-2020», 
με τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται για να 
εξασφαλιστεί μια καλύτερη πρόσβαση 
στις μικροπιστώσεις·

20. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 
συνεργασιών που δημιουργούνται, σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ 
των κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
δημόσιων αρχών, των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, άλλων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, εργατικών σωματείων και 
της κοινωνίας των πολιτών γενικά·

Or. en

Τροπολογία 207
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί 
μια καλύτερη πρόσβαση στις 
μικροπιστώσεις·

20. υπογραμμίζει ότι το «πρόγραμμα της 
ΕΕ για την κοινωνική αλλαγή και την
καινοτομία για την περίοδο 2014-2020», 
με τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα 
διευκολύνει την πρόσβαση σε πιστώσεις 
και τη διαθεσιμότητα 
μικροχρηματοδοτήσεων για 
μικροεπιχειρήσεις στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 208
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, μπορεί να παίξει
ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη 
πρόσβαση στις μικροπιστώσεις, παρ' όλα 
αυτά το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να 
ενισχύσει την ποικιλία των αναγκών 
χρηματοδότησης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων ανάλογα με τις 
διαφορετικές τους δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 209
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται για να 
εξασφαλιστεί μεταξύ άλλων μια καλύτερη 
πρόσβαση στις μικροπιστώσεις· πιστεύει 
ότι η πρόταση που αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενός συστήματος ευρωπαϊκού 
ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
ή ευρωπαϊκού ταμείου επιχειρηματικών 
κεφαλαίων είναι μια ευκαιρία 
αναγνώρισης και ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες στα κράτη 
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μέλη και σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά 
την ανάπτυξη καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαιτερότητα των ειδικών 
καθεστώτων, τρόπων λειτουργίας και 
οργάνωσης, και τις δραστηριότητες των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα 
εκείνων της κοινωνικής οικονομίας· εν 
προκειμένω, ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη δομών με υβριδικό κεφάλαιο 
που αντιστοιχούν στους τρόπους 
χρηματοδότησης κοινωνικών 
επιχειρήσεων, και όσον αφορά την 
ανάπτυξη διαφορετικών μορφών 
δημόσιων ταμείων κοινωνικών 
επενδύσεων και τις πρωτοβουλίες 
συνεταιριστικών τραπεζών, κοινωνικών 
τραπεζών κ.λπ.·

Or. fr

Τροπολογία 210
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, μπορεί να 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται για να 
εξασφαλιστεί μια καλύτερη πρόσβαση στις 
μικροπιστώσεις, ωστόσο το εν λόγω 
πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες 
των κοινωνικών επιχειρήσεων ανάλογα 
με τις διάφορες δραστηριότητές τους·

Or. fr
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Τροπολογία 211
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·

20. πιστεύει ότι το «πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020», με τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, θα διαδραματίσει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις·
επικροτεί το γεγονός ότι οι καινοτόμες 
κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος· προτρέπει να 
διασφαλιστεί επαρκής και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις αναφορικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020, ιδίως όσον αφορά τα νέα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 212
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. στηρίζει τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (EΤΚΕ), δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους 
επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν 

21. ως εκ τούτου, παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
δράσεις οι οποίες θα προάγουν την 
ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών με 
μακροχρόνια προοπτική, παροτρύνοντας 
επίσης τις τοπικές/περιφερειακές αρχές 
να θεσπίσουν μακροπρόθεσμες 
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στην κοινωνική επιχειρηματικότητα· στρατηγικές για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. κατά τη 
νέα περίοδο προγραμματισμού των 
ταμείων του ΚΠΣ)·

Or. en

Τροπολογία 213
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. στηρίζει τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (EΤΚΕ), δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους 
επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα·

21. στηρίζει τη δημιουργία ενός πλαισίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (EΤΚΕ), δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους 
επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Or. de

Τροπολογία 214
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. στηρίζει τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (EΤΚΕ), δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους 
επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα·

