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Poprawka 1
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 
2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

Or. de

Poprawka 2
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1081/2006 (COM(2011)607),

Or. en

Poprawka 3
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Odniesienie 9b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
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„Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” 
(COM(2010)0758),

Or. en

Poprawka 4
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie dyrektywy 
2002/14/WE ustanawiającej ogólne 
ramowe warunki informowania i 
przeprowadzania konsultacji z 
pracownikami we Wspólnocie 
Europejskiej1,
__________________
1 Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 11.

Or. de

Poprawka 5
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając publikację wydaną w 
ramach Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz 
Europejskiej Sieci Badawczej EMES z 
2008 r. pt. „Social Enterprise: A new 
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model for poverty reduction and 
employment generation”1,
__________________
1

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

Or. en

Poprawka 6
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię rozpoznawczą 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z dnia 26 października 2011 
r. w sprawie przedsiębiorczości społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych, 

Or. de

Poprawka 7
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie gospodarki społecznej1,
__________________
1 P6_TA(2009)0062.
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Or. fr

Poprawka 8
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Odniesienie 10b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
przedsiębiorczości społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych2,
__________________
2 Dz.U. C 24/1 z 28.1.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 9
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Odniesienie 10b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię EKES-u nr 
INT/589 z dnia 26 października 2011 r.,

Or. fr

Poprawka 10
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Odniesienie 10c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając oświadczenie pisemne 
Parlamentu Europejskiego nr 
P7_DCL(2010)0084 przyjęte w dniu 10 
marca 2011 r.,

Or. fr

Poprawka 11
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2012/13/WE z dnia 13 lutego 2012 r. w 
sprawie statutu spółdzielni europejskiej w 
odniesieniu do zaangażowania 
pracowników (2011/2116(INI)),

Or. en

Poprawka 12
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 12b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie gospodarki społecznej 
(2008/2250(INI)),

Or. en
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Poprawka 13
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne, zatrudniające w UE ponad 11 
milionów osób i mające wynoszący 6% 
udział w całym zatrudnieniu, w znacznym 
stopniu przyczyniają się do europejskiego 
modelu społecznego1 i tworzą 
innowacyjną wartość społeczną;

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej, zatrudniające w UE 
co najmniej 11 milionów osób i mające 
wynoszący 6% udział w całym 
zatrudnieniu, w znacznym stopniu 
przyczyniają się do europejskiego modelu 
społecznego1 i wykazały elastyczność 
podczas kryzysu gospodarczego dzięki 
bardziej solidnym modelom biznesowym i 
bezpieczniejszemu zatrudnieniu1;
1

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
ces1584-2011_ac_pl.doc.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne, zatrudniające w UE ponad 11 
milionów osób i mające wynoszący 6%
udział w całym zatrudnieniu, w znacznym 
stopniu przyczyniają się do europejskiego 
modelu społecznego1 i tworzą innowacyjną 
wartość społeczną;

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne, stanowiące 10% ogółu 
europejskich przedsiębiorstw, co się 
równa 2 milionom przedsiębiorstw, i
zatrudniające w UE ponad 11 milionów 
osób, co oznacza 6-procentowy udział w 
całym zatrudnieniu w Unii, w znacznym 
stopniu przyczyniają się do europejskiego 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
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modelu społecznego1 i tworzą innowacyjną 
wartość społeczną; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa społeczne cechują się 
dużym potencjałem w zakresie tworzenia i 
utrzymywania stabilnych miejsc pracy, a 
to przede wszystkim ze względu na fakt, że 
znaczna część działalności przedsiębiorstw 
społecznych z racji swojej specyfiki nie 
podlega delokalizacji;

Or. fr

Poprawka 15
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne promują integrację osób w 
niekorzystnej sytuacji, będących ofiarami 
dyskryminacji i segregacji na rynku 
pracy, takich jak kobiety, osoby starsze, 
młodzież, niepełnosprawni, 
przedstawiciele mniejszości i migranci;

Or. en

Poprawka 16
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne zapewniają nieocenione 
wsparcie naszym obywatelom, którzy w 

                                                                                                                                                  
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
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największym stopniu ponieśli 
konsekwencje kryzysu finansowego pod 
względem społecznym i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 17
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że działalność 
przedsiębiorstw społecznych pozwala 
tworzyć silniejszą i bardziej solidarną 
Europę;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że odmienny rozwój 
historyczny spowodował, że ramy prawne 
dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw
społecznych, wykazują istotne różnice 
pomiędzy państwami członkowskimi;

B. mając na uwadze, że odmienny rozwój 
historyczny spowodował, że ramy prawne 
dla przedsiębiorstw społecznych wykazują 
różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że 
pomimo takiej sytuacji Unia może 
przyjmować europejskie ramy prawne 
umożliwiające zachowanie specyfiki 
przedsiębiorstw społecznych, a zwłaszcza 
europejski statut podmiotów gospodarki 
społecznej, których jeszcze w niego nie 
wyposażono (towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje; 
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zachodzi ponadto konieczność przeglądu 
statutu spółdzielni);

Or. fr

Poprawka 19
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że odmienny rozwój 
historyczny spowodował, że ramy prawne 
dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 
społecznych, wykazują istotne różnice 
pomiędzy państwami członkowskimi;

B. mając na uwadze, że odmienny rozwój 
historyczny spowodował, że ramy prawne 
dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, 
w tym przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej i dla sektora przedsiębiorczości 
społecznej, wykazują istotne różnice 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że samych 
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 
w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim bądź krajowym;

skreślony

Or. fr

Poprawka 21
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że samych 
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 
w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim bądź krajowym;

C. mając na uwadze, że samych 
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 
w ramach prawnych w niektórych 
państwach członkowskich i nie istnieją 
jeszcze uregulowania prawne w tym 
zakresie na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 22
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że samych 
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 
w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim bądź krajowym;

C. mając na uwadze, że samych 
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 
w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim i uznaje się je jedynie w 
niewielkiej liczbie przypadków państw 
członkowskich na szczeblu krajowym;

Or. de

Poprawka 23
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że samych
przedsiębiorstw społecznych nie uznaje się 

C. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej nie są w pełni 
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w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim bądź krajowym;

uznawane na szczeblu europejskim i w 
wielu państwach członkowskich, a 
przedsiębiorczości społecznej nie uznaje 
się w ramach prawnych na szczeblu 
europejskim bądź krajowym;

Or. en

Poprawka 24
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że skutki 
gospodarcze i społeczne obecnego kryzysu 
finansowego, podobnie jak starzejące się 
społeczeństwo, ciążą bardzo na systemach 
ochrony zdrowotnej i socjalnej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemach 
zabezpieczenia społecznego;

Or. fr

Poprawka 25
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne stanowią wyzwanie dla 
systemów opieki społecznej i systemów 
emerytalnych, w tym państwowych 
i dobrowolnych systemów opieki 
zdrowotnej;

Or. en
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Poprawka 26
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla
systemów opieki społecznej, w tym
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo skłaniają do 
upowszechniania innowacyjnych
systemów opieki społecznej oraz
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawka 27
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy oraz neoliberalne 
polityki wdrażane przez państwa 
członkowskie stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że 
polityki te odzwierciedlają jasny wybór 
polityczny dokonany przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 28
Sven Giegold
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią wyzwanie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
ubezpieczeniowych;

Or. en

Poprawka 29
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią obciążenie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy oraz starzejące się 
społeczeństwo stanowią wyzwanie dla 
systemów opieki społecznej, w tym 
państwowych i dobrowolnych systemów 
opieki zdrowotnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
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rynku1 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
oraz większej liczby lepszych miejsc pracy 
– są ze sobą ściśle powiązane, a 
przedsiębiorstwa społeczne wraz ze swoim 
potencjałem innowacyjnym starają się
wnieść wkład w ich realizację;

rynku2 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
oraz większej liczby lepszych miejsc pracy 
– są ze sobą ściśle powiązane, a 
przedsiębiorstwa społeczne mogą wnieść w 
tym zakresie duży wkład za sprawą 
swojego potencjału innowacyjnego, swojej 
zdolności wypełniania zadań w interesie 
ogólnym oraz zaspokajania w konkretny i 
odpowiedni sposób potrzeb społecznych;

Or. fr

Poprawka 31
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku2 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
oraz większej liczby lepszych miejsc pracy 
– są ze sobą ściśle powiązane, 
a przedsiębiorstwa społeczne wraz ze 
swoim potencjałem innowacyjnym starają 
się wnieść wkład w ich realizację;

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku2 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu gospodarczego
sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 
zwiększeniu ilości i jakości miejsc pracy 
oraz zwalczaniu ubóstwa – są ze sobą 
ściśle powiązane, a przedsiębiorstwa 
społeczne wraz ze swoim potencjałem 
innowacyjnym starają się wnieść wkład 
w ich realizację;

Or. en

Poprawka 32
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
                                               
1 COM(2011) 206.
2 COM(2011) 206.
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku2 i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
oraz większej liczby lepszych miejsc pracy 
– są ze sobą ściśle powiązane, 
a przedsiębiorstwa społeczne wraz ze 
swoim potencjałem innowacyjnym starają 
się wnieść wkład w ich realizację;

E. mając na uwadze, że Akt o jednolitym 
rynku i strategia „Europa 2020” – służące 
zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
oraz większej liczby lepszych miejsc pracy 
– są ze sobą ściśle powiązane, a 
gospodarka społeczna i przedsiębiorczość 
społeczna wnoszą wkład w ich realizację 
dzięki swojemu potencjałowi 
innowacyjnemu;

Or. en

Poprawka 33
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że 
przedsiębiorczość społeczna stanowi 
warunek osiągnięcia celu strategii 
„Europa 2020”;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne czynniki napędzające tworzenie

F. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne podmioty pod względem 
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miejsc pracy i innowacje społeczne, 
wymagające szczególnego wsparcia3;

gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym, a to przede wszystkim z
uwagi na fakt, że noszą one w sobie duży 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i innowacji społecznych, w związku 
z czym wymagają szczególnego wsparcia3

z uwzględnieniem specyfiki tych 
podmiotów;

Or. fr

Poprawka 35
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne czynniki napędzające tworzenie 
miejsc pracy i innowacje społeczne, 
wymagające szczególnego wsparcia1;

F. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne czynniki napędzające tworzenie 
miejsc pracy, wspierające włączenie do 
rynku pracy słabszych grup społecznych, 
jak np. osoby niepełnosprawne,
i innowacje społeczne, które wymagają
szczególnego wsparcia2;

Or. es

Poprawka 36
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Komisja F. mając na uwadze, że Komisja 

                                               
1 COM(2012)0173, W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu.
2 COM(2012)0173, W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu.
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Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne czynniki napędzające tworzenie 
miejsc pracy i innowacje społeczne, 
wymagające szczególnego wsparcia3;

Europejska uznaje podmioty gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne za 
istotne czynniki napędzające tworzenie 
miejsc pracy, trwały wzrost, innowacje 
społeczne i spójność społeczną, 
wymagające szczególnego wsparcia3;

Or. en

Poprawka 37
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w kontekście 
gospodarki społecznej i innowacyjności 
społecznej wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej jest kluczowym elementem 
dążenia do realizacji celów strategii 
„Europa 2020” w zakresie skutecznego 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym;

Or. el

Poprawka 38
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstw może stanowić 
uzupełnienie ochrony pracowników ponad 
ramami przepisów prawnych;
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Or. de

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

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu
tych usług;

G. mając na uwadze, że usługi świadczone 
w interesie ogólnym, a w szczególności 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, należą do wspólnych wartości 
Unii, odgrywają znaczącą rolę we 
wspieraniu spójności społecznej i 
terytorialnej Unii, a zatem są istotnym 
elementem państwa opiekuńczego, a 
przedsiębiorstwa społeczne są istotnymi 
podmiotami w realizacji tych usług;

Or. fr

Poprawka 40
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu 
tych usług;

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorczość 
społeczna i przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej mogą pomóc świadczyć te 
usługi;

Or. en
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Poprawka 41
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu 
tych usług;

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc świadczyć te 
usługi;

Or. en

Poprawka 42
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu 
tych usług;

G. Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 43
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 

G. mając na uwadze, że usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym są 
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istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu 
tych usług;

istotnym elementem państwa 
opiekuńczego, a przedsiębiorstwa 
społeczne mogą pomóc w świadczeniu 
tych usług; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
promować kluczowe wartości państwa 
opiekuńczego, takie jak solidarność 
niedyskryminacja, równy dostęp do usług 
socjalnych oraz równy dostęp do tych 
usług;

Or. en

Poprawka 44
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne przeżywają trudności w zakresie 
finansowania i rozszerzania swojej 
działalności;

H. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej często przeżywają 
trudności w zakresie finansowania 
i rozszerzania swojej działalności oraz 
mają zwykle problem z dostępem do 
pożyczek i kredytów, w związku z czym 
potrzebują wsparcia dostosowanego 
specjalnie do ich potrzeb, takiego jak 
środki pozyskiwane w ramach bankowości 
społecznej, fundusze dobroczynne lub 
mikrokredyty; w powyższym względzie 
fundusze strukturalne odgrywają 
znaczącą rolę w ułatwianiu 
przedsiębiorstwom społecznym dostępu do 
finansowania oraz zwiększaniu jego 
dostępności;

