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Ändringsförslag 1
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 3 mars 2010 med 
titeln ”Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla” 
(COM(2010)2020),

Or. de

Ändringsförslag 2
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
förslag av den 6 oktober 2011 till 
förordning om Europeiska socialfonden 
och om upphävande av rådets förordning 
(COM(2011)0607),

Or. en

Ändringsförslag 3
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Beaktandeled 9b (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande med titeln ”Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning: en europeisk ram för social 
och territoriell sammanhållning” 
(COM(2010)0758)),

Or. en

Ändringsförslag 4
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

- med beaktande av sin resolution av 
den 19 februari 2009 om tillämpningen av 
direktiv 2001/14/EG om inrättande av en 
allmän ram för information till och 
samråd med arbetstagare i Europeiska 
gemenskapen11,

Or. de

Ändringsförslag 5
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av publikationen från
FN:s utvecklingsprogram och det 
europeiska forskningsnätverket Emes 
från 2008 om socialt företagande – en ny 

                                               
1 EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 11.
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modell för att minska fattigdom och öka 
sysselsättning (”Social Enterprise: A new 
model for poverty reduction and 
employment generation”)1,

Or. en

Ändringsförslag 6
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det förberedande 
yttrandet från EESK ”Socialt 
entreprenörskap och socialt företagande” 
IN/589 av den 26 oktober 2011, 

Or. de

Ändringsförslag 7
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
19 februari om social ekonomi2,

Or. fr

Ändringsförslag 8
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

                                                                                                                                                  
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf
2 P6_TA(2009)0062.
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Förslag till resolution
Beaktandeled 10b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén av den 26 oktober 2011 om 
”Socialt entreprenörskap och socialt 
företagande”1,

Or. en

Ändringsförslag 9
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Beaktandeled 10b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från EESK 
nr INT/589 av den 28 oktober 2011,

Or. fr

Ändringsförslag 10
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Beaktandeled 10c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin skriftliga 
förklaring nr P7_DCL(2010)0084 som 
antogs den 10 mars 2011,

Or. fr

                                               
1 EUT C 24, 28.1.2012, s. 1.
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Ändringsförslag 11
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 12a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
13 mars 2012 om stadgan för europeiska 
kooperativa föreningar vad gäller 
arbetstagarinflytande (2011/2116(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 12
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 12b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
19 februari 2009 om den sociala 
ekonomin (2008/2250(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 13
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Sociala företag bidrar starkt till den 
europeiska sociala modellen genom att 
sysselsätta över 11 miljoner människor i 
EU och stå för sex procent av den totala 

A. Företag inom den sociala ekonomin 
bidrar starkt till den europeiska sociala 
modellen genom att sysselsätta minst
11 miljoner människor i EU och stå för 
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arbetsstyrkan, och skapar ett innovativt 
socialt värde.

sex procent av den totala arbetsstyrkan, och 
de har visat sig vara mer 
motståndskraftiga under den ekonomiska 
krisen tack vare stabilare 
företagsmodeller och tryggare 
anställning1.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Sociala företag bidrar starkt till den 
europeiska sociala modellen* genom att
sysselsätta över 11 miljoner människor i 
EU och stå för sex procent av den totala 
arbetsstyrkan, och skapar ett innovativt 
socialt värde.

A. Sociala företag som utgör 10 procent av 
samtliga europeiska företag, dvs. 2 
miljoner företag, och sysselsätter över 11 
miljoner människor i EU, dvs. 6 procent 
av unionens totala arbetsstyrka, bidrar 
starkt till den europeiska sociala modellen 
2och skapar ett innovativt socialt värde. De 
har en god potential att skapa och bevara 
fasta arbetstillfällen, särskilt eftersom en 
stor del av deras verksamheter, genom sin 
beskaffenhet, inte kan utlokaliseras.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Sociala företag underlättar 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
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integrationen av utsatta personer som 
drabbas av diskriminering och 
segregation på arbetsmarknaden, till 
exempel kvinnor, äldre, ungdomar, 
personer med funktionsnedsättning, 
minoriteter och invandrare.

Or. en

Ändringsförslag 16
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Sociala företag ger ett ovärderligt stöd 
till dem bland våra medborgare som har 
drabbats mest av sysselsättningsrelaterade 
och sociala följder av finanskrisen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. De sociala företagens arbete ger oss 
möjlighet att skapa ett starkare och mer 
solidariskt Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
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Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Olika historiska händelseutvecklingar 
har lett till rättsliga ramar för företag, 
inbegripet sociala företag, som varierar i de 
olika medlemsstaterna.

B. Olika historiska händelseutvecklingar 
har lett till rättsliga ramar för sociala
företag, inbegripet sociala företag, som 
varierar i de olika medlemsstaterna. Denna 
situation förhindrar inte att EU antar 
europeiska rättsliga ramar med hjälp av 
vilka vi kan skydda de sociala företagens 
särdrag, särskilt en europeisk stadga för 
familjer inom den sociala ekonomin som 
ännu inte betvivlas (ömsesidiga bolag, 
föreningar och stiftelser, liksom den 
nödvändiga översynen av kooperativen.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Olika historiska händelseutvecklingar 
har lett till rättsliga ramar för företag, 
inbegripet sociala företag, som varierar i de 
olika medlemsstaterna.

B. Olika historiska händelseutvecklingar 
har lett till rättsliga ramar för alla slags 
företag, inbegripet företag inom den 
sociala ekonomin och sociala företag, som 
varierar i de olika medlemsstaterna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl C
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Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sociala företag som egen kategori 
omfattas inte av någon rättslig ram vare 
sig på europeisk eller nationell nivå.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 21
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sociala företag som egen kategori 
omfattas inte av någon rättslig ram vare sig
på europeisk eller nationell nivå.

C. Sociala företag som egen kategori 
omfattas inte av någon rättslig ram i vissa 
medlemsstater och än så länge inte heller 
på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 22
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sociala företag som egen kategori 
omfattas inte av någon rättslig ram vare sig 
på europeisk eller nationell nivå.

C. Sociala företag som egen kategori 
omfattas inte av någon rättslig ram på 
europeisk nivå och endast i några få 
medlemsstater på nationell nivå.

Or. de

Ändringsförslag 23
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sociala företag som egen kategori
omfattas inte av någon rättslig ram vare sig 
på europeisk eller nationell nivå.