21. στηρίζει τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (EΤΚΕ), δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση και θα προσφέρει στους 
επενδυτές ασφάλεια ώστε να επενδύουν 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα·
ωστόσο, πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις 
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα 
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πρότυπα, προκειμένου να έχουν δικαίωμα 
προσφυγής στο ΕΤΚΕ·

Or. de

Τροπολογία 215
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης 
της ανάλυσης, της προώθησης και της 
ανάπτυξης του νομικού και θεσμικού 
περιβάλλοντος για μικροπιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 216
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

22. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, 
ιδίως εκείνες που προάγουν την ποιοτική 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και επενδύουν στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια 
βίου μάθηση πρέπει να υποστηρίζονται 
από επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα 
στα κράτη μέλη και από τα μέσα συνοχής 
της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία· 
στηρίζει την προώθηση καινοτόμων 
πολιτικών και/ή πρακτικών που παρέχουν 



AM\904429EL.doc 113/144 PE491.143v01-00

EL

πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες 
απαντήσεις σε κοινωνικές ανάγκες οι 
οποίες δεν ικανοποιούνται ή 
ικανοποιούνται ανεπαρκώς, αναφορικά 
με την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
προώθησης υψηλού επιπέδου ποιοτικής 
απασχόλησης, της διασφάλισης επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας που να αποτρέπει 
τη φτώχεια και συμβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτό στην κοινωνική συνοχή και 
την κοινωνική πρόοδο·

Η κοινωνική καινοτομία θα βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής και εργασίας. δεν θα 
αξιολογηθεί με βάση οικονομικά κριτήρια 
αλλά με βάση την προστιθέμενη αξία της 
για την κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 217
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή 
και την Καινοτομία (ΕΠΚΑΚ)) θα 
αναφέρονται ρητώς στις κοινωνικές 
εταιρείες και θα στηρίζουν την ανάπτυξή 
τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει τα ταμεία με στρατηγικό 
τρόπο, ενεργώντας ως μοχλός για τη 
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συγκέντρωση, σε τοπικό/περιφερειακό 
επίπεδο, διαφορετικού είδους 
χρηματοδότησης, προερχόμενης από τις 
δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 218
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για 
τα ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες ως 
επενδυτική προτεραιότητα και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 219
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
ευρωπαϊκά ταμεία που αφορούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το 

22. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών για την 
περίοδο 2014-2020, οι κανονισμοί για τα 
υφιστάμενα ευρωπαϊκά ταμεία που 
αφορούν την κοινωνική 



AM\904429EL.doc 115/144 PE491.143v01-00

EL

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

επιχειρηματικότητα (όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) θα αναφέρονται 
ρητώς στις κοινωνικές εταιρείες και θα 
στηρίζουν την ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 220
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

23. θεωρεί επιβεβλημένο η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να πρέπει να 
απλοποιηθεί και οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης να διατίθενται σε 
αυξημένο βαθμό και να αποδεικνύονται 
με διαφάνεια και πέραν τούτου να 
δημιουργηθούν οργανωτικές και 
διοικητικές διευκολύνσεις·

Or. de

Τροπολογία 221
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να απλοποιηθεί, ο 
φόρτος του διοικητικού έργου πρέπει να 
μειωθεί και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης 
πρέπει να προσφέρονται με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο μέσω διαφανών 
πλατφορμών ενημέρωσης, δίνοντας 
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ιδιαίτερη προσοχή στη γεωγραφική 
ισορροπία και δίνοντας πρόσβαση σε 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 
σε μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 222
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η 
πρόσβαση σε πόρους από το ΕΤΚΕ και 
στο ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