Or. en

Poprawka 45
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne przeżywają trudności w zakresie 
finansowania i rozszerzania swojej 
działalności;

H. mając na uwadze, że wiele 
przedsiębiorstw społecznych przeżywa 
trudności w zakresie finansowania 
i rozszerzania swojej działalności;

Or. en

Poprawka 46
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie dobrych rządów, 
wzajemnego uczenia się oraz innowacji 
społecznych;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne charakteryzują się wartościami 
i zasadami demokracji, uczestnictwem 
podmiotów społecznych, pracowników i 
użytkowników, celami społecznymi lub 
celami interesu ogólnego oraz zdolnością 
reinwestowania swoich zysków w 
funkcjonowanie i rozwijanie 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza promują 
dobre rządy, kontrolę demokratyczną ze 
strony swoich członków, solidarność, 
wzajemne uczenie się oraz innowacje 
społeczne;

Or. fr

Poprawka 47
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie dobrych rządów, 
wzajemnego uczenia się oraz innowacji 
społecznych;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie demokratycznych i 
przejrzystych dobrych rządów, w 
szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, konsumentów lub 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza przedsiębiorstw 
społecznych, wzajemne uczenie się, 
innowacje społeczne oraz wysoką jakość 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 48
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie dobrych rządów, 
wzajemnego uczenia się oraz innowacji 
społecznych;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej i sektor 
przedsiębiorczości społecznej wspierają 
realizację celów strategii „Europa 2020”, 
poprzez promowanie włączenia 
społecznego, innowacji społecznych oraz
inteligentnego ekologicznego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 49
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie dobrych rządów, 
wzajemnego uczenia się oraz innowacji 
społecznych;

I. mając na uwadze, że wiele 
przedsiębiorstw społecznych wspiera 
dobre rządy, wzajemne uczenie się oraz
innowacje społeczne;

Or. en

Poprawka 50
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne wspierają reformę polityki 
poprzez promowanie dobrych rządów, 
wzajemnego uczenia się oraz innowacji 
społecznych;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne mogą wspierać reformę polityki 
poprzez promowanie solidarnej 
gospodarki, demokratycznych i 
partycypacyjnych rządów, wzajemnego 
uczenia się oraz innowacji społecznych;

Or. en

Poprawka 51
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia 
i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska 
i zasobów, sztuki, kultury, badań 
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i innowacji, turystyki, rzemiosła itp.;

Or. en

Poprawka 52
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w ujęciu szerokim 
przedsiębiorstwa społeczne są istotnymi 
podmiotami w rozwoju rynku 
wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 53
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”1, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”2, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy;

                                               
1 Ibid.
2 Ibid.
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społecznej;

Or. fr

Poprawka 54
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”1, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”2, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące polepszenia warunków 
ramowych przedsiębiorczości społecznej, 
co może doprowadzić do stworzenia 
nowych możliwości i miejsc pracy dla 
przedsiębiorstw społecznych – zwłaszcza 
w szybko rosnącym sektorze opieki 
zdrowotnej i społecznej i zielonym 
sektorze;

Or. de

Poprawka 55
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 

                                               
1 Ibid.
2 Ibid.
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przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”1, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”2, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym obszarze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i w obszarach 
związanych ze środowiskiem naturalnym 
(tzw. zielonym sektorze) – zapewniających 
nowe możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

Or. de

Poprawka 56
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”4, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

1. przyjmuje do wiadomości komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

Or. en

Poprawka 57
Sven Giegold

                                                                                                                                                  
1 Ibid.
2 Ibid.
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”4, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej;

Or. en

Poprawka 58
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”4, zawierające
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości dla przedsiębiorczości 
społecznej;

1. Z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
Komisji „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i „W 
kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”4, zawierające 
zalecenia wobec rządów krajowych 
dotyczące tworzenia miejsc pracy –
zwłaszcza w szybko rosnącym sektorze 
opieki zdrowotnej i społecznej (tak 
zwanym białym sektorze) i zielonym 
sektorze – zapewniających nowe 
możliwości również dla przedsiębiorczości 
społecznej;

Or. en



PE491.143v01-00 30/142 AM\904429PL.doc

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że uznanie przedsiębiorstw
społecznych na szczeblu europejskim nie 
może ograniczać się do wprowadzania 
celów społecznych w niektórych 
przedsiębiorstwach nastawionych na zysk, 
ale musi uwzględniać specyfikę 
poszczególnych kategorii przedsiębiorstw 
społecznych, a zwłaszcza przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej i solidarnej; w tym 
celu kładzie nacisk na konieczność 
przyjęcia i stosowania narzędzi, zwłaszcza 
finansowych, umożliwiających tym 
przedsiębiorstwom prowadzenie 
działalności stosownie do jej celów i 
postępowanie w duchu solidarności; 
zaznacza ponadto, że lepsza znajomość 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
wielostronna i niezależna ocena 
jakościowa ich działalności pozwoliłyby 
uświadomić, jak duży wkład wnoszą one 
do całego społeczeństwa, oraz zrozumieć, 
dlaczego spójność społeczna – zbyt często 
uważana wyłącznie za koszt – stanowi 
źródło zamożności gospodarczej i 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 60
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej 
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz pokazała dużą 
odporność wobec kryzysów;

skreślony

(Tekst włączony do punktu A preambuły.)

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz pokazała dużą 
odporność wobec kryzysów;

2. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne stanowią podstawowy element 
składowy europejskiej gospodarki i 
wnoszą istotny wkład w jej 
funkcjonowanie dzięki swoim 
innowacyjnym rozwiązaniom, ale również 
w spójność społeczną i terytorialną Unii i 
państw członkowskich, oraz pokazały dużą 
odporność wobec kryzysów za sprawą 
swojej zdolności rozwiązywania w 
innowacyjny sposób obecnych problemów 
gospodarczych i społecznych, choć nie 
uniknęły skutków cięć budżetowych
spowodowanych kryzysami;

Or. fr

Poprawka 62
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej 
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz pokazała dużą 
odporność wobec kryzysów;

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest nośnikiem większej 
spójności społecznej i może przyczynić się 
do wprowadzenia rzeczywistego ładu 
społecznego pod warunkiem otrzymania 
dostatecznego wsparcia na szczeblu 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 63
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz pokazała dużą 
odporność wobec kryzysów;

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest podstawowym elementem 
składowym społecznej gospodarki 
rynkowej, którą Unia Europejska stara się 
rozwijać; zauważa, że przedsiębiorczość 
społeczna, choć wpisuje się w ramy
jednolitego rynku europejskiego, spełnia 
podwójny wymóg – i gospodarczy, i 
społeczny – oraz dąży do zaspokajania 
potrzeb społecznych, o które w niewielkim 
lub niedostatecznym stopniu dba zarówno 
rynek, jak i państwo;

Or. fr

Poprawka 64
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej 
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz pokazała dużą 
odporność wobec kryzysów;

2. stwierdza, że przedsiębiorczość 
społeczna jest elementem ekospołecznej 
gospodarki rynkowej i jednolitego rynku 
europejskiego oraz wskazuje na dużą 
odporność wobec kryzysów;

Or. de

Poprawka 65
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że przedsiębiorczość 
społeczna wzbudza coraz większe 
zainteresowanie wśród Europejczyków, co 
częściowo można wytłumaczyć 
odpornością na kryzysy, jaką sektor ten 
wykazuje, a także jego niewątpliwymi 
zaletami pod względem tworzenia miejsc 
pracy na szczeblu lokalnym, w przypadku 
których ograniczone są możliwości 
delokalizacji, oraz wzmacniania spójności 
społecznej i terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 66
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że rola usług socjalnych 
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jest jeszcze bardziej istotna w czasach 
recesji gospodarczej, ponieważ nie tylko 
stanowią one źródło nowych miejsc pracy, 
ale również są strategicznym narzędziem 
zwiększania spójności społecznej i 
zwalczania ubóstwa; 

Or. en

Poprawka 67
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na konieczność 
rozróżnienia dwóch pojęć:

skreślony

A. przedsiębiorczość społeczna: cały 
sektor europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;
B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje 
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, 
w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

(Sformułowano nową definicję.)

Or. en

Poprawka 68
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na konieczność 
rozróżnienia dwóch pojęć:

skreślony

A. przedsiębiorczość społeczna: cały 
sektor europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;
B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje 
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, 
w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

Or. en

Poprawka 69
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na konieczność 
rozróżnienia dwóch pojęć:

3. zwraca uwagę, że a) „przedsiębiorstwo 
społeczne” oznacza przedsiębiorstwo 
sektora gospodarki społecznej, które 
[samo nie jest przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania i które, w chwili
dokonania inwestycji przez europejski 
fundusz na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej], nie jest notowane na rynku 
regulowanym, jak określono w art. 4 ust. 
1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE, oraz 
[które, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
zajmujących się mieszkalnictwem 
socjalnym lub innymi sektorami 
o znaczeniu społecznym o wysokiej 
intensywności inwestycji, ma albo obrót 
roczny o wartości nieprzekraczającej 50 
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mln EUR, albo roczną sumę bilansową 
nieprzekraczającą 43 mln EUR i które:
(i) zgodnie z jego regulaminem, aktem 
założycielskim lub jakimkolwiek innym 
dokumentem statutowym dotyczących 
założenia działalności, powstało bardziej 
w celu osiągnięcia wymiernych, 
pozytywnych skutków społecznych niż 
wygenerowania zysków dla właścicieli, 
członków i zainteresowanych stron, jeżeli:
– przedsiębiorstwo świadczy usługi lub 
wytwarza towary pozwalające na 
osiągnięcie korzyści społecznych, oraz
– przedsiębiorstwo stosuje metodę 
produkcji towarów lub świadczenia usług, 
która odzwierciedla jego cel o charakterze 
społecznym;
(ii) inwestuje wygenerowane zyski przede 
wszystkim w celu osiągnięcia swojego 
podstawowego celu i stosuje uprzednio 
określone procedury i zasady w 
odniesieniu do wszelkich przypadków 
podziału zysków między udziałowców i 
właścicieli, aby zagwarantować, że
jakikolwiek podział zysków nie wpływa 
negatywnie na cel podstawowy;
(iii) jest zarządzane w przedsiębiorczy, 
odpowiedzialny i przejrzysty sposób, 
w szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów lub wszystkich 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza prowadzona 
przez przedsiębiorstwo, w jego proces 
decyzyjny.

Or. en

Poprawka 70
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – wprowadzenie



AM\904429PL.doc 37/142 PE491.143v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na konieczność 
rozróżnienia dwóch pojęć:

3. w związku z rozporządzeniem 
proponowanym przez Komisję Europejską 
w sprawie europejskiego funduszu na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej zwraca 
uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch 
pojęć:

Or. de

Poprawka 71
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera A

Projekt rezolucji Poprawka

A. przedsiębiorczość społeczna: cały 
sektor europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;

skreślona

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera A)

Projekt rezolucji Poprawka

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;

A. przedsiębiorczość społeczna: 
przedsiębiorstwa społeczne i cały sektor 
europejskiej gospodarki społecznej, 
oferujące w szczególności produkty lub 
usługi społeczne lub świadczone w 
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interesie ogólnym bądź realizujące swoimi 
działaniami przede wszystkim cele 
społeczne;

Or. fr

Poprawka 73
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera A

Projekt rezolucji Poprawka

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor 
europejskiej społecznej gospodarki 
oferujący produkty lub usługi społeczne 
bądź realizujący swoimi działaniami cele 
społeczne;

Or. de

Poprawka 74
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera A)

Projekt rezolucji Poprawka

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne;

A. przedsiębiorczość społeczna: cały sektor 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej, oferujący produkty lub usługi 
społeczne bądź realizujący swoimi 
działaniami cele społeczne i dążący do 
wywołania przemian społecznych dzięki 
innowacjom;

Or. fr
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Poprawka 75
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera B

Projekt rezolucji Poprawka

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje 
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, 
w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

skreślona

Or. en

Poprawka 76
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera B

Projekt rezolucji Poprawka

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje 
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, 
w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

B. przedsiębiorstwa społeczne oznaczają 
przedsiębiorstwo, które nie jest notowane 
na rynku regulowanym, jak określono 
w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 
2004/39/WE i które:

(i) zgodnie z jego regulaminem, aktem 
założycielskim lub jakimkolwiek innym 
dokumentem statutowym dotyczących 
założenia działalności, powstało bardziej 
w celu osiągnięcia wymiernych, 
pozytywnych skutków społecznych niż 
wygenerowania zysków dla właścicieli, 
członków i zainteresowanych stron, jeżeli:
– przedsiębiorstwo świadczy usługi lub 
wytwarza towary pozwalające na 
osiągnięcie korzyści społecznych, lub



PE491.143v01-00 40/142 AM\904429PL.doc

PL

– przedsiębiorstwo stosuje metodę 
produkcji towarów lub świadczenia usług, 
która odzwierciedla jego cel o charakterze 
społecznym;
(ii) inwestuje wygenerowane zyski przede 
wszystkim w celu osiągnięcia swojego 
podstawowego celu i stosuje uprzednio 
określone procedury i zasady w 
odniesieniu do wszelkich przypadków 
podziału zysków między udziałowców i 
właścicieli, aby zagwarantować, że 
jakikolwiek podział zysków nie wpływa 
negatywnie na cel podstawowy;
(iii) które jest zarządzane 
w przedsiębiorczy, odpowiedzialny 
i przejrzysty sposób, w szczególności 
poprzez angażowanie pracowników, 
klientów lub wszystkich zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza prowadzona przez 
przedsiębiorstwo.