C. På europeisk nivå och i många 
medlemsstater erkänns inte företag inom 
den sociala ekonomin fullt ut och sociala
företag omfattas inte av någon rättslig ram 
vare sig på europeisk eller nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen belastar 
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. De ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av den pågående 
finanskrisen liksom den åldrande 
befolkningen belastar hårt systemen för 
social trygghet och hälsovård, inbegripet 
lagstadgade och frivilliga
socialförsäkringssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen belastar
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. Demografiska förändringar är en 
utmaning för välfärdssystemen, inbegripet 
lagstadgade och frivilliga hälsovårdssystem 
och pensionssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen belastar 
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen manar oss att 
främja innovativa system för socialhjälp 
och obligatoriska och frivilliga 
hälsovårdssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den
åldrande befolkningen belastar 
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. Den pågående ekonomiska krisen och
finanskrisen och den nyliberala politik som 
bedrivs av medlemsstaterna belastar 
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem. Denna 
politik är ett tydligt politiskt val av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 28
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl D
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Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen belastar
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen är en utmaning för
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga försäkringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 29
Riikka Manner

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen belastar
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

D. Den pågående finanskrisen och den 
åldrande befolkningen är en utmaning för
välfärdssystemen, inbegripet lagstadgade 
och frivilliga hälsovårdssystem.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inremarknadsakten*och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
hållbar tillväxt och fler och bättre arbeten –
är starkt sammanlänkade och sociala 
företag och deras innovationspotential 
syftar till att stödja dem.

E. Inremarknadsakten1  och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
hållbar tillväxt och fler och bättre arbeten –
är starkt sammanlänkade och sociala 
företag kan i hög grad bidra genom sin
innovationspotential och kapacitet att 
genomföra uppdrag av allmänt intresse 
och ge specifika och anpassade svar på de 
sociala behoven.

                                               
1 COM(2011)0206.
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Or. fr

Ändringsförslag 31
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inremarknadsakten och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
hållbar tillväxt och fler och bättre arbeten
– är starkt sammanlänkade och sociala 
företag och deras innovationspotential 
syftar till att stödja dem.

E. Inremarknadsakten och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
smart och hållbar tillväxt för alla, öka 
arbetstillfällenas kvantitet och kvalitet och
bekämpa fattigdom – är starkt 
sammanlänkade och sociala företag och 
deras innovationspotential syftar till att 
stödja dem.

Or. en

Ändringsförslag 32
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inremarknadsakten och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
hållbar tillväxt och fler och bättre arbeten –
är starkt sammanlänkade och sociala 
företag och deras innovationspotential 
syftar till att stödja dem.

E. Inremarknadsakten och Europa 2020-
strategin – vilka båda syftar till att skapa 
hållbar tillväxt och fler och bättre arbeten –
är starkt sammanlänkade och den sociala 
ekonomin och sociala företag stöder dem, 
tack vare sin innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag 33
Frédéric Daerden
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Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. De sociala företagen är nödvändiga 
för att vi ska kunna nå målet för 
Europa 2020-strategin.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga pådrivare för 
skapande av inkluderande arbetstillfällen 
och social innovation som kräver särskilt 
stöd*.

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga aktörer 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
särskilt för att de har en stark potential att 
skapa arbetstillfällen och social innovation 
och kräver därför särskilt stöd1 med 
hänsyn till sina särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl F

Förslag till förordning Ändringsförslag

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga pådrivare för 
skapande av inkluderande arbetstillfällen 

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga pådrivare för 
skapande av inkluderande arbetstillfällen 

                                               
1 COM(2012)0173, Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning.
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och social innovation som kräver särskilt 
stöd*.

och social innovation som kräver särskilt 
stöd1. Genom dem främjas integreringen 
på arbetsmarknaden av utsatta grupper 
såsom personer med 
funktionsnedsättning.

Or. es

Ändringsförslag 36
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga pådrivare för 
skapande av inkluderande arbetstillfällen 
och social innovation som kräver särskilt 
stöd*.

F. Europeiska kommissionen anser att 
aktörer inom den sociala ekonomin och 
sociala företag är viktiga pådrivare för 
skapande av inkluderande arbetstillfällen, 
hållbar tillväxt och social innovation och 
sammanhållning som kräver särskilt stöd1.

Or. en

Ändringsförslag 37
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fα. Inom ramen för den sociala 
ekonomin och social innovation utgör 
främjandet av det sociala företagandet en 
viktig del för att uppnå målen i Europa 
2020-strategin med att skapa hållbara och 
kvalitativa arbetstillfällen samt bekämpa 
fattigdom och social marginalisering.

Or. el
                                                                                                                                                  
1 COM(2012)0173, Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning.
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Ändringsförslag 38
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Företagens sociala ansvar kan 
komplettera lagstiftning med ett mer 
långtgående skydd av arbetstagarna.

Or. de

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

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

G. Tjänster av allmänt intresse, särskilt 
sociala tjänster för allmänheten är en del av 
unionens gemensamma värden, spelar en 
betydande roll när det gäller att främja 
social och territoriell sammanhållning i 
EU och är sålunda viktiga beståndsdelar i 
en välfärdsstat. Sociala företag är 
nyckelaktörer när det gäller att leverera
dessa tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl G
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Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag och företag inom den 
sociala ekonomin kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 41
Riikka Manner

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
socialt företagande kan bidra till att 
leverera dessa tjänster.

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
socialt företagande kan bidra till att 
leverera dessa tjänster.

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 43
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Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster.

G. Sociala tjänster för allmänheten är 
viktiga beståndsdelar i en välfärdsstat, och 
sociala företag kan bidra till att leverera 
dessa tjänster. Sociala företag bör främja 
de centrala värdena i en välfärdsstat, till 
exempel solidaritet, icke-diskriminering, 
lika tillgång och sociala tjänster av hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Sociala företag möter svårigheter när de 
söker finansiering och utökar sin 
verksamhet.

H. Företag inom den sociala ekonomin
möter ofta svårigheter när de söker 
finansiering och utökar sin verksamhet. 
Det är karakteristiskt att de har svårt att 
få lån eller krediter och de behöver därför 
skräddarsytt stöd, till exempel genom 
socialt bankväsende, filantropisk 
finansiering och/eller mikrokrediter. 
EU:s strukturfonder spelar här en 
betydande roll för att underlätta 
tillgången och tillgängligheten till 
finansiering för sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 45
Kinga Göncz
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Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Sociala företag möter svårigheter när de 
söker finansiering och utökar sin 
verksamhet.

H. Många sociala företag möter 
svårigheter när de söker finansiering och 
utökar sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Sociala företag stöder politiska reformer 
genom att främja god förvaltning, 
ömsesidigt lärande och social innovation.

I. Sociala företag präglas av demokratiska 
värderingar och principer, deltagande av 
sociala aktörer, arbetstagare och 
användare, sociala mål eller mål av 
allmänt intresse och kapaciteten att 
återinvestera sina vinster i företagets 
funktion och utveckling och främjar 
särskilt god förvaltning, medlemmarnas 
demokratiska kontroll, solidaritet,
ömsesidigt lärande och social innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Sociala företag stöder politiska reformer 
genom att främja god förvaltning, 
ömsesidigt lärande och social innovation.