Or. de

Τροπολογία 223
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης·

23. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να 
απλοποιηθεί και ότι οι ευκαιρίες 
χρηματοδότησης πρέπει να προσφέρονται 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω 
διαφανών πλατφορμών ενημέρωσης, 
παρέχοντας κατάλληλη ευελιξία στα 
κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 224
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία πρέπει να βρίσκεται κυρίως στη 
βελτίωση της αναγνώρισης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
τονίζει ότι η βελτίωση της πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση όπως και η 
αξιοπιστία των κοινωνικών επιχειρήσεων 
προϋποθέτουν καλύτερο υπολογισμό των 
κοινωνικών επιπτώσεων των εν λόγω 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 225
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του καθεστώτος των 
δημοσίων συμβάσεων - και ιδίως στην 
περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών 
και της υγείας - είναι σκόπιμο να 
εξεταστεί το ζήτημα της δυσχέρειας 
πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις, δεδομένης και 
της κεντρικής σημασίας που έχει το 
στοιχείο της ποιότητας στην ανάθεση 
συμβάσεων τέτοιων υπηρεσιών·

Or. el
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Τροπολογία 226
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
αυξημένες χρηματοοικονομικές 
ενισχύσεις σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 227
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συμμετοχής κοινωνικών επιχειρήσεων σε 
ερευνητικά προγράμματα όπως το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) και το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε συνάρτηση 
με τις κοινωνικές απαιτήσεις·

Or. de

Τροπολογία 228
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
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επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα νομικά 
πλαίσια και τις συνθήκες λειτουργίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης και επισήμανσης·

επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα νομικά 
πλαίσια και τις συνθήκες λειτουργίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 229
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα νομικά 
πλαίσια και τις συνθήκες λειτουργίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης και επισήμανσης·

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα εθνικά 
και περιφερειακά νομικά πλαίσια και τις 
συνθήκες λειτουργίας των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων πιστοποίησης και 
επισήμανσης·

Or. de

Τροπολογία 230
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί την εκπόνηση μελέτης από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σχετικά με τα διάφορα νομικά 
πλαίσια και τις συνθήκες λειτουργίας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης και επισήμανσης·

24. ζητεί τη συλλογή λεπτομερών και 
συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις (τον αριθμό τους, 
το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, τη 
δομή τους) καθώς και την εκπόνηση 
μελέτης από την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τις κοινωνικές επιχειρήσεις σχετικά με 
τις νομικές, διοικητικές και οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και 
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σχετικά με τα διάφορα νομικά πλαίσια και 
τις συνθήκες λειτουργίας των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων πιστοποίησης και 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 231
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
πλαίσιο για νομικά δεσμευτικούς 
ελάχιστους κανόνες για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, να ελέγχει την εφαρμογή του 
κανονισμού ΕΚΕ και να μεριμνεί για την 
πραγματική εφαρμογή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 232
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
το κατάλληλο νομικό, πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον ώστε να 
μπορέσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
φροντίδας, να φέρουν εις πέρας την 
αποστολή τους· αναγνωρίζει πρωταρχικό 
ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας στις 
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων 
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συμβάσεων και στην αποθάρρυνση των 
κρατών μελών από την εφαρμογή 
περικοπών λιτότητας στις δημόσιες 
δαπάνες που αφορούν τις κοινωνικές 
πολιτικές και υπηρεσίες καθώς και τις 
πολιτικές και υπηρεσίες περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 233
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 
δημιουργία επαρκών δομών κοινωνικού 
διαλόγου, με τη συμμετοχή εργοδοτών 
και εργαζομένων από τον μη 
κερδοσκοπικό κοινωνικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 234
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 
οργάνωση μαθημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης και τη δημιουργία 
προσόντων για επαγγελματική 
σταδιοδρομία στις κοινωνικές υπηρεσίες 
και να αναγνωρίσει επισήμως τις 
δεξιότητες των εργαζομένων στον 
κοινωνικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 235
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. προτρέπει την Επιτροπή να 
προωθήσει έναν Χάρτη για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα όσων 
εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 236
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ε. υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης 
προϋπολογισμού από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για την ανάπτυξη του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 237
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24στ. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τα επαγγέλματα του 
κοινωνικού τομέα στις λεγόμενες Λευκές 
Θέσεις Εργασίας της στρατηγικής ΕΕ 
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2020·