Or. en

Poprawka 77
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera B

Projekt rezolucji Poprawka

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające i 
funkcjonujące instytucje i organizacje w 
społecznej gospodarce przedsiębiorstw, w 
formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające i 
funkcjonujące instytucje i organizacje w 
społecznej gospodarce przedsiębiorstw, w 
formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub nowe formy 
przedsiębiorstw;

ich spójne z przedsiębiorczością cele mają 
oddziaływanie społeczne, które można 
mierzyć za pomocą wskaźników 
efektywności. Dostarczają one dobra i 
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świadczą usługi w duchu 
przedsiębiorczości i innowacyjności. Zyski 
są przede wszystkich ponownie 
inwestowane w dalszą promocję celów 
społecznych i zarządzane w przejrzysty 
sposób, np. poprzez włączenie 
pracowników, klientów i 
zainteresowanych podmiotów;

Or. de

Poprawka 78
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera B

Projekt rezolucji Poprawka

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje 
w społecznej gospodarce przedsiębiorstw, 
w formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające 
i funkcjonujące instytucje i organizacje, 
które dostarczają produkty lub usługi 
społeczne i które inwestują wygenerowane 
zyski w prowadzoną działalność, a także 
są zarządzane w odpowiedzialny 
i przejrzysty sposób, w szczególności 
poprzez propagowanie aktywnego 
uczestnictwa – w podejmowaniu decyzji 
dotyczących przedsiębiorstwa i jego 
procesu produkcji – pracowników, 
klientów lub wszystkich zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza prowadzona przez 
przedsiębiorstwo. przedsiębiorstwa te 
mogą przybierać formę stowarzyszeń 
organizacji opiekuńczych, spółdzielni, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub 
fundacji bądź inne formy przedsiębiorstw 
lub organizacji prywatnych;

Or. en

Poprawka 79
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera B)

Projekt rezolucji Poprawka

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające i 
funkcjonujące instytucje i organizacje w 
społecznej gospodarce przedsiębiorstw, w 
formie organizacji opiekuńczych, 
przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń, 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub fundacji;

B. przedsiębiorstwa społeczne: działające i 
funkcjonujące instytucje i organizacje w 
społecznej gospodarce przedsiębiorstw, w 
formie organizacji opiekuńczych, 
tradycyjnych przedsiębiorstw prywatnych 
lub przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej: stowarzyszeń, spółdzielni, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub 
fundacji;

Or. fr

Poprawka 80
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – litera Ba) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. stwierdza, że podział zysków jest 
możliwy przy zachowaniu celów 
przedsiębiorstwa społecznego i jego 
oddziaływania społecznego oraz 
podkreśla, że nawet jeśli nie oferuje ono 
bezpośrednio żadnych społecznych 
produktów i usług, działalność 
przedsiębiorstwa społecznego może nadal 
wiązać się z pośrednimi czynnikami 
społecznymi; na przykład wysiłki mające 
na celu włączenie i integrację 
zmarginalizowanych grup w środowisku 
pracowniczym, udzielanie wsparcia w 
zakresie edukacji społecznej oraz 
(ponowna) integracja osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenia i 
zakłady pracy chronionej;
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Or. de

Poprawka 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Definicja ta odnosi się do 
„przedsiębiorstw społecznych” 
oznaczających przedsiębiorstwo, 
niezależnie od jego formy prawnej, które 
nie jest notowane na rynku regulowanym, 
jak określono w art. 4 ust. 1 pkt 14 
dyrektywy 2004/39/WE i które:
(i) zgodnie z jego regulaminem, aktem 
założycielskim lub jakimkolwiek innym 
dokumentem statutowym dotyczących 
założenia działalności, powstało bardziej 
w celu osiągnięcia wymiernych, 
pozytywnych skutków społecznych niż 
wygenerowania zysków dla właścicieli, 
członków i zainteresowanych stron, jeżeli:
– przedsiębiorstwo świadczy usługi lub 
wytwarza towary pozwalające na 
osiągnięcie korzyści społecznych, lub
– przedsiębiorstwo stosuje innowacyjną 
metodę produkcji towarów lub 
świadczenia usług, która odzwierciedla 
jego cel o charakterze społecznym;
(ii) inwestuje wygenerowane zyski przede 
wszystkim w celu osiągnięcia swojego 
podstawowego celu i stosuje uprzednio 
określone procedury i zasady w 
odniesieniu do wszelkich przypadków 
podziału zysków między udziałowców i 
właścicieli, aby zagwarantować, że 
jakikolwiek podział zysków nie wpływa 
negatywnie na cel podstawowy;
(iii) które jest zarządzane 
w przedsiębiorczy, odpowiedzialny 
i przejrzysty sposób, w szczególności 
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poprzez angażowanie pracowników, 
klientów lub wszystkich zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza prowadzona przez 
przedsiębiorstwo.

Or. en

Poprawka 82
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną 
działalność w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw mogą 
utrzymywać silne powiązania 
z przedsiębiorczością społeczną;

Or. en

Poprawka 83
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że należy odróżnić pojęcie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej, mimo że 
niektóre przedsiębiorstwa komercyjne 
prowadzące ważną działalność w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
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przedsiębiorstw mogą utrzymywać silne 
powiązania z przedsiębiorczością 
społeczną;

Or. en

Poprawka 84
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że przedsiębiorczość 
społeczna pociąga za sobą szczególną 
odpowiedzialność względem pracowników, 
klientów i całego społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 85
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania realizowane w 
sektorze przedsiębiorczości społecznej 
przez ochotników, w tym młodych ludzi 
rozpoczynających swoje kariery 
zawodowe, wnoszących swój entuzjazm i 
nowe umiejętności, oraz osoby starsze, 
mające ogromne doświadczenie i 
rozwinięte umiejętności, stanowią istotny 
wkład na rzecz organizacji opiekuńczych 
i solidarności, zarówno w państwach 
członkowskich, jak i na szczeblu 
transnarodowym, oraz nadają sens życiu 
wielu osób;
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Or. en

Poprawka 86
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz 
organizacji opiekuńczych i solidarności 
oraz nadają sens życiu wielu osób; zwraca 
się z tego względu o wsparcie finansowe 
na szczeblu lokalnym, krajowym 
i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników są 
cenne dla spójności gospodarczej i 
społecznej oraz solidarności, co nadaje
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o odpowiednie wsparcie 
finansowe na szczeblu lokalnym, 
krajowym i europejskim;

Or. en

Poprawka 87
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym wsparcie 
finansowe i strukturalne na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

Or. de

Poprawka 88
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania realizowane 
przez ochotników stanowią istotny wkład 
na rzecz organizacji opiekuńczych 
i solidarności oraz nadają sens życiu wielu 
osób; zwraca się o wsparcie finansowe na 
szczeblu lokalnym, krajowym 
i europejskim;

Or. en

Poprawka 89
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wzmocnienie pozycji 
wolontariatu, zwłaszcza przez wsparcie 
finansowe na szczeblu lokalnym, 
krajowym i europejskim, ale również 
większe uznanie w systemach edukacji 
oraz kształcenia i doskonalenia 
zawodowego;

Or. fr

Poprawka 90
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;
podkreśla, że nie może to w żaden sposób 
negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie i 
warunki pracy osób, które utrzymują się z 
pracy w przedmiotowym sektorze; 

Or. en

Poprawka 91
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o pełne uznanie oraz, w 
stosownych przypadkach, wsparcie 
finansowe na szczeblu lokalnym, 
krajowym i europejskim;

Or. en

Poprawka 92
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe na szczeblu 
lokalnym, krajowym i europejskim;

4. podkreśla, że działania ochotników 
stanowią istotny wkład na rzecz organizacji 
opiekuńczych i solidarności oraz nadają 
sens życiu wielu osób; zwraca się z tego 
względu o wsparcie finansowe i 
regulacyjne na szczeblu lokalnym, 
krajowym i europejskim;

Or. en

Poprawka 93
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania;

skreślona

(Sformułowano nową definicję.)

Or. en

Poprawka 94
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 

5. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
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niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania;

publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zagwarantowania co 
najmniej równego udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych 
oraz zapewnienia bardziej 
systematycznego stosowania kryteriów 
społecznych i środowiskowych w zakresie 
udzielania zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 95
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania;

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
społeczne głównie inwestują 
wygenerowane zyski, aby realizować swój 
cel społeczny; generowanie zysku 
stanowiące siłę napędową świadczenia 
usług może łatwo zahamować jakość i 
dostępność tych usług;

Or. en

Poprawka 96
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 

5. zwraca uwagę na wartość społeczną 
zapewnianą przez organizacje opiekuńcze 
i potrzebę jej zachowania;



AM\904429PL.doc 51/142 PE491.143v01-00

PL

zachowania;

Or. en

Poprawka 97
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania;

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wywołuje szeroko pojętą 
aktywność społeczną z wykorzystaniem 
metod przedsiębiorczości; z tego punktu 
widzenia znajduje się pomiędzy rynkiem a 
polityką publiczną, pomiędzy sektorem 
komercyjnym a sektorem 
niekomercyjnym; przypomina, że 
przedsiębiorczość społeczna nie zawsze 
musi być niekomercyjna, ale że strategia 
przedsiębiorstw społecznych polega na 
poszukiwaniu trwałych rozwiązań danych 
problemów; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną tworzoną przez 
organizacje opiekuńcze, potrzebę jej 
zachowania i umożliwienia jej rozwoju;

Or. fr

Poprawka 98
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
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organizacje opiekuńcze i potrzebę jej
zachowania;

przedsiębiorstwa społeczne i potrzebę jej 
zachowania;

Or. en

Poprawka 99
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania;

5. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna nie zawsze musi być 
niekomercyjna; podkreśla jednocześnie 
wartość społeczną zapewnianą przez 
organizacje opiekuńcze i potrzebę jej 
zachowania; podkreśla, że sektor 
przedsiębiorczości społecznej przyczynia 
się do budowania solidarności i spełniania 
zasad społecznych poprzez inwestowanie 
wygenerowanych zysków w realizację 
swoich celów podstawowych, zamiast 
dzielenia tych zysków między właścicieli, 
członków lub udziałowców; redystrybucja 
powinna być ograniczona i dokonywana 
tylko w wyjątkowych przypadkach bez 
negatywnego wpływu na cele podstawowe; 

Or. en

Poprawka 100
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że prawo użytkowników do 
dokonywania wyboru jest ważnym 
aspektem usług społecznych oraz że z 
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prawa tego można korzystać tylko 
wówczas, gdy dostępny jest więcej niż 
jeden usługodawca;

Or. de

Poprawka 101
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

skreślony

Or. de

Poprawka 102
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 

6. zwraca się do Komisji o opracowanie 
ram prawnych umożliwiających 
wspieranie różnorodności organizacyjnej 
przedsiębiorstw społecznych, 
dostosowywanie się do charakteru i 



PE491.143v01-00 54/142 AM\904429PL.doc

PL

na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

specyfiki ich działalności, zwłaszcza przez 
przyjęcie zasad udzielania pomocy 
finansowej ad hoc, aby przedsiębiorstwa 
te mogły w dobrych warunkach prowadzić 
i rozwijać swoją działalność;

Or. fr

Poprawka 103
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

6. stwierdza, że innowacyjne
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 104
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 

6. Stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
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konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach sektora 
przedsiębiorczości społecznej, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe mniej rentowne obszary, 
w większości wiejskie – gdzie bariery 
logistyczne powodują wyższe koszty –
stają się coraz bardziej uzależnione od tak 
zwanych usług socjalnych i działalności 
charytatywnej;

Or. en

Poprawka 105
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje społeczne nie powinny być 
narażone na nieuczciwą konkurencję, do 
której może dojść, jeżeli przedsiębiorstwa 
komercyjne skupiają się na lukratywnych 
obszarach, z których większość to obszary 
miejskie, zatem pozostałe obszary, 
w większości wiejskie – gdzie bariery 
logistyczne powodują wyższe koszty –
stają się coraz bardziej uzależnione od tak 
zwanych „usług dla ubogich”;

Or. en

Poprawka 106
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie 
lub peryferyjne – gdzie bariery logistyczne 
powodują wyższe koszty – stają się coraz 
bardziej uzależnione od tak zwanych 
„usług dla ubogich”;

Or. en

Poprawka 107
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie –
gdzie bariery logistyczne powodują wyższe 
koszty – stają się coraz bardziej 
uzależnione od tak zwanych „usług dla 
ubogich”;

6. Stwierdza, że przedsiębiorstwa lub 
organizacje opieki społecznej nie powinny 
być narażone na nieuregulowaną 
konkurencję, do której może dojść, jeżeli 
przedsiębiorstwa komercyjne skupiają się 
na lukratywnych obszarach, z których 
większość to obszary miejskie, zatem 
pozostałe obszary, w większości wiejskie 
lub peryferyjne – gdzie bariery logistyczne 
powodują wyższe koszty – stają się coraz 
bardziej uzależnione od tak zwanych 
„usług dla ubogich”;

Or. en

Poprawka 108
Sven Giegold
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 
europejskim;

7. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą europejskich funduszy 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej; 
stwierdza, że fundusze UE powinny 
obejmować programy, których wyraźnym 
celem jest wspieranie dostępu 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej i 
sektora przedsiębiorczości społecznej do 
finansowania; popiera promowanie 
wspólnotowych programów dla młodych 
ludzi, którzy chcą zakładać 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej 
(tj. programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców) oraz zwiększenie dostępu 
do tych programów; przypomina jednak, 
że samozatrudnieniu musi towarzyszyć 
zapewnienie wystarczających wytycznych, 
narzędzi i instrumentów w zakresie 
inwestowania, aby uniknąć sytuacji, w 
której młodzi ludzie muszą stawiać czoła 
niekorzystnym warunkom pracy 
wymagającym stałego osobistego wkładu, 
niewystarczającej ochronie społecznej, 
długom i bankructwu;

Or. en

Poprawka 109
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 

7. uwydatnia argumenty społeczno-
gospodarcze, przemawiające za 
zapewnieniem odpowiedniego wsparcia 
finansowego UE na rzecz przedsiębiorstw 
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europejskim; społecznych; podkreśla znaczenie 
zagwarantowania państwom 
członkowskim elastyczności 
umożliwiającej korzystanie z tego 
wsparcia w celu zaspokojenia potrzeb 
stwierdzonych w ich sektorach 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. en

Poprawka 110
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 
europejskim;

7. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
społeczne powinny uzyskać wsparcie 
finansowe na szczeblu europejskim po 
przeprowadzeniu szczegółowej kontroli;

Or. de

Poprawka 111
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. stwierdza, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 
europejskim;

7. stwierdza, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne powinny 
uzyskać wsparcie finansowe na szczeblu 
europejskim oraz apeluje o ustanowienie 
innych sposobów korzystania z funduszy 
UE, w szczególności EFS oraz EFRR w 
celu finansowania projektów oraz do 
ustanowienia ram dla europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
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społecznej;

Or. de

Poprawka 112
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że w kontekście wspierania 
przedsiębiorstw społecznych istotne jest 
zwiększenie dostępu do finansowania 
zarówno na szczeblu europejskim, jak i 
krajowym, oraz zwraca uwagę na to, że 
istniejące braki informacyjne na temat 
przedsiębiorstw społecznych utrudniają 
znajdowanie inwestorów. Warto tu 
zaznaczyć, że przedsiębiorstwa społeczne 
są bardziej konkurencyjne i produktywne 
niż sądzimy, przede wszystkim ze względu 
na osobiste zaangażowanie zatrudnionego 
w nich personelu i lepsze warunki pracy;

Or. el

Poprawka 113
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. Podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 

skreślony
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przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

(Tekst włączony do ust. 7.)

Or. en

Poprawka 114
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. popiera promowanie wspólnotowych 
programów dla młodych ludzi, którzy chcą 
zakładać przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej (tj. programu Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców) oraz 
zwiększenie dostępu do tych programów; 
przypomina jednak, że samozatrudnieniu 
musi towarzyszyć zapewnienie 
wystarczających wytycznych, narzędzi i 
instrumentów w zakresie inwestowania, 
aby uniknąć sytuacji, w której młodzi 
ludzie muszą stawiać czoła niekorzystnym 
warunkom pracy wymagającym stałego 
osobistego wkładu, niewystarczającej 
ochronie społecznej, długom i 
bankructwu;

Or. en

Poprawka 115
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się
młodych przedsiębiorców w 

8. podkreśla potrzebę dostrzeżenia przez
młodych przedsiębiorców swojej 
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przedsiębiorczość społeczną i zbadania jej 
nowych form; wzywa z tego względu o 
zapewnienie lepszego dostępu młodych
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

przyszłości w przedsiębiorczości społecznej
i aktywnego zaangażowania się w rozwój 
jej nowych form i perspektyw; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
ściślejszą współpracę między 
przedsiębiorczością społeczną i 
uniwersytetami; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badań w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej w ramach 
programów badawczych PROGRESS oraz 
w swoich agencjach;

Or. de

Poprawka 116
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. podkreśla znaczenie środków mających 
na celu promowania przedsiębiorczości i 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych, w szczególności w 
odniesieniu do młodych przedsiębiorców, 
aby zapewnić przedsiębiorcom lepszy 
dostęp do wspólnotowych programów 
i finansowania;

Or. en

Poprawka 117
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się
młodych przedsiębiorców w 

8. podkreśla potrzebę większego uznania 
przedsiębiorczości społecznej w krajowych 
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przedsiębiorczość społeczną i zbadania jej 
nowych form; wzywa z tego względu o 
zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

systemach edukacji, aby wzbudzić 
zainteresowanie młodych pokoleń, 
zachęcić młodych przedsiębiorców do 
zaangażowania się w przedsiębiorczość 
społeczną i umożliwić im wypracowanie
jej nowych form; wzywa z tego względu o 
zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania; domaga się 
zapewnienia dalszej realizacji programu 
„Erasmus” dla młodych przedsiębiorców 
oraz zwiększenia atrakcyjności i 
widoczności programu;

Or. fr

Poprawka 118
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców w 
przedsiębiorczość społeczną i zbadania jej 
nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców w 
przedsiębiorczość społeczną i rozwój jej 
nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania (np. program 
Erasmus dla młodych przedsiębiorców 
itd.);

Or. de

Poprawka 119
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie łatwiejszego dostępu 
młodych przedsiębiorców do 
wspólnotowych programów 
i finansowania;

Or. de

Poprawka 120
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców 
w przedsiębiorczość społeczną i zbadania 
jej nowych form; wzywa z tego względu 
o zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców, zwłaszcza 
kobiet, w przedsiębiorczość społeczną 
i zbadania jej nowych form; wzywa z tego 
względu o zapewnienie lepszego dostępu 
młodych przedsiębiorców, w tym kobiet,
do wspólnotowych programów 
i finansowania;

Or. en

Poprawka 121
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców w 
przedsiębiorczość społeczną i zbadania jej 
nowych form; wzywa z tego względu o 
zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców do wspólnotowych 
programów i finansowania;

8. podkreśla potrzebę zaangażowania się 
młodych przedsiębiorców i kobiet 
prowadzących przedsiębiorstwa w 
przedsiębiorczość społeczną i zbadania jej 
nowych form; wzywa z tego względu o 
zapewnienie lepszego dostępu młodych 
przedsiębiorców i kobiet prowadzących 
przedsiębiorstwa do wspólnotowych 
programów i finansowania;

Or. fr

Poprawka 122
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. popiera działania na szczeblu zarówno 
europejskim, jak i krajowym, mające na 
celu wspieranie przedsiębiorstw 
społecznych poprzez zapewnienie ich 
rentowności i najwyższej wydajności 
społecznej poprzez organizację szkoleń i 
programów informacyjnych na temat 
przedsiębiorczości społecznej, jak również 
na temat istniejących ram prawnych oraz 
jednoczesne wspieranie ich integracji w 
ramach wstępnych i dalszych szkoleń; 

Or. el

Poprawka 123
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
rozszerzeniu i wzmocnieniu już 
rozwiniętego sektora stowarzyszeń w 
różnych państwach członkowskich;

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
rozszerzeniu i wzmocnieniu już 
rozwiniętego sektora stowarzyszeń w 
różnych państwach członkowskich; zwraca 
się do Komisji o wznowienie prac nad 
wnioskiem ustawodawczym w sprawie 
europejskiego statutu stowarzyszeń 
zgodnie z oświadczeniem pisemnym 
Parlamentu Europejskiego nr 
P7_DCL(2010)0084 przyjętym w dniu 10 
marca 2011 r.;

Or. fr

Poprawka 124
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
rozszerzeniu i wzmocnieniu już 
rozwiniętego sektora stowarzyszeń 
w różnych państwach członkowskich;

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
rozszerzeniu i wzmocnieniu już 
rozwiniętego sektora stowarzyszeń 
w różnych państwach członkowskich;
wzywa do opracowania europejskiego 
statutu stowarzyszeń; 

Or. en

Poprawka 125
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
rozszerzeniu i wzmocnieniu już 
rozwiniętego sektora stowarzyszeń 
w różnych państwach członkowskich;

9. popiera podejmowane na szczeblu 
europejskim inicjatywy służące 
uzupełnieniu, rozszerzeniu i wzmocnieniu 
już rozwiniętego sektora stowarzyszeń 
w różnych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 126
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że wykorzystanie pełnego 
potencjału sektora w tworzeniu trwałego 
zatrudnienia i świadczeniu usług wysokiej 
jakości wymaga zapewnienia godnych 
warunków pracy i wysokiej jakości 
zatrudnienia; włączenie pracowników na 
zasadach demokratycznych lub, 
odpowiednio, rokowania zbiorowe mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
konkurencji opartej na jakości usług, a 
nie na najniższej cenie; przypomina, że 
jest to związane, między innymi, ze 
podwyższeniem wynagrodzeń i 
ograniczeniem zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, by 
osiągnąć poziom pensji zapewniający 
godne utrzymanie, przy zagwarantowaniu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy; podkreśla, że sektorowy dialog 
społeczny przyczyniłby się znacząco do 
zapewnienia zatrudnienia wysokiej jakości 
w sektorze usług społecznych;

Or. en
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Poprawka 127
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że wykorzystanie pełnego 
potencjału sektora w tworzeniu trwałego 
zatrudnienia i świadczeniu usług wysokiej 
jakości wymaga zapewnienia godnych 
warunków pracy i wysokiej jakości 
zatrudnienia; rokowania zbiorowe i 
układy zbiorowe pracy mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia konkurencji 
opartej na jakości usług, a nie na 
najniższej cenie; jest to związane, między 
innymi, z podwyższeniem wynagrodzeń i 
ograniczeniem zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, by 
osiągnąć poziom pensji zapewniający 
godne utrzymanie, przy zagwarantowaniu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy; sektorowy dialog społeczny 
przyczyniłby się znacząco do zapewnienia 
zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze 
usług społecznych;

Or. en

Poprawka 128
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje zgłoszony 
przez Komisję zamiar zaproponowania 
europejskich ram regulacyjnych 
dotyczących społecznych funduszy 
inwestycyjnych w celu ułatwienia 
przedsiębiorstwom społecznym dostępu do 
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rynków finansowych;

Or. en

Poprawka 129
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar przedłożenia 
wniosku dotyczącego uproszczenia 
rozporządzenia w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej;

10. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar przedłożenia 
wniosku dotyczącego uproszczenia 
rozporządzenia w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej; zauważa, że 
większość spółdzielni stanowią małe 
przedsiębiorstwa, prowadzące działalność 
w ramach terytorium państwowego, w 
związku z czym wnosi o nadanie temu 
statutowi dobrowolnego charakteru;

Or. en

Poprawka 130
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do ustanowienia europejskich 
zasad udzielania zamówień publicznych 
opartych na stosowaniu zasady „oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie”, zamiast 
na zasady „najniższy koszt”, przy zlecaniu 
świadczenia usług; kryteria oparte na 
zasadzie „oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie”, powinny obejmować 
pełny zakres aspektów społecznych i 
aspektów dotyczących jakości pracy, 
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takich jak godne warunki, rokowania 
zbiorowe, równe wynagrodzenie za pracę 
o równej wartości, sprawiedliwy handel, 
integracja społeczna osób w niekorzystnej 
sytuacji lub osób należących do grup 
narażonych spośród osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zgłoszony przez Komisję 
zamiar zlecenia analizy dotyczącej sytuacji 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych we 
wszystkich państwach członkowskich;

11. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie analizy dotyczącej 
sytuacji towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych we wszystkich państwach 
członkowskich i wzięcie pod uwagę w tym 
celu analizy przeprowadzonej przez 
Parlament Europejski; zachęca Komisję 
do wykonania tego zadania w ścisłej 
współpracy z przedstawicielami 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z 
Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 132
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zgłoszony przez Komisję 
zamiar zlecenia analizy dotyczącej sytuacji 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych we 

11. popiera zgłoszony przez Komisję 
zamiar przeprowadzenia analizy 
porównawczej dotyczącej sytuacji 
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wszystkich państwach członkowskich; towarzystw ubezpieczeń wzajemnych we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 133
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa zróżnicowanie sektora 
przedsiębiorczości społecznej oraz 
podkreśla, że opracowania jakichkolwiek 
nowych ram na szczeblu UE powinno być 
dobrowolne, aby uwzględnić 
funkcjonowanie różnych społecznych 
modeli biznesowych w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 134
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;
kładzie nacisk na korzyści płynące z 
ustanowienia statutu europejskiego, który 
umożliwiłby towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych prowadzenie działalności 
transgranicznej, nie powodując przy tym 
ich demutualizacji, przyczyniłby się do 
uznania ich wkładu społecznego, 
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zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej 
jakości świadczonych usług socjalnych i 
zdrowotnych, i poszanowania zasady 
solidarności i równego dostępu do usług, 
umożliwiłby towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych prowadzenie działalności w 
państwach członkowskich, w których nie 
mają jeszcze siedziby (głównie w nowych 
państwach członkowskich) oraz 
doprowadziłby do zmniejszenia skutków 
rosnącej presji finansowej, powodującej 
zaostrzanie wymogów dotyczących 
funduszy własnych, dzięki lepszym 
warunkom prawnym; podkreśla, że 
przyjęte już statuty, takie jak statut 
spółdzielni europejskiej lub statut spółki 
europejskiej, są nieodpowiednie dla 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ze 
względu na różnice występujące w ich 
modelach biznesowych;