I. Sociala företag stöder politiska reformer 
genom att främja demokratisk och öppen
förvaltning, särskilt genom delaktighet av 
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arbetstagare, kunder och/eller 
andelsägare som berörs av det sociala 
företagets verksamhet, ömsesidigt lärande, 
social innovation och hög kvalitet på 
sociala tjänster av allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 48
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Sociala företag stöder politiska reformer
genom att främja god förvaltning, 
ömsesidigt lärande och social innovation.

I. Företag inom den sociala ekonomin och 
sociala företag stöder målen i 
EU 2020-strategin genom att främja social 
delaktighet, ömsesidigt lärande, social 
innovation och smart och grön tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Sociala företag stöder politiska reformer 
genom att främja god förvaltning, 
ömsesidigt lärande och social innovation.

I. Många sociala företag stöder god 
förvaltning, ömsesidigt lärande och social 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 50
Riikka Manner
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Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Sociala företag stöder politiska reformer 
genom att främja god förvaltning, 
ömsesidigt lärande och social innovation.

I. Sociala företag kan stödja politiska 
reformer genom att främja en solidarisk 
ekonomi, demokratisk förvaltning med 
möjlighet till medinflytande, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Sociala företag bedriver framför allt 
verksamhet inom sociala tjänster, vård 
och omsorg, serviceboenden, utbildning 
och yrkesutbildning, reparationer av 
varor, miljö- och resurseffektivisering, 
konst, kultur, forskning och innovation, 
turism, hantverksindustri etc.

Or. en

Ändringsförslag 52
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Företagen inom den sociala ekonomin 
är nyckelaktörer för utvecklingen i vid 
mening av den inre marknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 53
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning”4 med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning”4 med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning”4 med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om förbättring av förutsättningarna för 
en social ekonomi som ger nya chanser till 
sociala företag, samt till 
sysselsättningsskapandet i dem, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg och i den gröna sektorn.

Or. de
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Ändringsförslag 55
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning”4 med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning”4 med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt på 
det snabbt växande området för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och på 
miljöområdet (den så kallade gröna 
sektorn).

Or. de

Ändringsförslag 56
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet noterar
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till den sociala ekonomin och 
sociala företag, särskilt i den snabbt 
växande sektorn för vård och omsorg (den 
så kallade vita sektorn) och i den gröna 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 58
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser till sociala företag, särskilt i 
den snabbt växande sektorn för vård och 
omsorg (den så kallade vita sektorn) och i 
den gröna sektorn.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelanden ”Initiativ för 
socialt företagande” och ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med 
ökad sysselsättning” med 
rekommendationer till nationella regeringar 
om skapande av arbetstillfällen som ger 
nya chanser även till sociala företag, 
särskilt i den snabbt växande sektorn för 
vård och omsorg (den så kallade vita 
sektorn) och i den gröna sektorn.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att de 
sociala företagens erkännande på 
europeisk nivå inte bara får begränsas till 
att införliva sociala mål i vissa 
kommersiella företag, utan man bör ta 
hänsyn till särdragen inom varje kategori 
av sociala företag, särskilt företagen inom 
den sociala och solidariska ekonomin. 
Parlamentet insisterar därför på att det är 
nödvändigt att anta och tillämpa verktyg, 
särskilt för finansiering, som ger dessa 
företag möjlighet att sköta sina 
verksamheter efter egna syften och mål 
och skapa solidaritet sinsemellan. 
Parlamentet framhåller för övrigt att en 
bättre kännedom om sociala företag och 
flera parters kvalitativa, oberoende 
utvärdering av verksamheterna ger 
möjlighet att värdera deras bidrag till 
samhället i sin helhet och att förstå varför 
social sammanhållning är en källa till 
ekonomiskt och socialt välstånd medan 
den alltför ofta anses som en kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och att de har visat sig 
motståndskraftiga under krisen.

utgår

(Innehållet ingår i skäl A.)

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och att de har visat sig 
motståndskraftiga under krisen.

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en viktig beståndsdel i den 
europeiska ekonomin, bidrar i hög grad 
till dess funktion genom att lämna 
innovativa svar, men också genom att 
skapa social och territoriell 
sammanhållning inom unionen och dess 
medlemsstater och har visat sig 
motståndskraftiga under krisen genom sin 
kapacitet att lämna innovativa svar på 
aktuella ekonomiska och sociala problem 
samtidigt som de har drabbats av 
konsekvenserna av budgetnedskärningar 
under dessa kriser.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och att de har visat sig 
motståndskraftiga under krisen.

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är bärare av större social 
sammanhållning och om de får lämpligt 
europeiskt stöd kan de delta i inrättandet 
av en verklig social förvaltning.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och att de har visat sig 
motståndskraftiga under krisen.

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en viktig del av den sociala
marknadsekonomi som Europeiska 
unionen försöker utveckla. Parlamentet 
konstaterar att de sociala företagen är en 
del av den europeiska inre marknaden, 
tillgodoser både ett ekonomiskt och socialt 
behov och avser att uppfylla sociala behov 
som inte alls eller delvis tillgodoses av 
marknaden och staten. 

Or. fr

Ändringsförslag 64
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och att de har visat sig 

2. Europaparlamentet anser att sociala 
företag är en del av den eko-sociala 
marknadsekonomin och den europeiska 
inre marknaden och påpekar att de har 
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motståndskraftiga under krisen. visat sig motståndskraftiga mot kriser.

Or. de

Ändringsförslag 65
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
EU:s medborgare visar ett allt större 
intresse för sociala företag, vilket delvis 
förklaras med den motståndskraft under 
kriser som denna sektor har uppvisat samt 
det icke-försumbara överläget när det 
gäller att skapa lokala arbetstillfällen som 
inte kan omlokaliseras och stärka social 
och territoriell sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påminner om att 
den roll som sociala tjänster spelar blir än 
viktigare i tider med ekonomisk 
lågkonjunktur eftersom de inte bara ger 
upphov till arbetstillfällen utan även är ett 
strategiskt sätt att stärka social 
sammanhållning och bekämpa fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att man 
bör göra åtskillnad på två termer:

utgår

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala 
marknadsekonomin som erbjuder sociala 
varor eller tjänster eller genom sin 
verksamhet uppfyller sociala mål.
B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom 
ekonomin för socialt företagande, 
antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

(Innehållet omfattas av en ny definition.)