Or. en

Τροπολογία 238
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ζ. προτρέπει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
που θα αφορά τα κράτη μέλη και θα 
στοχεύει σε μια στρατηγική επένδυση στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
κοινωνικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 239
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24η. προτρέπει την Επιτροπή να 
προωθήσει μια εκστρατεία, 
χρησιμοποιώντας τους πόρους του ΕΚΤ, 
με τον διπλό στόχο να βελτιώσει τη 
δημόσια εικόνα του τομέα και να 
προσλάβει νέους ανθρώπους· να στηρίξει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές στην εκπόνηση βιώσιμων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, να αναπτύξει 
πλαίσια ποιότητας και να εκπονήσει 
προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης 
νέων δεξιοτήτων για το εργατικό 
δυναμικό·
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Or. en

Τροπολογία 240
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων προτύπων, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 241
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας, προκειμένου να προαχθεί η 
κινητικότητα και να διευκολυνθεί μία 
διασυνοριακή πιστοποίηση κοινωνικών 
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επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 242
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας, και ιδιαίτερα στον τομέα 
της υγείας για την ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών τηλεϊατρικής και 
τηλεπαρακολούθησης ·

Or. fr

Τροπολογία 243
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
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λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας· μια τέτοια διαδικτυακή 
πλατφόρμα πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 244
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές 
επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και να 
λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής 
συνεργασίας·

25. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης και 
προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας 
για κοινωνικές επιχειρήσεις, η οποία θα 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να καθιστά δυνατή 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις και να λειτουργεί ως 
δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 245
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. στηρίζει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση 
μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι ώστε 
να αξιολογείται η πρόοδος των μέτρων 
που προβλέπονται στην εν λόγω 
ανακοίνωση

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 246
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να 
αξιολογείται η πρόοδος των μέτρων που 
προβλέπονται στην εν λόγω ανακοίνωση

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να 
εποπτεύεται και να εκτιμάται η πρόοδος 
των μέτρων που προβλέπονται στην εν 
λόγω ανακοίνωση·

Or. de

Τροπολογία 247
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να 
αξιολογείται η πρόοδος των μέτρων που 
προβλέπονται στην εν λόγω ανακοίνωση

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να 
αξιολογείται η πρόοδος των μέτρων που 
προβλέπονται στην εν λόγω ανακοίνωση· 
τονίζει ότι οποιαδήποτε νέα μέτρα πρέπει 
να προβλέπουν σχέση κόστους-ωφέλειας 
καθώς και προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 248
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επικροτεί την προτεινόμενη από την 
Επιτροπή δράση για την ανάπτυξη 
εργαλείων βελτίωσης της 
συνειδητοποίησης του τομέα και της 
προβολής της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· η μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση του δυναμικού του εν 
λόγω επιχειρηματικού μοντέλου θα 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κοινωνικών και των συμβατικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 249
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικά ενάρετες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
προωθηθεί μεγαλύτερη κοινωνική 
σύγκλιση και να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των καταναλωτών και των 
επενδυτών που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στη βελτίωση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού επιπέδου·

Or. fr

Τροπολογία 251
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της να 
εκπονήσει μελέτη για την κατάσταση των 
ταμείων αλληλασφάλισης σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να εξετάσει κυρίως τις 
διασυνοριακές τους δραστηριότητες· η εκ 
νέου ανακάλυψη και ενίσχυση του 
συστήματος και των ενώσεων ταμείων 
αλληλασφάλισης ως εργαλείου 
κοινωνικής προστασίας αντιπροσωπεύει 
αναμφισβήτητα μια σημαντική 
μελλοντική διέξοδο για τη διατήρηση 
ενός συστήματος πρόνοιας χωρίς 
αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για το 
κατά πόσο είναι θεμιτή και εφικτή η
δημιουργία ενός «κοινωνικού σήματος» 
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·
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Or. en