Or. en

Poprawka 135
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
będące solidnymi przedsiębiorstwami 
nastawionymi na długofalowy rozwój i 
tworzące wysokiej jakości miejsca pracy, 
wpisują się w cele strategii „Europa 
2020” dążącej do wypracowania trwałego 
wzrostu gospodarczego;

Or. fr
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Poprawka 136
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;
wyraża ubolewanie, że żadni 
przedstawiciele towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych nie weszli do składu grupy 
ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej, której zadaniem jest zbadanie 
postępu realizacji środków przewidzianych 
w tym komunikacie;

Or. en

Poprawka 137
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;

12. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych powinny – za pomocą statutu 
europejskiego – zostać uznane za 
odrębnego i istotnego uczestnika 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa;
jest zdania, że powinno to mieć miejsce 
pod warunkiem gruntownego zbadania 
argumentów za i przeciw;

Or. de
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Poprawka 138
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego statutu fundacji europejskiej5;

13. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego statutu fundacji europejskiej, 
który będzie skuteczny tylko wtedy, gdy 
zostanie wprowadzony na zasadzie 
dobrowolności5;

Or. en

Poprawka 139
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie stworzenia 
europejskiego prawa statutu klubów;

Or. de

Poprawka 140
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. wzywa do zapewnienia większej 
jasności w odniesieniu do pakietu
przepisów UE dotyczących pomocy 
państwa w zakresie usług społecznych 
i lokalnych;
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Or. en

Poprawka 141
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z wprowadzenia zmian do
przepisów UE dotyczących pomocy 
państwa w zakresie usług społecznych 
i lokalnych;

Or. en

Poprawka 142
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych, zachęcając 
jednocześnie Komisję do dodatkowego 
uściślenia tych przepisów, aby ułatwić ich 
interpretację i stosowanie przez organy 
lokalne i regionalne, w szczególności w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. en

Poprawka 143
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych świadczonych w 
interesie ogólnym; podkreśla jednak, że 
środki te są jedynie pierwszym krokiem 
niezbędnym, ale niewystarczającym, do 
zapewnienia władzom krajowym i 
lokalnym oraz podmiotom sektora 
dostatecznej pewności prawa, a także 
uwzględnienia specyfiki usług 
publicznych, których rola w zakresie 
spójności społecznej i terytorialnej nigdy 
wcześniej nie była tak istotna;

Or. fr

Poprawka 144
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych, zachęcając 
jednak przy tym Komisję do dodatkowego 
uściślenia tych przepisów, aby ułatwić ich 
interpretację i stosowanie przez organy 
lokalne i regionalne, w szczególności w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 145
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia zachęt 
podatkowych dla przedsiębiorstw 
społecznych, mających zastosowanie 
ogólne oraz w przypadkach, w których 
przedsiębiorstwa te zatrudniają osoby z 
grup narażonych;

Or. en

Poprawka 146
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych;

14. cieszy się z przyjęcia zmienionego 
pakietu przepisów UE dotyczących 
pomocy państwa w zakresie usług 
społecznych i lokalnych świadczonych w 
interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 147
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że w dokumencie 
COM(2004)0018 Komisja zobowiązała się 
podjąć dwanaście działań, w tym:
· wspierać zainteresowane strony i 
zapewnić zorganizowaną wymianę 
informacji,
· rozpowszechniać najlepsze praktyki w 
celu poprawy ustawodawstwa krajowego,
· gromadzić europejskie dane statystyczne,
· uprościć prawodawstwo europejski 
dotyczące spółdzielni i dokonać jego 
przeglądu,
· zainicjować dostosowane do konkretnych 
potrzeb programy edukacyjne, a także 
umieszczać odniesienia do spółdzielni w 
zasadach regulujących instrumenty 
finansowe EFI;

Or. en

Poprawka 148
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. ubolewa nad faktem, że spośród 
powyższych zobowiązań zrealizowano 
jedynie trzy, przy czym bez znaczących 
rezultatów; podkreśla, że takie 
niedociągnięcia ograniczają potencjał 
rozwojowy spółdzielni;

Or. en
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Poprawka 149
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. podkreśla, że we wszystkich 
dziedzinach polityki UE powinno się 
uznać specyficzny charakter oraz wartość 
dodaną przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, w tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych, poprzez odpowiednie 
dostosowanie prawodawstwa dotyczącego 
zamówień publicznych, pomocy państwa 
oraz przepisów finansowych;

Or. en

Poprawka 150
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa państwa członkowskie do 
określenia bardziej korzystnych 
warunków dla spółdzielni, obejmujących 
dostęp do kredytów oraz zachęty 
podatkowe;

Or. en

Poprawka 151
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14e. wyraża poparcie dla środków 
wspierania przedsiębiorczości, w 
szczególności usług doradczych oraz 
szkoleń dla pracowników, a także dostępu 
spółdzielni do źródeł finansowania, 
zwłaszcza w przypadku ich wykupu przez 
pracowników lub klientów, ponieważ są to 
niedocenione narzędzia ratowania 
przedsiębiorstw w czasach kryzysu, a także 
przekazywania przedsiębiorstw 
rodzinnych;

Or. en

Poprawka 152
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14f. zwraca uwagę, że brak zasobów 
skutkuje brakiem wyników; podkreśla 
potrzebę pilnego usprawnienia pracy 
Komisji pod kątem organizacji i zasobów 
poświęcanych na gospodarkę społeczną, 
biorąc pod uwagę aktualne rozproszenie 
kompetencji i personelu zajmującego się 
gospodarką społeczną w Komisji;

Or. en

Poprawka 153
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zapewnianych przez 
państwo usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym nie uznaje się za 
element przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ są one finansowane przede 
wszystkim z podatków, za wyjątkiem 
przypadków, kiedy są świadczone we 
współpracy z przedsiębiorstwami 
społecznymi;

15. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
społeczne są ważnymi dostawcami usług 
społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym; zwraca się do Komisji o uznanie 
za równoprawne wszystkich opcji 
zawierania i finansowania usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym pod warunkiem zachowania 
zasad określonych w prawie pierwotnym 
dotyczącym niedyskryminacji, równego 
traktowania i przejrzystości; wzywa 
ponadto do uznania najlepszych praktyk w 
państwach członkowskich w oparciu o 
zasadę, zgodnie z którą wszyscy 
usługodawcy, bez względu na ich status 
prawny, po spełnieniu prawnych 
wymogów mogą świadczyć usługi pod 
warunkiem zachowania zasad 
określonych w prawie pierwotnym 
dotyczącym niedyskryminacji, równego 
traktowania i przejrzystości;

Or. de

Poprawka 154
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zapewnianych przez 
państwo usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym nie uznaje się za 
element przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ są one finansowane przede 
wszystkim z podatków, za wyjątkiem 
przypadków, kiedy są świadczone we 
współpracy z przedsiębiorstwami 
społecznymi;

15. przedsiębiorstwa społeczne są 
ważnymi dostawcami usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym. często 
przedsiębiorstwa te wywodzą się z 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji wolontariackich lub 
stowarzyszeń opieki socjalnej, 
świadczących zindywidualizowane usługi, 
mające na celu zaspokojenie 
podstawowych potrzeb ludzkich, w 
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szczególności potrzeb użytkowników 
znajdujących się na słabszej pozycji, bądź 
są z tymi podmiotami ściśle powiązane; 
często przedsiębiorstwa społeczne mają 
pośredni status między podmiotami 
tradycyjnego sektora prywatnego i 
publicznego, świadczącymi usługi 
publiczne, tj. w ramach zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 155
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zapewnianych przez 
państwo usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym nie uznaje się za 
element przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ są one finansowane przede 
wszystkim z podatków, za wyjątkiem 
przypadków, kiedy są świadczone we 
współpracy z przedsiębiorstwami 
społecznymi;

15. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
społeczne są ważnymi dostawcami usług 
społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym. często przedsiębiorstwa te 
wywodzą się z organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji 
wolontariackich lub stowarzyszeń opieki 
socjalnej, świadczących 
zindywidualizowane usługi, mające na 
celu zaspokojenie podstawowych potrzeb 
ludzkich, w szczególności potrzeb 
użytkowników znajdujących się na 
słabszej pozycji, bądź są z tymi 
podmiotami ściśle powiązane; często 
przedsiębiorstwa społeczne mają pośredni 
status między podmiotami tradycyjnego 
sektora prywatnego i publicznego, 
świadczącymi usługi publiczne, tj. w 
ramach zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 156
Sven Giegold
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący wielojęzycznej 
platformy dla przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej i sektora przedsiębiorczości 
społecznej; popiera inicjatywy 
prowadzone na szczeblu europejskim w 
celu zintensyfikowania sieci wzajemnej 
wymiany, które mogą przyczynić się do 
upowszechnienia najlepszych praktyk na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym; przypomina, że najlepszym 
instrumentem służącym zwiększeniu 
uznania i wspierania gospodarki 
społecznej byłaby otwarta metoda 
koordynacji;

Or. en

Poprawka 157
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapobieżenia 
dyskryminowaniu przedsiębiorstw 
społecznych ze względu na ich status 
własności; 

Or. en

Poprawka 158
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Szczególne cechy przedsiębiorczości 
społecznej

skreślony

Or. de

Poprawka 159
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na dwie kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

skreślony

modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;
chociaż generalnie dopuszcza się i wspiera 
działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
i rozwój;

(Sformułowano nową definicję.)

Or. en

Poprawka 160
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na dwie kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

skreślony

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;
– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i 
rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje i 
rozwój;

Or. de

Poprawka 161
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na dwie kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

skreślony

modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;
chociaż generalnie dopuszcza się i wspiera 
działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
i rozwój;

Or. en
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Poprawka 162
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na dwie kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

16. zwraca uwagę na to, że publicznego 
wykonywania usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym nie 
należy uznawać za element 
przedsiębiorczości społecznej;

Or. en

Poprawka 163
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na dwie kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

16. zwraca uwagę na trzy kolejne 
szczególne cechy przedsiębiorstw 
społecznych, które należy wziąć pod 
uwagę:

Or. fr

Poprawka 164
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;

skreślone
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Or. de

Poprawka 165
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;

skreślony

Or. en

Poprawka 166
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników, gwarantujące 
poszanowanie przysługującego 
pracownikom prawa prawo do informacji, 
uczestnictwa w konsultacjach i udziału w 
działaniach przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 167
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– modele i zasady uczestnictwa – modele i zasady uczestnictwa 
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pracowników; pracowników, użytkowników i ogólniej 
wszystkich zainteresowanych podmiotów;

Or. fr

Poprawka 168
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;

– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników i zainteresowanych 
podmiotów;

Or. fr

Poprawka 169
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwypuklenie wartości solidarności i 
uwzględnienie interesu ogólnego;

Or. fr

Poprawka 170
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie
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Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to 
zyski, nadwyżki operacyjne, środki 
finansowe i rezerwy powinny być 
przede wszystkim reinwestowane w 
jakość, innowacje i rozwój;

skreślone

Or. de

Poprawka 171
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
i rozwój;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i 
rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje i 

– chociaż przedsiębiorstwa społeczne, w 
tym przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, mogą prowadzić działalność 
komercyjną, to zyski, nadwyżki 
operacyjne, środki finansowe i rezerwy 
powinny być przede wszystkim 
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rozwój; reinwestowane w jakość, innowacje i 
rozwój działalności mającej na celu 
zaspokajanie potrzeb, zwłaszcza potrzeb 
społecznych lub potrzeb interesu 
publicznego, nie zaś tylko i wyłącznie 
mnożenie kapitału;

Or. fr

Poprawka 173
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i 
rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje i 
rozwój;

– chociaż przedsiębiorstwa społeczne 
mogą prowadzić działalność komercyjną, 
to zyski, nadwyżki operacyjne, środki 
finansowe i rezerwy powinny być przede 
wszystkim reinwestowane w jakość, 
innowacje i rozwój usług, nie zaś 
wynagrodzenie dla udziałowców i 
inwestorów;

Or. fr

Poprawka 174
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, to
zyski, nadwyżki operacyjne, środki 
finansowe i rezerwy powinny być przede 
wszystkim reinwestowane w jakość, 
innowacje i rozwój;

– jeżeli generowane są zyski, nadwyżki 
operacyjne, środki finansowe lub rezerwy,
powinny być reinwestowane w jakość, 
innowacje i rozwój;
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Or. en

Poprawka 175
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, 
to zyski, nadwyżki operacyjne, 
środki finansowe i rezerwy 
powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, 
innowacje i rozwój;

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, 
to zyski, nadwyżki operacyjne, 
środki finansowe i rezerwy 
powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w realizację celów 
społecznych;

Or. es

Poprawka 176
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
i rozwój;

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje i 
realizację podstawowego celu, a nie 
rozdzielane między właścicieli, członków i 
udziałowców;

Or. en
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Poprawka 177
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i 
rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje i 
rozwój;

– chociaż generalnie dopuszcza się i 
wspiera działalność komercyjną, to zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe i 
rezerwy powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
społeczne i rozwój celów zakładanych 
przez przedsiębiorstwo;

Or. fr

Poprawka 178
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, 
to zyski, nadwyżki operacyjne, 
środki finansowe i rezerwy 
powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, innowacje 
i rozwój;