Or. en

Ändringsförslag 68
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att man 
bör göra åtskillnad på två termer:

utgår

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala
marknadsekonomin som erbjuder sociala 
varor eller tjänster eller genom sin 
verksamhet uppfyller sociala mål.
B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom 
ekonomin för socialt företagande, 



PE491.143v01-00 32/132 AM\904429SV.doc

SV

antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

Or. en

Ändringsförslag 69
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att man bör 
göra åtskillnad på två termer:

3. Europaparlamentet betonar att a) sociala 
företag avser företag inom den sociala 
ekonomin som [i sig inte är ett kollektivt 
investeringsföretag och som vid 
tidpunkten för en investering genom 
europeiska fonder för socialt företagande] 
inte är noterade på en reglerad marknad i 
enlighet med artikel 4.1 14 i direktiv 
2004/39/EG [som med undantag för 
företag som har verksamhet inom 
området subventionerat boende eller inom 
andra samhällsrelaterade sektorer med 
stor investeringsintensitet, antingen med 
en årlig omsättning på högst 
50 miljoner euro eller en årlig 
balansräkning på totalt högst 43 miljoner] 
och som
i) i enlighet med sin bolagsordning, sina
stadgar eller andra bestämmelser för 
företaget har som primärt mål att uppnå 
mätbar, positiv social inverkan i stället för 
att generera vinst för sina ägare, 
medlemmar och intressenter i de fall där
– företaget tillhandahåller tjänster eller 
varor med social utdelning och
– företaget använder en 
produktionsmetod för varor eller tjänster 
som inbegriper sociala mål,
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ii) i första hand återinvesterar sina vinster 
för att nå sitt primära mål och på förhand 
har fastställda metoder och regler för alla 
situationer där vinsterna delas ut till 
andelsägare och ägare i syfte att 
garantera att ingen vinstutdelning 
undergräver det primära målet, 
iii) bedriver verksamhet på marknaden 
och förvaltas på ett företagsmässigt, 
ansvarsfullt och öppet sätt, framför allt 
genom att arbetstagarna, kunderna 
och/eller de intressenter som berörs av 
företagets verksamhet görs delaktiga i 
beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 70
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 3 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att man bör 
göra åtskillnad på två termer:

3. Europaparlamentet betonar grundat på 
förslaget till en förordning från 
kommissionen om EU:s fonder för socialt 
företagande att man bör göra åtskillnad på 
två termer:

Or. de

Ändringsförslag 71
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3 – led A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala 

utgår
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marknadsekonomin som erbjuder sociala 
varor eller tjänster eller genom sin 
verksamhet uppfyller sociala mål.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3 – led A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala marknadsekonomin 
som erbjuder sociala varor eller tjänster 
eller genom sin verksamhet uppfyller 
sociala mål.

A. Socialt företagande: sociala företag och
hela den sektor i den europeiska sociala 
marknadsekonomin som bland annat 
erbjuder sociala varor eller tjänster eller 
varor och tjänster av allmänt intresse,
eller genom sin verksamhet särskilt
uppfyller sociala mål.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 3 – led A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala 
marknadsekonomin som erbjuder sociala 
varor eller tjänster eller genom sin 
verksamhet uppfyller sociala mål.

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala ekonomin som 
erbjuder sociala varor eller tjänster eller 
genom sin verksamhet uppfyller sociala 
mål.

Or. de

Ändringsförslag 74
Jean-Luc Bennahmias
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Förslag till resolution
Punkt 3 – led A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala marknadsekonomin 
som erbjuder sociala varor eller tjänster 
eller genom sin verksamhet uppfyller 
sociala mål.

A. Socialt företagande: hela den sektor i 
den europeiska sociala marknadsekonomin 
som erbjuder sociala varor eller tjänster 
eller genom sin verksamhet uppfyller 
sociala mål och verkar för sociala 
förändringar med hjälp av innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3 – led B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom 
ekonomin för socialt företagande, 
antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 76
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 3 – led B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom

B. Sociala företag avser företag som inte 
är noterade på en reglerad marknad i 
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ekonomin för socialt företagande, 
antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

enlighet med led 14 i artikel 4.1 i 
direktiv 2004/39/EG och som

i) i enlighet med sin bolagsordning, sina
stadgar eller andra bestämmelser för 
företaget har som primärt mål att uppnå 
mätbar, positiv social inverkan i stället för 
att generera vinst för sina ägare, 
medlemmar och intressenter i de fall där
– företaget tillhandahåller tjänster eller 
varor med social utdelning och/eller
– företaget använder en 
produktionsmetod för varor eller tjänster 
som inbegriper sociala mål,
ii) i första hand återinvesterar sina vinster 
för att nå sitt primära mål och på förhand 
har fastställda metoder och regler för alla 
situationer där vinsterna delas ut till 
aktieägare och ägare i syfte att garantera 
att ingen vinstutdelning undergräver det 
primära målet, 
iii) förvaltas på ett företagsmässigt, 
ansvarsfullt och öppet sätt, framför allt 
genom att arbetstagarna, kunderna 
och/eller de aktörer som berörs av 
företagets verksamhet görs delaktiga.

Or. en

Ändringsförslag 77
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 3 – led B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom ekonomin 
för socialt företagande, antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata företag, 
föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag 

B. Sociala företag: institutioner och 
organisationer som verkar inom ekonomin 
för socialt företagande, antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata företag, 
föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag 
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eller stiftelser. eller nya företagsformer.

Deras mål som är förenliga med det 
bolagsenliga ändamålet får sociala 
effekter som går att kvantifiera med hjälp 
av resultatindikatorer. De erbjuder varor 
och tjänster i företagaranda och på ett 
innovativt sätt. Eventuella överskott 
återinvesteras till största del i företagen 
för att främja deras sociala syfte och 
förvaltas på ett ansvarsfullt och öppet sätt, 
exempelvis genom att anställda, kunder 
och intressenter deltar.

Or. de

Ändringsförslag 78
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 3 – led B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom ekonomin 
för socialt företagande, antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata 
företag, föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

B. Sociala företag: de verksamma 
institutioner och organisationer som 
tillhandahåller sociala produkter eller 
tjänster och återinvesterar sina vinster i 
sin verksamhet, samtidigt som de förvaltas 
på ett ansvarigt och öppet sätt, framför 
allt genom att de främjar aktivt 
deltagande i beslut om företaget och dess 
produktionsförfarande av arbetstagare, 
medlemmar, kunder och aktörer som 
berörs av dess verksamhet. Dessa företag 
kan vara verksamma i form av 
välgörenhetsorganisationer, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser samt i 
form av andra privata 
företag/organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 79
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Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 3 – led B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom ekonomin 
för socialt företagande, antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, privata företag, 
föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag 
eller stiftelser.