Τροπολογία 252
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της δημιουργίας
ενός «κοινωνικού σήματος» για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις· οι επιχειρήσεις που 
θα φέρουν το εν λόγω σήμα θα πρέπει να 
ελέγχονται τακτικά για την τήρηση των 
διατάξεων που θα αναγράφονται στο 
σήμα, έτσι ώστε τα κοινωνικά σήματα να 
μην συμβάλλουν στην απόκρυψη μη 
κοινωνικών ή μη βιώσιμων 
επιχειρηματικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 253
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα της 
δημιουργίας ενός «κοινωνικού σήματος» 
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 254
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·
τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις συνιστά μια καλή ευκαιρία 
βελτίωσης της τήρησης των κοινωνικών 
προτύπων καθώς και εξασφάλισης κατ’ 
ελάχιστον ίσης συμμετοχής των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις και ενίσχυσης της πιο 
συστηματικής εφαρμογής των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων όσον αφορά την ανάθεση των 
εν λόγω δημόσιων συμβάσεων και 
παραχωρήσεων, ειδικότερα στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα σε 
εκείνες τις κοινωνικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 255
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός «κοινωνικού 
σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις·

27. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
«κοινωνικού σήματος» για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες 
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συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 256
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της 
τρέχουσας αναθεώρησης των δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ, πρέπει να εξεταστούν 
πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά 
καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 257
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
τις ιδιαιτερότητες του μη κερδοσκοπικού 
τομέα και να δημιουργήσει ένα νομικό 
πλαίσιο προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 258
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις (που θα συμπεριλαμβάνει τα 
σχετικά ταμεία της ΕΕ στον εν λόγω 
τομέα), η οποία θα ενημερώνει για την 
έρευνα βάσης, θα σκιαγραφεί τα δυνατά 
και αδύναμα σημεία και θα αναφέρεται σε 
τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις 
καθώς και σε πιθανές επιλογές πολιτικής·

28. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει τις συνθήκες για καλύτερη 
κατανόηση και γνώση σχετικά με τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική οικονομία, προάγοντας την 
έρευνα στο 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
(«Horizon») και να θεσπίσει την εκπόνηση 
ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για την 
κοινωνική οικονομία (που θα 
συμπεριλαμβάνει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ 
στον εν λόγω τομέα), η οποία θα 
ενημερώνει για την έρευνα βάσης, θα 
σκιαγραφεί τα δυνατά και αδύναμα σημεία 
και θα αναφέρεται σε τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις καθώς και σε 
πιθανές επιλογές πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 259
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
θέσπισης και ανάπτυξης εργαλείων με 
σκοπό την αξιολόγηση και την αποτίμηση 
των επιπτώσεων και των κοινωνικών 
επιδόσεων των κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. el

Τροπολογία 260
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 261
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί από νέους και γυναίκες με στόχο 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
σε αυτές τις ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 262
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
καινοτόμους επιχειρηματίες, νέους, 
γυναίκες ή/και ευάλωτες ομάδες, όπως τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. es
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Τροπολογία 263
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους επιχειρηματίες και ανθρώπους που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 264
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί από νέους ή/και 
καινοτόμους επιχειρηματίες και να 
ενθαρρύνουν τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 265
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις κοινωνικές
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 266
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες 
κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί από νέους ή/και καινοτόμους 
επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 267
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·

29. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις μικρότερες
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 
νέους ή/και καινοτόμους επιχειρηματίες·
τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να 
παρακολουθούνται οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις ώστε να διασφαλισθεί η 
βιωσιμότητά τους· καλεί τα κράτη μέλη 
να ανοίξουν τις πολιτικές υποστήριξης 
της καινοτομίας που διαθέτουν προς τις 
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κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 268
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας 
πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας 
που θα παρέχει άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 
αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί έντονα
στήριξη και αποδοχή και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας 
πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας 
που θα παρέχει άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 
αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

Or. de

Τροπολογία 269
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό 
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας
πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας 
που θα παρέχει άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 