– chociaż generalnie dopuszcza się 
i wspiera działalność komercyjną, 
to zyski, nadwyżki operacyjne, 
środki finansowe i rezerwy 
powinny być przede wszystkim 
reinwestowane w jakość, 
innowacje, nowych pracowników 
i rozwój;

Or. de

Poprawka 179
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)



PE491.143v01-00 92/142 AM\904429PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że sektor 
przedsiębiorczości społecznej wykazuje 
specyficzne cechy, tj. zatrudnienie 
znajdują w nim głównie osoby starsze, 
kobiety i pracownicy migrujący, które 
muszą zostać uwzględnione przy 
opracowywaniu środków na szczeblu 
europejskim; atrakcyjność tego sektora 
jest niska z powodu niskich wynagrodzeń, 
niepewnych warunków pracy, wysokiego 
ryzyka związanego z obciążeniem 
fizycznym i emocjonalnym, zagrożenia 
wczesnym wypaleniem zawodowym, braku 
określonej ścieżki kariery zawodowej oraz 
braku możliwości w zakresie kształcenia i 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 180
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla szczególne cechy 
przedsiębiorstw społecznych, które należy 
uwzględnić:
– cele społeczne
– ponowne inwestowanie zysków
– różnorodność form prawnych
– włączanie zainteresowanych grup
– modele i zasady uczestnictwa 
pracowników;

Or. de
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Poprawka 181
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla zgodność z właściwymi 
przepisami prawnymi w zakresie praw 
pracowników oraz stosowanie układów 
zbiorowych, w szczególności zasady „ta 
sama płaca za tę samą pracę w tym 
samym zakładzie”;

Or. de

Poprawka 182
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że zasadniczo dopuszcza 
sie i popiera generowanie zysków; zyski, 
nadwyżki operacyjne, środki finansowe 
i rezerwy powinny być reinwestowane w 
działalność przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 183
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. z zadowoleniem przyjmuje przykłady 
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przedsiębiorstw społecznych 
przestrzegających zasady równych płac i 
strategii różnorodności, co umożliwia 
pracownikom zachowanie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym i 
daje im możliwość pracy w 
sprawiedliwych i elastycznych warunkach, 
np. w różnych godzinach pracy;

Or. de

Poprawka 184
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Przedsiębiorstwa oferujące produkty 
i usługi społeczne

skreślony

Or. en

Poprawka 185
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim w 
dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia i 
szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska i 
zasobów, sztuki, kultury, badań i 
innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

skreślony

Or. de
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Poprawka 186
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia 
i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska 
i zasobów, sztuki, kultury, badań 
i innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

skreślony

Or. en

Poprawka 187
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim w 
dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia i 
szkolenia, napraw produktów, efektywnego 
korzystania ze środowiska i zasobów, 
sztuki, kultury, badań i innowacji, 
turystyki, rzemiosła itp.

17. zwraca uwagę na to, że 
przedsiębiorstwa społeczne działają przede 
wszystkim w dziedzinach usług 
społecznych, zdrowotnych, opiekuńczych i 
domowych, pomocy osobom starszym, 
kształcenia i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska i 
zasobów, sztuki, kultury, badań i 
innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

Or. de
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Poprawka 188
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim w 
dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia i 
szkolenia, napraw produktów, efektywnego 
korzystania ze środowiska i zasobów, 
sztuki, kultury, badań i innowacji, 
turystyki, rzemiosła itp.

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim w 
dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia i 
szkolenia, napraw produktów, efektywnego 
korzystania ze środowiska i zasobów, 
sztuki, kultury, badań i innowacji, 
turystyki, rzemiosła itp., a tym samym 
zaspokajają liczne potrzeby, w związku z 
czym przyczyniają się do osiągnięcia 
celów dotyczących spójności społecznej i 
terytorialnej Unii; podkreśla ponadto, że 
przedsiębiorstwa społeczne dążą głównie 
do zaspokajania potrzeb społecznych lub 
potrzeb interesu publicznego, ale również 
rosnącego zapotrzebowania obywateli na 
postawy etyczne, wyrażające większy 
szacunek dla człowieka, środowiska, 
przyrody, norm społecznych, oraz 
solidarność w ujęciu zarówno lokalnym, 
jak i globalnym, a zatem dążą do 
zaspokajania potrzeb wszystkich 
obywateli, a nie tylko osób szczególnej 
troski, nawet jeśli często zwracają 
szczególną uwagę na integrację takich 
osób;

Or. fr

Poprawka 189
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia 
i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska 
i zasobów, sztuki, kultury, badań 
i innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
mieszkalnictwa socjalnego, 
mieszkalnictwa z opieką, pomocy osobom 
starszym i osobom niepełnosprawnym, 
usług świadczonych na rzecz osób 
należących do narażonych i 
zmarginalizowanych grup, dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
napraw produktów, efektywnego 
korzystania ze środowiska i zasobów, 
sztuki, kultury, badań i innowacji, 
turystyki, rzemiosła itp.

Or. en

Poprawka 190
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia 
i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska 
i zasobów, sztuki, kultury, badań 
i innowacji, turystyki, rzemiosła itp.

17. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
społeczne działają przede wszystkim 
w dziedzinach usług społecznych, 
zdrowotnych, opiekuńczych i domowych, 
pomocy osobom starszym, kształcenia 
i szkolenia, napraw produktów, 
efektywnego korzystania ze środowiska 
i zasobów, sztuki, kultury, sportu, badań 
i innowacji, turystyki, rzemiosła, 
transportu itp.

Or. en

Poprawka 191
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
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Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Przedsiębiorstwa realizujące cele 
społeczne lub uzyskujące wpływ społeczny

skreślony

Or. en

Poprawka 192
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

skreślony

(Sformułowano nową definicję.)

Or. en

Poprawka 193
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 

skreślony
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produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację w 
miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

Or. de

Poprawka 194
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację w 
miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

18. deklaruje, że choć przedsiębiorstwa 
społeczne zapewniają przede wszystkim 
produkty i usługi społeczne, cele ich 
działalności biznesowej nie są 
ukierunkowane wyłącznie na grupy 
narażone i ich integrację w miejscu pracy, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

Or. fr

Poprawka 195
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
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produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację w 
miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności społecznej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację w 
miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

Or. de

Poprawka 196
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację w 
miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
wyłącznie produktów i usług społecznych, 
cele ich działalności biznesowej muszą
obejmować większą integrację, m.in. 
integrację społeczną i integrację w miejscu 
pracy grup narażonych, zapewnienie 
pomocy socjopedagogicznej lub 
(ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

Or. fr

Poprawka 197
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
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produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup narażonych, do 
których należą osoby takie, jak 
długotrwale bezrobotni, osoby starsze, 
młodzież, Romowie i migranci, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

Or. en

Poprawka 198
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup w niekorzystnej 
sytuacji i grup narażonych, zapewnienie 
pomocy socjopedagogicznej lub 
(ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych, kobiet, osób starszych, 
młodzieży, mniejszości i migrantów,
poprzez szkolenie lub zakłady pracy 
chronionej;

Or. en

Poprawka 199
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
m.in. integrację społeczną i integrację 
w miejscu pracy grup narażonych, 
zapewnienie pomocy socjopedagogicznej 
lub (ponownej) integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez szkolenie lub 
zakłady pracy chronionej;

18. deklaruje, że nawet jeżeli 
przedsiębiorstwa społeczne nie zapewniają 
produktów i usług społecznych, cele ich 
działalności biznesowej będą obejmować 
cele społeczne m.in. integrację społeczną 
i integrację w miejscu pracy grup 
narażonych, zapewnienie pomocy 
socjopedagogicznej lub (ponownej) 
integracji osób niepełnosprawnych poprzez 
szkolenie lub zakłady pracy chronionej;

Or. en

Poprawka 200
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną 
działalność w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
utrzymują silne powiązania 
z przedsiębiorczością społeczną;

skreślony

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną 
działalność w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
utrzymują silne powiązania z 
przedsiębiorczością społeczną;

19. wyjaśnia, że należy odróżnić pojęcie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, a to w szczególności z tego 
względu, że uznanie przedsiębiorstw 
społecznych nie może się ograniczać do 
uwzględniania kilku celów społecznych w 
niektórych przedsiębiorstwach 
komercyjnych;

Or. fr

Poprawka 202
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną 
działalność w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
utrzymują silne powiązania z 
przedsiębiorczością społeczną;

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od sektora pracy na 
zasadzie wolontariatu/trzeciego sektora i
przedsiębiorczości społecznej, to należy 
podkreślić, że działania w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw mogą odgrywać istotną 
rolę w przedsiębiorstwach społecznych;

Or. de

Poprawka 203
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wyjaśnia, że chociaż należy odróżnić 
pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw od przedsiębiorczości 
społecznej, to niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną działalność 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw utrzymują silne 
powiązania z przedsiębiorczością 
społeczną;

19. wyjaśnia, że pojęcie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw należy 
rozpatrywać oddzielnie od pojęcia 
przedsiębiorczości społecznej, pomimo 
tego, że niektóre przedsiębiorstwa 
komercyjne prowadzące ważną działalność 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw utrzymują silne 
powiązania z przedsiębiorczością 
społeczną;

Or. de

Poprawka 204
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie partnerstw 
tworzonych na szczeblu lokalnym i 
regionalnym przez przedsiębiorstwa 
społeczne z organami publicznymi, 
przedsiębiorstwami społecznymi, w tym 
przedsiębiorstwami społecznymi innego 
rodzaju, związkami zawodowymi i ogólnie 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 205
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19b. w związku z powyższym zachęca 
Komisję do realizacji dalszych działań, 
które przyczyniłyby się do promowania 
rozwoju takich partnerstw w perspektywie 
długoterminowej, również poprzez 
zachęcanie organów lokalnych lub 
regionalnych do ustanawiania 
długoterminownych strategii dotyczących 
rozwoju przedsiębiorstw społecznych (np. 
w nowym okresie programowania dla 
funduszy objętych wspólnymi ramami 
strategicznymi);

Or. en

Poprawka 206
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. podkreśla znaczenie partnerstw 
tworzonych na szczeblu lokalnym i
regionalnym przez przedsiębiorstwa 
społeczne z organami publicznymi, 
przedsiębiorstwami społecznymi, w tym 
przedsiębiorstwami społecznymi innego 
rodzaju, związkami zawodowymi i ogólnie 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 207
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. podkreśla, że „Program Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 
społecznych na lata 2014-2020”, wraz 
z jego osiami mikrofinansowania 
i przedsiębiorczości społecznej, przyczyni 
się do ułatwienia dostępu do kredytów 
oraz do zwiększenia dostępności 
mikrofinansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw w sektorze 
gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 208
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014-2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, mógłby odegrać niezwykle 
istotną rolę w wysiłkach na rzecz 
zapewnienia lepszego dostępu do 
mikrokredytów, jednak w ramach tego 
programu należy zwiększyć różnorodność 
potrzeb finansowania przedsiębiorstw 
społecznych zgodnie z prowadzonymi 
przez nie różnymi rodzajami działalności;

Or. en

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



AM\904429PL.doc 107/142 PE491.143v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, mógłby odegrać niezwykle 
istotną rolę w wysiłkach na rzecz 
zapewnienia m.in. lepszego dostępu do 
mikrokredytów; uważa, że propozycja 
utworzenia systemu europejskich 
funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej lub europejskiego funduszu 
„venture capital” stwarza okazję do 
uznania i rozwinięcia przedsiębiorstw 
społecznych; zwraca się do Komisji 
Europejskiej, Rady i państw 
członkowskich o wzięcie pod uwagę 
obecnych inicjatyw w państwach 
członkowskich i na szczeblu lokalnym w 
zakresie rozwoju nowatorskich 
instrumentów finansowych z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
form prawnych, trybów działania i 
organizacji oraz działalności 
przedsiębiorstw społecznych, a zwłaszcza 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej; w 
tym kontekście zwraca się do Komisji 
Europejskiej, Rady i państw 
członkowskich o zwrócenie szczególnej 
uwagi na rozwój struktur o kapitale 
hybrydowym odpowiadających trybom 
finansowania przedsiębiorstw 
społecznych, w tym w odniesieniu do
rozwoju różnych rodzajów publicznych 
inwestycji społecznych i inicjatyw 
bankowości spółdzielczej, etycznej itp.;

Or. fr

Poprawka 210
Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, może odegrać niezwykle 
istotną rolę w wysiłkach na rzecz 
zapewnienia lepszego dostępu do 
mikrokredytów, przy czym program ten 
musi uwzględniać różnorodność potrzeb 
finansowych przedsiębiorstw społecznych 
w zależności od ich działalności;

Or. fr

Poprawka 211
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów;

20. uważa, że „Program Unii Europejskiej 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020”, wraz z jego osiami 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej, odegra niezwykle istotną rolę 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia 
lepszego dostępu do mikrokredytów; z 
zadowoleniem przyjmuje to, że 
innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne 
mają być finansowane w ramach tego 
programu; pilnie wzywa do tego, aby 
zapewnić przedsiębiorstwom społecznym 
finansowanie długoterminowe, mając na
uwadze środki przewidziane w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, w szczególności nowe 
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fundusze strukturalne;