B. Sociala företag: de institutioner och 
organisationer som verkar inom ekonomin 
för socialt företagande, antingen i form av 
välgörenhetsorganisationer, traditionella 
privata företag eller företag inom social 
ekonomi: föreningar, kooperativ, 
ömsesidiga bolag eller stiftelser.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 3 – led Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Europaparlamentet vidhåller dock att 
vinstutdelning är godtagbart så länge som 
företagens sociala mål och deras sociala 
effekter upprätthålls och påpekar att 
sociala företags verksamhet också kan 
innehålla indirekta sociala komponenter, 
även om företagen inte direkt erbjuder 
sociala produkter eller tjänster. Till 
exempel kan de erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. de

Ändringsförslag 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck
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Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet avser med 
”sociala företag” företag, oavsett rättslig 
form, som inte är noterade på en reglerad 
marknad i enlighet med artikel 4.1 14  i 
direktiv 2004/39/EG och som
i) i enlighet med sin bolagsordning, sina 
stadgar eller andra bestämmelser för 
företaget har som primärt mål att uppnå 
mätbar, positiv social inverkan i stället för 
att generera vinst för sina ägare, 
medlemmar och berörda aktörer där
– företaget tillhandahåller tjänster eller 
varor med social utdelning och/eller
– företaget använder en innovativ 
produktionsmetod för varor eller tjänster 
som inbegriper sociala mål,
ii) i första hand återinvesterar sina vinster
för att nå sitt primära mål och på förhand 
har fastställda metoder och regler för alla 
situationer där vinsterna delas ut till 
andelsägare och ägare i syfte att 
garantera att ingen vinstutdelning 
undergräver det primära målet, 
iii) förvaltas på ett företagsmässigt, 
ansvarsfullt och öppet sätt, framför allt 
genom att arbetstagarna, kunderna 
och/eller de aktörer som berörs av 
företagets verksamhet görs delaktiga.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet förtydligar att 
även om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” 
och annat ansvar inom socialt 
företagande kan vissa kommersiella 
företag som tar betydande socialt ansvar 
ha ett utvecklat samarbete med sociala 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 83
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att man 
bör göra åtskillnad mellan begreppet 
”företagens sociala ansvar” och annat 
ansvar inom den sociala ekonomin och 
socialt företagande, även om vissa 
kommersiella företag som tar betydande 
socialt ansvar kan ha ett utvecklat 
samarbete med sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 84
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
sociala företag har ett särskilt ansvar 
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gentemot anställda, kunder och samhället 
i stort.

Or. de

Ändringsförslag 85
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete inom sektorn socialt 
företagande, bland annat genom 
ungdomar som är nykomlingar i 
arbetslivet och för med sig entusiasm och 
nya färdigheter, liksom genom äldre som 
har stor erfarenhet och omfattande 
kunskaper, lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet både i medlemsstaterna och 
över gränserna samt skänker många 
människors liv en mening.

Or. en

Ändringsförslag 86
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete spelar en ovärderlig roll för 
ekonomisk och social sammanhållning 
och för solidaritet som skänker många 
människors liv en mening. Parlamentet 
efterlyser därför lämpligt ekonomiskt stöd 
på lokal, nationell och europeisk nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 87
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet välkomnar
därför ekonomiskt och strukturellt stöd på 
lokal, nationell och europeisk nivå.

Or. de

Ändringsförslag 88
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
arbete som utförs av volontärer lämnar ett 
viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
ekonomiskt stöd på lokal, nationell och 
europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jean-Luc Bennahmias
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför en uppvärdering av volontärarbetet, 
bland annat genom ekonomiskt stöd på 
lokal, nationell och europeisk nivå men 
även genom ökat erkännande inom 
utbildningssystemen, både inom 
grundutbildning och fortbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå. Parlamentet betonar 
att detta inte på något sätt får undergräva 
löne- och arbetsvillkoren för personer 
som är beroende av sina arbeten inom 
sektorn för sitt livsuppehälle.

Or. en

Ändringsförslag 91
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför fullständigt erkännande och där så 
är lämpligt ekonomiskt stöd på lokal, 
nationell och europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 92
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt stöd på lokal, nationell 
och europeisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att 
volontärarbete lämnar ett viktigt bidrag till 
välgörenhetsorganisationer och bidrar till 
solidaritet samt skänker många människors 
liv en mening. Parlamentet efterlyser 
därför ekonomiskt och rättsligt stöd på 
lokal, nationell och europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt utgår
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företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet 
understryker samtidigt vikten av det 
sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

(Innehållet omfattas av en ny definition.)

Or. en

Ändringsförslag 94
Sven Giegold
on behalf of the Verts/ALE Group

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet 
understryker samtidigt vikten av det 
sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

5. Europaparlamentet anser att en reform 
av EU:s regler för offentlig upphandling 
är ett utmärkt tillfälle att öka respekten 
för de sociala normerna och åtminstone 
garantera lika deltagande av sociala 
företag i upphandlingar och att vid 
tilldelningen av dessa upphandlingar mer 
systematiskt trycka på att sociala och 
miljömässiga kriterier uppfylls.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet 
understryker samtidigt vikten av det 
sociala värde som 

5. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag främst återinvesterar sina vinster i 
syfte att nå företagets sociala mål. Om
vinstsyftet blir huvudorsaken till att 
tjänsterna tillhandahålls kan tjänsterna 
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välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

lätt få sämre kvalitet och bli sämre 
tillgängliga och åtkomliga.

Or. en

Ändringsförslag 96
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 5*

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet
understryker samtidigt vikten av det 
sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

5. Europaparlamentet pekar på det sociala 
värde som välgörenhetsorganisationer 
bidrar till och behovet av att behålla det.

Or. en

Ändringsförslag 97
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet understryker 
samtidigt vikten av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande skapar en social verksamhet i 
vid mening genom att använda 
företagsmetoder. I det avseendet står det i 
skärningspunkten mellan marknaden och 
offentlig politik, och den vinstdrivande 
sektorn och den ideella sektorn. 
Parlamentet påminner om att sådant
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte utan det sociala företagets 
strategi bör vara att söka en hållbar 
lösning på ett bestämt problem.
Parlamentet understryker samtidigt vikten 
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av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det och låta det 
utvecklas.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet understryker
samtidigt vikten av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet understryker 
samtidigt vikten av det sociala värde som 
sociala företag bidrar till och behovet av 
att behålla det.

Or. en

Ändringsförslag 99
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet understryker 
samtidigt vikten av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det.

5. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande inte nödvändigtvis behöver 
sakna vinstsyfte. Parlamentet understryker 
samtidigt vikten av det sociala värde som 
välgörenhetsorganisationer bidrar till och 
behovet av att behålla det. Parlamentet 
betonar att sociala företag bidrar till 
solidaritet och sociala principer genom att 
återinvestera sina vinster i sina primära 
mål i stället för att dela ut vinsterna bland 
ägarna, medlemmarna eller 
andelsägarna. Utdelningar bör vara 
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begränsade och enbart ske under 
exceptionella omständigheter som inte 
undergräver de primära målen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att 
användarnas rätt att välja och komma 
med önskemål är en viktig aspekt  i 
samband med sociala tjänster och att 
denna rätt kan utövas endast när det finns 
en mångfald av leverantörer att välja 
mellan.

Or. de

Ändringsförslag 101
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag 
eller organisationer inom social välfärd 
inte bör utsättas för oreglerad 
konkurrens, vilken skulle kunna bli en 
konsekvens av vinstdrivande företags 
fokus på lukrativa områden. Dessa 
lukrativa områden finns för det mesta i 
stadsmiljö vilket får till följd att andra 
områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av 

utgår
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så kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag
eller organisationer inom social välfärd 
inte bör utsättas för oreglerad 
konkurrens, vilken skulle kunna bli en 
konsekvens av vinstdrivande företags 
fokus på lukrativa områden. Dessa 
lukrativa områden finns för det mesta i 
stadsmiljö vilket får till följd att andra 
områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av 
så kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en regelram 
som ger möjlighet att främja mångfald vid 
organisationen av sociala företag och att 
tillgodose deras verksamheters 
beskaffenhet och särdrag, bland annat 
genom antagandet av stödvillkor och 
ekonomiskt specialstöd så att goda 
förutsättningar skapas för genomförandet 
av deras verksamheter och att de kan 
utvecklas.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte 
bör utsättas för oreglerad konkurrens, 
vilken skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 

6. Europaparlamentet anser att innovativa
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå.
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för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av 
så kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 104
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av så 
kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden inom 
den sociala företagssektorn finns för det 
mesta i stadsmiljö vilket får till följd att 
andra mindre lönsamma områden, för det 
mesta landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av 
sociala tjänster och välgörenhet.

Or. en

Ändringsförslag 105
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 

6. Europaparlamentet anser att sociala 
företag eller organisationer inte bör utsättas 
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utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av så 
kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

för otillbörlig konkurrens, vilken skulle 
kunna bli en konsekvens av vinstdrivande 
företags fokus på lukrativa områden. Dessa 
lukrativa områden finns för det mesta i 
stadsmiljö vilket får till följd att andra 
områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av så 
kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 106
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av så 
kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden eller perifera 
områden, som stöter på logistiska 
svårigheter som bidrar till högre kostnader, 
blir mer och mer beroende av så kallade 
tjänster för fattiga befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden, som stöter på 
logistiska svårigheter som bidrar till högre 
kostnader, blir mer och mer beroende av så 
kallade tjänster för fattiga 
befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet anser att företag eller 
organisationer inom social välfärd inte bör 
utsättas för oreglerad konkurrens, vilken 
skulle kunna bli en konsekvens av 
vinstdrivande företags fokus på lukrativa 
områden. Dessa lukrativa områden finns 
för det mesta i stadsmiljö vilket får till 
följd att andra områden, för det mesta 
landsbygdsområden eller perifera 
områden, som stöter på logistiska 
svårigheter som bidrar till högre kostnader, 
blir mer och mer beroende av så kallade 
tjänster för fattiga befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 108
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att innovativa 
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå.

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ för europeiska 
fonder för socialt företagande och anser 
att EU:s fonder bör inbegripa program
som uttryckligen stöder tillgång till 
finansiering för företag inom den sociala 
ekonomin och socialt företagande. 
Parlamentet stöder främjande av och 
bättre tillgång till EU-program för 
ungdomar som vill starta sociala företag
(till exempel Erasmus för unga 
företagare) men påminner samtidigt om 
att egenföretagande måste vara förenat 
med tillräcklig vägledning samt verktyg 
och instrument för investeringar för att 
förhindra att ungdomar får bristfälliga 
arbetsvillkor med ständigt 
självutnyttjande, otillräckligt socialt 
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skydd, skulder och konkurser.

Or. en

Ändringsförslag 109
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att innovativa
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på
europeisk nivå.

7. Europaparlamentet understryker de 
socioekonomiska argumenten till förmån 
för att sociala företag ska ges lämpligt 
ekonomiskt stöd på EU-nivå. Parlamentet 
betonar vikten av att se till att 
medlemsstaterna har tillräcklig 
handlingsfrihet att använda sådant stöd 
för att tillgodose särskilda behov som 
upptäcks inom deras egen sektor för 
sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 110
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att innovativa 
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå.

7. Europaparlamentet anser att innovativa 
sociala företag efter noggrann granskning
bör ges ekonomiskt stöd på europeisk nivå.

Or. de

Ändringsförslag 111
Nadja Hirsch
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att innovativa 
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå.

7. Europaparlamentet anser att innovativa 
sociala företag bör ges ekonomiskt stöd på 
europeisk nivå och efterlyser förutom en 
ram för EU:s fonder för socialt 
företagande möjligheter att utnyttja 
ytterligare EU-fonder för finansiering, 
t.ex. Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf).

Or. de

Ändringsförslag 112
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att inom 
ramen för främjandet av sociala företag 
är det angeläget att förbättra deras 
tillgång till finansiering både på 
europeisk och på nationell nivå. 
Europarlamentet understryker att den 
bristfälliga information som föreligger om 
de sociala företagen gör det svårt att hitta 
finansiärer. Värt att nämnas i detta 
sammanhang är att de sociala företagen 
är mer konkurrenskraftiga och 
produktiva än vad som förmodas. Detta 
beror framför allt på de anställdas 
personliga engagemang och bättre 
arbetsförhållanden.

Or. el

Ändringsförslag 113
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Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet 
efterlyser därför bättre tillgång till EU-
program och EU-stöd för unga 
företagare.

utgår

(Innehållet ingår i punkt 7.)

Or. en

Ändringsförslag 114
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet 
efterlyser därför bättre tillgång till EU-
program och EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet stöder främjande av 
och bättre tillgång till EU-program för 
ungdomar som vill starta sociala företag 
(till exempel Erasmus för unga 
företagare) men påminner samtidigt om 
att egenföretagande måste vara förenat 
med tillräcklig vägledning samt verktyg 
och instrument för investeringar för att 
förhindra att ungdomar får bristfälliga 
arbetsvillkor med ständigt 
självutnyttjande, otillräckligt socialt 
skydd, skulder och konkurser.