30. επισημαίνει ότι η προαγωγή των 
κοινωνικά ενάρετων επιχειρήσεων και 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
απαιτεί μεγάλο βαθμό στήριξης και 
αποδοχής και ζητεί την εκκίνηση μιας 
ευρείας εκστρατείας ενημέρωσης μέσω της 
δημιουργίας μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας που θα 
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αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την 
απόκτηση κοινωνικού σήματος, στους 
μισθωτούς και τους κοινωνικούς 
εταίρους να συμβάλλουν στην ενημέρωση 
σχετικά με τις επιχειρήσεις τους και θα 
παρέχει έτσι άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 
αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

Or. fr

Τροπολογία 270
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό 
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας 
πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας 
που θα παρέχει άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 
αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό 
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης - που θα στηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
- μέσω της δημιουργίας μιας πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει 
άμεσες και ευνόητες πληροφορίες στους 
πολίτες οι οποίοι αναζητούν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες και θα προσφέρει 
μια ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

Or. de

Τροπολογία 271
Alejandro Cercas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό 
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας 
πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας 
που θα παρέχει άμεσες και ευνόητες 
πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι 
αναζητούν κοινωνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και θα προσφέρει μια 
ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

30. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα απαιτεί μεγάλο βαθμό 
στήριξης και αποδοχής και ζητεί την 
εκκίνηση μιας ευρείας εκστρατείας 
ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας μιας 
πολύγλωσσης και προσβάσιμης
διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει 
άμεσες και ευνόητες πληροφορίες στους 
πολίτες οι οποίοι αναζητούν κοινωνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες και θα προσφέρει 
μια ικανοποιητική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προστιθέμενης 
αξίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας·

Or. es

Τροπολογία 272
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
να προωθεί την προβολή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές, ευνοώντας ειδικότερα 
τη δημιουργία στατιστικών μητρώων 
σχετικών με τις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 273
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υποστηρίζει την καθιέρωση ενός 
«ευρωπαϊκού βραβείου κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας» για την 
αναγνώριση του κοινωνικού αντίκτυπου·

Or. de

Τροπολογία 274
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να ενσωματώσουν 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις στα σύμφωνα 
για την απασχόληση και τις 
πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 275
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 276
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 277
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

31. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τα οφέλη που θα προκύψουν αν
συμπεριληφθούν οι αρχές της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, της
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 278
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
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κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα εκπαίδευσης 
των ανώτατων σχολών γενικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. de

Τροπολογία 279
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης και στην προσέγγιση της δια 
βίου μάθησης, ώστε να αναπτυχθούν 
κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες και 
να υποστηριχθούν οι τοποθετήσεις σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 280
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης·

31. ζητεί να συμπεριληφθούν οι αρχές της 
κοινωνικής επιχείρησης, της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης στα προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης με προσέγγιση δια βίου 
μάθησης· επίσης ζητεί από τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να προάγουν την 
εκπαίδευση των κοινωνικών 
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επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 281
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. θεωρεί ότι ο εθελοντισμός, ως 
διαδικασία εκμάθησης που λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς την 
πανεπιστημιακή κατάρτιση, μπορεί να 
αξιοποιηθεί επιτυχώς από τους μαθητές 
για την είσοδό τους στον επιχειρηματικό 
κόσμο, γεγονός που θα συμβάλει στην 
εφαρμογή της γνώσεων που έχουν 
αποκτήσει στο πλαίσιο της 
πανεπιστημιακής τους κατάρτισης·

Or. ro

Τροπολογία 282
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης Ευρωπαϊκού 
Έτους Κοινωνικής Οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 283
Nadja Hirsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν 
και να εξαλείψουν σημεία τομής και 
κανονιστικά κενά· λόγω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και διαφορετικών 
αρμοδιοτήτων η καινοτομία 
παρεμποδίζεται, καθώς η εν λόγω 
κατάσταση έχει ως συνέπεια 
διαρθρωτικές και οικονομικές 
αβεβαιότητες· στην προκείμενη 
περίπτωση πρέπει να εξεταστεί το 
πρότυπο μίας ενιαίας αντιμετώπισης·

Or. de