Or. en

Poprawka 212
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. popiera ustanowienie europejskich
funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, ponieważ pomogą one 
przedsiębiorstwom społecznym 
w zabezpieczeniu finansowania 
i zapewnią inwestorom bezpieczeństwo 
inwestowania w przedsiębiorczość 
społeczną;

21. w związku z powyższym zachęca 
Komisję do realizacji dalszych działań, 
które przyczyniłyby się do promowania 
rozwoju takich partnerstw w perspektywie 
długoterminowej, również poprzez 
zachęcanie organów lokalnych lub 
regionalnych do ustanawiania 
długoterminownych strategii dotyczących 
rozwoju przedsiębiorstw społecznych (np. 
w nowym okresie programowania dla 
funduszy objętych wspólnymi ramami 
strategicznymi);

Or. en

Poprawka 213
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. popiera ustanowienie europejskich 
funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, ponieważ pomogą one 
przedsiębiorstwom społecznym w 
zabezpieczeniu finansowania i zapewnią 
inwestorom bezpieczeństwo inwestowania 
w przedsiębiorczość społeczną;

21. popiera ustanowienie ram dla 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, ponieważ 
pomogą one przedsiębiorstwom 
społecznym w zabezpieczeniu 
finansowania i zapewnią inwestorom 
bezpieczeństwo inwestowania w 
przedsiębiorczość społeczną;
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Or. de

Poprawka 214
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. popiera ustanowienie europejskich 
funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, ponieważ pomogą one 
przedsiębiorstwom społecznym w 
zabezpieczeniu finansowania i zapewnią 
inwestorom bezpieczeństwo inwestowania 
w przedsiębiorczość społeczną;

21. popiera ustanowienie europejskich 
funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, ponieważ pomogą one 
przedsiębiorstwom społecznym w 
zabezpieczeniu finansowania i zapewnią 
inwestorom bezpieczeństwo inwestowania 
w przedsiębiorczość społeczną; uważa 
jednak, że przedsiębiorstwa powinny 
spełniać określone standardy, aby 
kwalifikować się do finansowania z takich 
funduszy;

Or. de

Poprawka 215
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie poprawy działań 
w zakresie analizowania, promowania i 
rozwoju otoczenia prawnego i 
instytucjonalnego dla udzielania 
mikrokredytów;

Or. en
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Poprawka 216
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by 
w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)) 
jednoznacznie odniesiono się do 
przedsiębiorstw społecznych i wsparto ich 
rozwój;

22. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne, zwłaszcza przedsiębiorstwa 
promujące wysokiej jakości zatrudnienie, 
zwalczające ubóstwo i wykluczenie 
społeczne oraz inwestujące w kształcenie, 
szkolenie i uczenie się przez całe życie, 
powinny otrzymać wystarczające środki 
finansowe w państwach członkowskich i z 
unijnych instrumentów spójności takich, 
jak Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz europejski program na 
rzecz przemian i innowacji społecznych; 
popiera propagowanie innowacyjnych 
strategii lub praktyk, zapewniających 
bardziej skuteczne i trwałe odpowiedzi na 
potrzeby społeczne, niezaspokojone lub 
niewystarczająco zaspokojone pod 
względem zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, promowania 
wysokiej jakości zatrudnienia, 
zagwarantowania adekwatnej ochrony 
socjalnej zabezpieczającej przed 
ubóstwem, a przez to przyczyniających się 
do budowania spójności społecznej oraz 
postępu społecznego;
innowacje społeczne powinny wpłynąć na 
podniesienie jakości życia i pracy; 
innowacji tych nie ocenia się według 
kryteriów ekonomicznych, ale raczej na 
podstawie wartości dodanej, jaką 
innowacje te wnoszą na rzecz całego 
społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 217
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by 
w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)) jednoznacznie 
odniesiono się do przedsiębiorstw 
społecznych i wsparto ich rozwój;

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by 
w perspektywie finansowej na lata 2014-
2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i europejskiego 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych) jednoznacznie odniesiono się 
do przedsiębiorstw społecznych i wsparto 
ich rozwój; zaleca Komisji 
wykorzystywanie funduszy w strategiczny 
sposób, poprzez sprzyjanie łączeniu, na 
szczeblu lokalnym lub krajowym, różnych 
rodzajów finansowania pochodzącego od 
organów publicznych; 

Or. en

Poprawka 218
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by 
w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)) jednoznacznie 
odniesiono się do przedsiębiorstw 

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014-2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)) jednoznacznie 
odniesiono się do przedsiębiorstw 



AM\904429PL.doc 113/142 PE491.143v01-00

PL

społecznych i wsparto ich rozwój; społecznych jako priorytetowego sektora 
dla inwestycji i wsparto ich rozwój;

Or. en

Poprawka 219
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie zapewnienia, by 
w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020, uregulowaniach dotyczących 
funduszy europejskich istotnych dla 
przedsiębiorczości społecznej (na przykład 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)) jednoznacznie 
odniesiono się do przedsiębiorstw 
społecznych i wsparto ich rozwój;

22. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 220
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp
do finansowania europejskiego i lepiej 
informować o możliwościach 
finansowania za pomocą przejrzystych 
platform informacyjnych;

23. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
uproszczenie dostępu do finansowania 
europejskiego oraz że należy udostępnić 
więcej możliwości finansowania, które 
powinny być w jasny sposób podane do 
wiadomości, oraz że należy uprościć 
kwestie organizacyjne i administracyjne;

Or. de
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Poprawka 221
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do 
finansowania europejskiego i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych;

23. podkreśla, że należy uprościć 
przedsiębiorstwom społecznym dostęp do 
finansowania europejskiego, zmniejszyć 
obciążenie administracyjne i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych, z położeniem 
szczególnego nacisku na równowagę 
geograficzną oraz dotarcie do 
przedsiębiorców pracujących w 
mikroregionach w niekorzystnym 
położeniu;

Or. en

Poprawka 222
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do 
finansowania europejskiego i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych;

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do 
finansowania europejskiego, jak również 
dostęp do zasobów europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, EFS i EFRR i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych;

Or. de
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Poprawka 223
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do 
finansowania europejskiego i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych;

23. podkreśla, że należy uprościć dostęp do 
finansowania europejskiego i lepiej 
informować o możliwościach finansowania 
za pomocą przejrzystych platform 
informacyjnych, zapewniając państwom 
członkowskim odpowiednią elastyczność;

Or. en

Poprawka 224
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 23 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że europejska wartość dodana 
musi przede wszystkim polegać na 
większym uznaniu przedsiębiorczości 
społecznej w Unii Europejskiej; podkreśla 
znaczenie zwiększenia dostępu do 
finansowania, zważywszy że wiarygodność 
przedsiębiorstw społecznych wiąże się z 
lepszym pomiarem ich oddziaływania 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 225
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. jest zdania, że w kontekście reformy 
procedury zawierania umów w ramach 
sektora publicznego, a w szczególności w 
odniesieniu do usług społecznych i 
zdrowotnych, należy przeprowadzić 
badanie kwestii utrudnionego dostępu dla 
przedsiębiorstw społecznych, biorąc pod 
uwagę kluczowe znaczenie czynnika 
jakościowego podczas przyznawania 
umów na takie usługi;

Or. el

Poprawka 226
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia finansowania zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i regionalnym;

Or. de

Poprawka 227
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 23b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
przedsiębiorstw społecznych w projektach 
badawczych, takich jak siódmy program 
ramowy i „Horyzont 2020”, w kontekście 
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wyzwań społecznych;

Or. de

Poprawka 228
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o analizę, zleconą przez 
Komisję i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
różnych ram prawnych i warunków 
operacyjnych dla przedsiębiorstw 
społecznych, w tym systemów certyfikacji 
i znakowania;

24. apeluje o analizę, zleconą przez 
Komisję i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
różnych ram prawnych i warunków 
operacyjnych dla przedsiębiorstw 
społecznych w całej UE;

Or. en

Poprawka 229
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o analizę, zleconą przez 
Komisję i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
różnych ram prawnych i warunków 
operacyjnych dla przedsiębiorstw 
społecznych, w tym systemów certyfikacji 
i znakowania;

24. apeluje o analizę, zleconą przez 
Komisję i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
różnych krajowych i regionalnych ram 
prawnych i warunków operacyjnych dla 
przedsiębiorstw społecznych, w tym 
systemów certyfikacji i znakowania;

Or. de
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Poprawka 230
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o analizę, zleconą przez 
Komisję i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
różnych ram prawnych i warunków 
operacyjnych dla przedsiębiorstw 
społecznych, w tym systemów certyfikacji 
i znakowania;

24. apeluje o dostarczenie dokładnych i 
porównywalnych danych dotyczących 
przedsiębiorstw społecznych (ich liczby, 
obszaru działalności, struktury), jak 
również o analizę, zleconą przez Komisję 
i przeprowadzoną we współpracy 
z przedsiębiorstwami społecznymi, 
stojących przed nimi wyzwań natury 
prawnej, administracyjnej i finansowej 
oraz różnych ram prawnych i warunków 
operacyjnych dla przedsiębiorstw 
społecznych, w tym systemów certyfikacji 
i znakowania;

Or. en

Poprawka 231
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do ustanowienia na 
szczeblu europejskim ram dla prawnie 
wiążących minimalnych standardów 
przedsiębiorczości społecznej w celu 
monitorowania transpozycji 
rozporządzenia w sprawie 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, a w rezultacie 
zapewniania faktycznego wdrożenia 
przedsiębiorczości społecznej w Europie;

Or. de
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Poprawka 232
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do zapewnienia 
odpowiedniego otoczenia prawnego, 
politycznego i finansowego, aby podmioty 
świadczące usługi socjalne, w tym w 
zakresie opieki, mogły wypełniać swoją 
misję; uznaje istotne znaczenie jakości w 
procedurach udzielania zamówień 
publicznych oraz odwodzenia państw 
członkowskich od dokonywania cięć 
kryzysowych w wydatkach publicznych na 
politykę i usługi w obszarze ochrony 
socjalnej i opieki;

Or. en

Poprawka 233
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję do wsparcia budowy 
odpowiednich struktur dialogu 
społecznego z udziałem pracodawców i 
pracowników niekomercyjnego sektora 
społecznego;

Or. en

Poprawka 234
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Ustęp 24c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. wzywa Komisję do wsparcia działań 
mających na celu utworzenie kursów 
szkolenia zawodowego i kwalifikacji 
zawodowych w dziedzinie usług 
społecznych oraz do formalnego uznania 
umiejętności pracowników sektora 
społecznego;

Or. en

Poprawka 235
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24d. pilnie wzywa Komisję do 
promowania karty praw 
wykwalifikowanych opiekunów;

Or. en

Poprawka 236
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. podkreśla potrzebę przydzielenia 
środków z funduszy strukturalnych na 
rzecz rozwoju siły roboczej w sektorze;

Or. en
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Poprawka 237
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24f. wzywa Komisję do zaliczenia 
zawodów praktykowanych w sektorze 
społecznym do tzw. białych zawodów w 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 238
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24g. pilnie wzywa Komisję do 
opracowania kompleksowej strategii 
zakładającej udział państw członkowskich 
oraz mającej na celu przeprowadzanie 
strategicznych inwestycji w tworzenie 
miejsc pracy w sektorze społecznym;

Or. en

Poprawka 239
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24h. pilnie wzywa Komisję do 
promowania kampanii, z wykorzystaniem 
środków z EFS, aby osiągnąć dwojaki cel 
polegający na poprawie publicznego 



PE491.143v01-00 122/142 AM\904429PL.doc

PL

wizerunku sektora i pozyskiwaniu 
młodych ludzi; wspiera krajowe, 
regionalne i lokalne organy w 
ustanawianiu trwałych systemów 
finansowania usług społecznych oraz w 
opracowywaniu wysokiej jakości ram i 
systemów kursów w zakresie szkolenia i 
przekwalifikowania przeznaczonych dla 
pracowników;

Or. en

Poprawka 240
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej;

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę 
wypróbowanych modeli, wymianę 
informacji o dostępie do finansowania oraz 
posłużyć jako sieć dla współpracy 
transgranicznej;

Or. de

Poprawka 241
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
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internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej;

internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania i możliwości szkoleniowych
oraz posłużyć jako sieć dla współpracy 
transgranicznej w celu wspierania 
mobilności i ułatwienia transgranicznej 
certyfikacji przedsiębiorstw społecznych;

Or. de

Poprawka 242
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej;

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej, w 
szczególności w zakresie opieki 
zdrowotnej w celu wsparcia inicjatyw na 
rzecz telemedycyny i telemonitoringu;

Or. fr

Poprawka 243
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
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ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej;

ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw 
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej; platforma ta 
powinna być łatwo dostępna i przyjazna 
dla użytkownika;

Or. en

Poprawka 244
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej platformy 
internetowej dla przedsiębiorstw
społecznych, która mogłaby między 
innymi umożliwić wymianę najlepszych 
praktyk, wymianę informacji o dostępie do 
finansowania oraz posłużyć jako sieć dla 
współpracy transgranicznej;

25. popiera propozycję Komisji dotyczącą 
ustanowienia wielojęzycznej łatwo 
dostępnej platformy internetowej dla 
przedsiębiorstw społecznych, która 
mogłaby między innymi umożliwić 
wymianę najlepszych praktyk, wymianę 
informacji o dostępie do finansowania oraz 
posłużyć jako sieć dla współpracy 
transgranicznej;