Or. en

Ändringsförslag 115
Nadja Hirsch



PE491.143v01-00 56/132 AM\904429SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste se sin framtid i den 
sociala ekonomin och aktivt engagera sig i 
vidareutvecklingen av nya typer och 
perspektiv. Parlamentet välkomnar därför 
ett närmare samarbete mellan den sociala 
ekonomin och universitet och högskolor,
och uppmanar kommissionen att ta
hänsyn till forskning om den sociala 
ekonomin och socialt företagande både i 
dess forskningsprogram, i 
Progressprogrammet och i dess byråer.

Or. de

Ändringsförslag 116
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet 
efterlyser därför bättre tillgång till 
EU-program och EU-stöd för unga
företagare.

8. Europaparlamentet betonar vikten av 
åtgärder som främjar entreprenörskap 
och innovativa sociala företag, särskilt i 
fråga om unga entreprenörer, i syfte att 
garantera bättre tillgång till EU-program 
och EU-stöd för företagare.

Or. en

Ändringsförslag 117
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet betonar att socialt 
företagande måste få ett bättre 
erkännande inom de nationella 
utbildningssystemen så att intresse skapas 
hos den unga generationen samt att unga 
företagare engageras i socialt företagande 
och ges möjlighet att skapa nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare. Parlamentet 
begär att programmet Unga företagare i 
Erasmusprogrammet får sin framtid 
säkrad och att programmets 
attraktionskraft och synlighet förbättras.

Or. fr

Ändringsförslag 118
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utveckla nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare (exempelvis 
Erasmus för unga företagare).

Or. de

Ändringsförslag 119
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför en förenklad tillgång till 
EU-program och EU-stöd för unga 
företagare.

Or. de

Ändringsförslag 120
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 
socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare och framför allt kvinnor måste 
engagera sig i socialt företagande och 
utforska nya typer av socialt företagande. 
Parlamentet efterlyser därför bättre tillgång 
till EU-program och EU-stöd för unga 
företagare och kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 121
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare måste engagera sig i socialt 
företagande och utforska nya typer av 

8. Europaparlamentet betonar att unga 
företagare, även kvinnliga företagare,
måste engagera sig i socialt företagande 
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socialt företagande. Parlamentet efterlyser 
därför bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare.

och utforska nya typer av socialt 
företagande. Parlamentet efterlyser därför 
bättre tillgång till EU-program och 
EU-stöd för unga företagare och kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet stöder åtgärder 
både på europeisk och på nationell nivå 
som främjar de sociala företagen så att 
deras hållbarhet och maximala sociala 
effektivitet garanteras. Genom att 
tillhandahålla utbildnings- och 
upplysningsprogram om socialt 
företagande och det befintliga regelverket 
bidrar man samtidigt till att det införlivas
i grund- och vidareutbildningen. 

Or. el

Ändringsförslag 123
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att utöka och förstärka 
den redan betydande föreningsverksamhet 
som finns i olika medlemsstater 

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att utöka och förstärka 
den redan betydande föreningsverksamhet 
som finns i olika medlemsstater
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
återuppta arbetet med ett 
lagstiftningsförslag om en europeisk 
stadga för föreningar i enlighet med 
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Europaparlamentets skriftliga förklaring 
nr P7_DCL(2010)0084 som antogs den 
10 mars 2011.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att utöka och förstärka 
den redan betydande föreningsverksamhet 
som finns i olika medlemsstater.

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att utöka och förstärka 
den redan betydande föreningsverksamhet 
som finns i olika medlemsstater.
Parlamentet efterlyser en europeisk 
stadga för föreningar.

Or. en

Ändringsförslag 125
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att utöka och förstärka 
den redan betydande föreningsverksamhet 
som finns i olika medlemsstater.

9. Europaparlamentet stöder initiativ på 
europeisk nivå för att komplettera, utöka 
och förstärka den redan betydande 
föreningsverksamhet som finns i olika 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 126
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet påpekar att det 
krävs ett genomförande av anständiga 
arbetsvillkor och sysselsättning av god 
kvalitet för att fullt ut kunna utnyttja 
sektorns möjligheter att generera hållbar 
sysselsättning och tillhandahålla 
kvalitetstjänster. Demokratisk delaktighet 
av arbetstagare eller motsvarande 
kollektiva förhandlingar är viktiga 
faktorer för att garantera konkurrenskraft 
som bygger på tjänsternas kvalitet och 
inte på lägsta pris. Parlamentet påminner 
om att det bland annat gäller att komma 
till rätta med skillnaderna i ersättning och 
löneklyftan mellan kvinnor och män 
genom skäliga löner, samt att garantera
hälsa och säkerhet på arbetet. 
Parlamentet påpekar att en social dialog 
inom sektorn avsevärt skulle bidra till att 
garantera sysselsättning av god kvalitet 
inom sektorn för sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 127
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet påpekar att det 
krävs ett genomförande av anständiga 
arbetsvillkor och sysselsättning av god 
kvalitet för att fullt ut kunna utnyttja 
sektorns möjligheter att generera hållbar 
sysselsättning och tillhandahålla 
kvalitetstjänster. Kollektiva förhandlingar 
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och kollektivavtal är viktiga faktorer för 
att garantera konkurrenskraft som bygger 
på tjänsternas kvalitet och inte på lägsta 
pris. Bland annat gäller det att komma till 
rätta med skillnaderna i ersättning och 
löneklyftan mellan kvinnor och män 
genom skäliga löner, samt att garantera
hälsa och säkerhet på arbetet. En social 
dialog inom sektorn skulle avsevärt bidra 
till att garantera sysselsättning av god 
kvalitet inom sektorn för sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 128
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har för avsikt att ta fram 
ett förslag till en europeisk regleringsram 
för solidariska investeringsfonder för att 
underlätta de sociala företagens tillgång 
till finansmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 129
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har för avsikt att ta fram ett 
förslag till förenkling av förordningen om 
stadgan för europeiska kooperativa 
föreningar.

10. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har för avsikt att ta fram ett 
förslag till förenkling av förordningen om 
stadgan för europeiska kooperativa 
föreningar. Parlamentet noterar att de 
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flesta kooperativ och mindre företag har 
verksamhet inom nationsgränserna och 
efterlyser därför ett frivilligt antagande av 
stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 130
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet efterlyser 
EU-regler för offentlig upphandling som 
tillämpar principen om ”det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet” i stället för 
”lägsta kostnad” när tillhandahållandet 
av tjänster läggs på entreprenad. 
Kriterierna för det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet bör innehålla hela 
skalan av sociala faktorer och hänsyn till 
sysselsättning av god kvalitet, till exempel 
anständigt arbete, kollektiva 
förhandlingar, lika lön för lika arbete, 
rättvis handel och social delaktighet av 
mindre gynnade personer eller utsatta 
grupper bland dem som har fått i uppdrag 
att genomföra avtalet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet stöder att 11. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen har för avsikt att genomföra 
en studie om ömsesidiga företag i alla 
medlemsstater.

kommissionen att genomföra en studie om 
ömsesidiga företag i alla medlemsstater 
och att därvid beakta Europaparlamentets 
studie. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra studien i 
nära samarbete med företrädare för 
EU:s ömsesidiga bolag.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet stöder att 
kommissionen har för avsikt att genomföra 
en studie om ömsesidiga företag i alla 
medlemsstater.