Or. es

Poprawka 245
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. popiera zgłoszoną przez Komisję 
Europejską propozycję stworzenia grupy 

skreślony
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ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej (GECES), w celu zbadania 
postępu realizacji środków przewidzianych 
w tym komunikacie;

Or. de

Poprawka 246
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. popiera zgłoszoną przez Komisję 
Europejską propozycję stworzenia grupy 
ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej (GECES), w celu zbadania 
postępu realizacji środków przewidzianych 
w tym komunikacie;

26. popiera zgłoszoną przez Komisję 
Europejską propozycję stworzenia grupy 
ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej (GECES), w celu 
monitorowania i oceniania postępu 
realizacji środków przewidzianych w tym 
komunikacie;

Or. de

Poprawka 247
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. popiera zgłoszoną przez Komisję 
Europejską propozycję stworzenia grupy 
ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej (GECES), w celu zbadania 
postępu realizacji środków przewidzianych 
w tym komunikacie;

26. popiera zgłoszoną przez Komisję 
Europejską propozycję stworzenia grupy 
ekspertów ds. przedsiębiorczości 
społecznej (GECES), w celu zbadania 
postępu realizacji środków przewidzianych 
w tym komunikacie; podkreśla, że w 
przypadku wszystkich nowych środków 
konieczne jest wykazanie odpowiedniego 
stosunku wartości do ceny oraz wartości 
dodanej dla UE;
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Or. en

Poprawka 248
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję działanie, 
mające na celu opracowanie narzędzi do 
podniesienia poziomu wiedzy na temat 
sektora i zwiększenia widoczności 
przedsiębiorczości społecznej; zwiększenie 
wiedzy na temat potencjału tego modelu 
biznesowego przyczyni się do ułatwienia 
bardziej zacieśnionej współpracy między 
przedsiębiorstwami społecznymi i 
tradycyjnymi przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 249
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 250
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany europejskim
przedsiębiorstwom aktywnym społecznie i 
przedsiębiorstwom społecznym w celu 
zwiększenia konwergencji społecznej oraz 
zaspokojenia potrzeb konsumentów i 
inwestorów chcących przyczynić się do
podwyższenia europejskiego poziomu 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 251
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie podjęte przez Komisję w 
jednym z jej komunikatów do 
zainicjowania badania dotyczącego 
sytuacji towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych we wszystkich państwach 
członkowskich, aby przeanalizować w 
szczególności ich działalność 
transgraniczną; przywrócenie i ponowne 
ugruntowanie statusu systemu i zrzeszeń 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i 
jako społecznego narzędzia bez wątpienia 
stanowi ważny przyszły kierunek działań, 
mających na celu utrzymanie systemu 
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opieki społecznej sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu; wzywa Komisję do zlecenia 
badania dotyczącego potrzeby i 
możliwości ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 252
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania dodatnich i 
ujemnych stron utworzenia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;
przedsiębiorstwa oznaczone takim 
znakiem musiałyby być stale 
monitorowane, jeżeli chodzi o 
przestrzeganie przepisów dotyczących tej 
etykiety, aby etykiety społeczne nie były 
przykrywką dla antyspołecznych praktyk 
biznesowych niezgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 253
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości 
opracowania „znaku społecznego”, który 
mógłby być przyznawany 
przedsiębiorstwom społecznym w celu 
zapewnienia lepszego dostępu do 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 254
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;
podkreśla, że reforma unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych 
stwarza dobrą okazję do poprawy 
poszanowania standardów społecznych i 
zagwarantowania co najmniej równego 
udziału przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych oraz 
zapewnienia bardziej systematycznego 
stosowania kryteriów społecznych i 
środowiskowych w zakresie udzielania 
zamówień publicznych i koncesji, 
zwłaszcza przedsiębiorstwom społecznym, 
a w szczególności przedsiębiorstwom 
gospodarki społecznej;

Or. fr
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Poprawka 255
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia „znaku 
społecznego”, który mógłby być 
przyznawany przedsiębiorstwom 
społecznym w celu zapewnienia lepszego 
dostępu do zamówień publicznych;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia 
europejskiego „znaku społecznego”, który 
mógłby być przyznawany 
przedsiębiorstwom społecznym w celu 
zapewnienia lepszego dostępu do 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 256
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że w ramach bieżącego 
przeglądu zasad udzielania zamówień 
publicznych UE należy uwzględnić 
praktyki mające na celu promowania 
zamówień publicznych innowacyjnych 
pod względem społecznym;

Or. en

Poprawka 257
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Komisję do uznania specyfiki 
sektora niekomercyjnego i opracowania 
ram prawnych dostosowanych do jego 
cech charakterystycznych;

Or. en

Poprawka 258
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca się do Komisji o zainicjowanie 
rocznych sprawozdań z działalności 
w zakresie przedsiębiorczości społecznej 
(w tym środków finansowych UE, które są 
istotne dla tego sektora), czyli mechanizmu 
raportowania o badaniach podstawowych, 
opisywania atutów i słabości oraz 
wskazywania obecnych i przyszłych 
wyzwań, a także ewentualnych możliwości 
politycznych;

28. zwraca się do Komisji o zapewnienie 
lepszego rozumienia funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych i gospodarki 
społecznej oraz większej wiedzy na ich 
temat poprzez promowanie badań w 
ramach ósmego programu ramowego 
(„Horyzont”) oraz o zainicjowanie 
rocznych sprawozdań z działalności 
w zakresie gospodarki społecznej (w tym 
środków finansowych UE, które są istotne 
dla tego sektora), czyli mechanizmu 
raportowania o badaniach podstawowych, 
opisywania atutów i słabości oraz 
wskazywania obecnych i przyszłych 
wyzwań, a także ewentualnych możliwości 
politycznych;

Or. en

Poprawka 259
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania możliwości 
ustanowienia i rozwoju instrumentów 
mających na celu ocenę skutków i 
wyników społecznej działalności 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. el

Poprawka 260
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

skreślony

Or. de

Poprawka 261
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
zakładanych przez młodych ludzi i kobiety, 
aby promować przedsiębiorczość wśród 
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osób należących do tych grup;

Or. en

Poprawka 262
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
innowacyjne, młode kobiety-
przedsiębiorców i/lub słabsze grupy 
społeczne, jak na przykład osoby 
niepełnosprawne;

Or. es

Poprawka 263
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych przedsiębiorców i osoby 
znajdujące się w niekorzystnej pozycji na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 264
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie przedsiębiorstw 
zakładanych przez młodych i/lub 
innowacyjnych przedsiębiorców oraz 
pobudzenie przedsiębiorczości wśród 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 265
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie przedsiębiorstw 
społecznych zakładanych przez młodych 
i/lub innowacyjnych przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 266
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw społecznych zakładanych 
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młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

przez młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 267
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców;

29. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie mniejszych 
przedsiębiorstw zakładanych przez 
młodych i/lub innowacyjnych 
przedsiębiorców; podkreśla konieczność 
udzielenia przedsiębiorstwom społecznym 
długotrwałego wsparcia w celu 
zapewnienia ich dalszej działalności; 
wzywa państwa członkowskie do otwarcia 
swojej polityki wspierania innowacyjności 
na przedsiębiorstwa społeczne;

Or. fr

Poprawka 268
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej poprzez stworzenie 
wielojęzycznej platformy internetowej, 
zapewniającej szybką i łatwą informację 

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga ogromnego wsparcia i 
akceptacji oraz wzywa do zainicjowania 
szerokiej kampanii informacyjnej poprzez 
stworzenie wielojęzycznej platformy 
internetowej, zapewniającej szybką i łatwą 
informację dla obywateli poszukujących 
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dla obywateli poszukujących produktów i 
usług społecznych oraz zapewniającą 
dobry przegląd działań i wartości dodanej 
tego sektora;

produktów i usług społecznych oraz 
zapewniającą dobry przegląd działań i 
wartości dodanej tego sektora;

Or. de

Poprawka 269
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej poprzez stworzenie 
wielojęzycznej platformy internetowej, 
zapewniającej szybką i łatwą informację 
dla obywateli poszukujących produktów i 
usług społecznych oraz zapewniającą 
dobry przegląd działań i wartości dodanej 
tego sektora;

30. zwraca uwagę, że wsparcie 
przedsiębiorstw aktywnych społecznie i 
przedsiębiorczości społecznej wymaga 
maksymalnego wsparcia i akceptacji oraz 
wzywa do zainicjowania szerokiej 
kampanii informacyjnej poprzez 
stworzenie wielojęzycznej platformy 
internetowej, pozwalającej 
przedsiębiorstwom ubiegać się o znak 
społeczny, pracownikom i partnerom 
społecznym współtworzyć informację na 
temat ich przedsiębiorstw, a tym samym
zapewniającej szybką i łatwą informację 
dla obywateli poszukujących produktów i 
usług społecznych oraz zapewniającą 
dobry przegląd działań i wartości dodanej 
tego sektora;

Or. fr

Poprawka 270
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej poprzez stworzenie 
wielojęzycznej platformy internetowej, 
zapewniającej szybką i łatwą informację 
dla obywateli poszukujących produktów i 
usług społecznych oraz zapewniającą 
dobry przegląd działań i wartości dodanej 
tego sektora;

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej, wspieranej przez Komisję 
Europejską i państwa członkowskie,
poprzez stworzenie wielojęzycznej 
platformy internetowej, zapewniającej 
szybką i łatwą informację dla obywateli 
poszukujących produktów i usług 
społecznych oraz zapewniającą dobry 
przegląd działań i wartości dodanej tego 
sektora;

Or. de

Poprawka 271
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej poprzez stworzenie 
wielojęzycznej platformy internetowej, 
zapewniającej szybką i łatwą informację 
dla obywateli poszukujących produktów i 
usług społecznych oraz zapewniającą 
dobry przegląd działań i wartości dodanej 
tego sektora;

30. zwraca uwagę, że przedsiębiorczość 
społeczna wymaga maksymalnego 
wsparcia i akceptacji oraz wzywa do 
zainicjowania szerokiej kampanii 
informacyjnej poprzez stworzenie 
wielojęzycznej, łatwo dostępnej platformy 
internetowej, zapewniającej szybką i łatwą 
informację dla obywateli poszukujących 
produktów i usług społecznych oraz 
zapewniającą dobry przegląd działań i 
wartości dodanej tego sektora;

Or. es



PE491.143v01-00 138/142 AM\904429PL.doc

PL

Poprawka 272
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zwraca się do Komisji o dalsze 
zwiększanie widoczności przedsiębiorstw 
społecznych, aby były one lepiej znane, 
zwłaszcza przez zachęcanie do tworzenia 
rejestrów statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

Or. fr

Poprawka 273
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wspiera ustanowienie europejskiej 
nagrody w dziedzinie przedsiębiorczości 
społecznej w celu uznania oddziaływania 
społecznego;

Or. de

Poprawka 274
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa państwa członkowskie, organy 
lokalne i organy regionalne do 
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uwzględnienia przedsiębiorstw 
społecznych w paktach dotyczących 
inicjatyw na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 275
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania;

skreślony

Or. de

Poprawka 276
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania;

31. wzywa do włączenia zasad gospodarki 
społecznej i odpowiedzialności społecznej 
w programy nauczania realizowane przez 
szkoły, uczelnie wyższe i inne placówki 
oświatowe;

Or. en

Poprawka 277
Anthea McIntyre
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania;

31. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia korzyści płynących z 
włączenia zasad przedsiębiorczości 
społecznej, przedsiębiorczości 
i odpowiedzialności społecznej 
w programy nauczania;

Or. en

Poprawka 278
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania;

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania szkół 
średnich ogólnokształcących, zawodowych 
i techników;

Or. de

Poprawka 279
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorstw społecznych,
przedsiębiorczości społecznej 
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społecznej w programy nauczania; i odpowiedzialności społecznej 
w programy nauczania oraz podejście 
oparte na uczeniu się przez całe życie, aby 
budować kompetencje społeczne i 
obywatelskie oraz wspierać prowadzenie 
staży w przedsiębiorstwach społecznych;

Or. en

Poprawka 280
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej w programy nauczania;

31. wzywa do włączenia zasad 
przedsiębiorstw społecznych, 
przedsiębiorczości społecznej
i odpowiedzialności społecznej 
w programy nauczania obejmujące 
podejście oparte na uczeniu się przez całe 
życie; wzywa również państwa 
członkowskie do wspierania i promowania 
edukacji przedsiębiorców społecznych;

Or. en

Poprawka 281
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. uważa, że wolontariat jest procesem 
uczenia się, które uzupełnia działalność 
akademicką, i może być skutecznie 
wykorzystany przez studentów podczas 
wkraczania do świata przedsiębiorczości, 
co przyczynia się do wykorzystania wiedzy 
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zdobytej podczas studiów;

Or. ro

Poprawka 282
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Komisję, aby rozważyła 
możliwość ogłoszenia Europejskiego Roku 
Gospodarki Społecznej;

Or. en

Poprawka 283
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa państwa członkowskie do 
rozpoznania i wyeliminowania punktów 
styczności i luk prawnych; nadmierna 
biurokracja i różne obszary jurysdykcji 
hamują innowacyjność, ponieważ 
prowadzą do strukturalnej i finansowej 
niepewności; w tym kontekście należy 
przyjrzeć się modelowi pojedynczego 
punktu kontaktowego;

Or. de