11. Europaparlamentet stöder att 
kommissionen har för avsikt att genomföra 
en jämförande studie om ömsesidiga 
företag i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 133
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet noterar 
mångfalden inom sektorn för socialt 
företagande och betonar att utarbetandet 
av nya ramar på EU-nivå bör vara 
frivilligt för att ta hänsyn till de olika 
modellerna för socialt företagande i 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle.

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle. Parlamentet understryker 
fördelarna med en europeisk stadga som 
skulle göra det möjligt med ömsesidiga 
bolag över gränserna utan 
aktiebolagisering som följd, medverka till 
att deras sociala bidrag framför allt i 
fråga om hög kvalitet i de sociala tjänster 
och den hälsovård som tillhandhålls, 
respekt av solidaritetsprincipen och lika 
tillgång till tjänster, göra det möjligt för 
ömsesidiga bolag att bedriva verksamhet i 
medlemsstater där de ännu inte 
förekommer (huvudsakligen i de nya 
medlemsstaterna) och genom bättre 
rättsliga villkor kompensera för den ökade 
finansiella pressen på egna kapitalkrav. 
Parlamentet understryker att redan 
befintliga stadgar, till exempel stadgan för 
europeiska kooperativa föreningar eller 
stadgan för Europabolag, inte är lämpliga 
för ömsesidiga bolag på grund av 
skillnaderna i företagsmodellerna.

Or. en

Ändringsförslag 135
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
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egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle.

egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle. Ömsesidiga företag är 
stabila företag med långsiktig inriktning 
som tillför högkvalitativa arbetstillfällen. 
De ingår i målen för Europa 2020-
strategin som siktar till att skapa hållbar 
tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle.

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle. Parlamentet beklagar att 
inga gemensamma företrädare deltar i 
arbetet med att inrätta en expertgrupp om 
socialt företagande för att utforska vilka 
framsteg som har gjorts efter det att 
åtgärderna i detta meddelande har 
vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 137
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle.

12. Europaparlamentet betonar att 
ömsesidiga företag bör erkännas som en 
egen och viktig aktör inom EU:s ekonomi 
och samhälle, men anser att detta endast 
ska ske efter en noggrann granskning av 
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för- och nackdelar.

Or. de

Ändringsförslag 138
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till förordning om 
stadgan för europeiska stiftelser.

13. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till förordning om 
stadgan för europeiska stiftelser, som 
endast kommer att vara framgångsrik om 
den införs på frivillig basis.

Or. en

Ändringsförslag 139
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att skapa en europeisk stadga för 
föreningar.

Or. de

Ändringsförslag 140
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för EU:s 
regler för statligt stöd avseende sociala och 
lokala tjänster.

14. Europaparlamentet efterlyser större 
klarhet i EU:s regler för statligt stöd 
avseende sociala och lokala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
översynen av EU:s regler för statligt stöd 
avseende sociala och lokala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 142
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för EU:s 
regler för statligt stöd avseende sociala och 
lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av det reviderade paketet för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster och uppmuntrar 
samtidigt kommissionen att tydliggöra 
dessa regler ytterligare för att underlätta 
de lokala och regionala myndigheternas 
förståelse och tillämpning av dessa, 
framför allt gällande sociala företag.
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Or. en

Ändringsförslag 143
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster av allmänt 
intresse. Parlamentet betonar emellertid 
att dessa åtgärder bara är ett första 
nödvändigt, men otillräckligt, steg för att 
erbjuda lämplig rättslig säkerhet för 
nationella och lokala myndigheter, och 
sektorns aktörer, och ta hänsyn till den 
särskilda karaktären hos de offentliga 
tjänster som mer än någonsin spelar en 
oumbärlig roll inom social och territoriell 
sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster men 
uppmuntrar samtidigt kommissionen att 
tydliggöra dessa regler ytterligare för att 
underlätta de lokala och regionala 
myndigheternas förståelse och 
tillämpning av dessa, framför allt 
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gällande sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 145
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för EU:s 
regler för statligt stöd avseende sociala och 
lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för EU:s 
regler för statligt stöd avseende sociala och 
lokala tjänster. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa 
skatteincitament överlag och när personer 
ur mindre gynnade grupper anställs.

Or. en

Ändringsförslag 146
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av ett reviderat paket för 
EU:s regler för statligt stöd avseende 
sociala och lokala tjänster av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 147
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionen i COM(2004)0018 åtagit 
sig att vidta tolv åtgärder, bland annat 
följande:
– Stödja berörda parter och organisera ett 
strukturerat erfarenhets- och 
informationsutbyte.
– Sprida bästa lösningar för att förbättra 
nationell lagstiftning.
– Samla in statistik för Europa.
– Förenkla och se över lagstiftningen om 
kooperativ i Europa.
– Införa skräddarsydda 
utbildningsprogram och ta med en 
hänvisning till kooperativa företag i de 
finansieringsinstrument som förvaltas av 
Europeiska investeringsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 148
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet beklagar att 
endast tre åtaganden i denna förteckning 
har omsatts i praktiken, utan några 
betydande resultat. Parlamentet betonar 
att sådana tillkortakommanden begränsar 
utvecklingspotentialen för kooperativ.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14c. Europaparlamentet betonar att 
EU-politik på alla områden måste 
erkänna de särdrag och det mervärde som 
karakteriserar företag inom den sociala 
ekonomin, bland annat kooperativa 
företag, genom att anpassa lagstiftningen
om offentlig upphandling, statligt stöd 
och finansiella bestämmelser i enlighet 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 150
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla 
gynnsammare villkor för kooperativ, till 
exempel gällande tillgång till kredit och 
skatteincitament.

Or. en

Ändringsförslag 151
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14e (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14e. Europaparlamentet stöder åtgärder 
som gynnar företag, framför allt 
företagsrådgivning och utbildning av de 
anställda, och tillgång till finansiering för 
kooperativ, särskilt för övertag av 
anställda eller kunder, eftersom de är 
underskattade när det gäller att rädda 
företag i kristider och vid överlåtelser av 
familjeföretag.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14f. Europaparlamentet påpekar att 
bristen på resurser leder till bristfälliga 
resultat. Parlamentet betonar behovet av 
omedelbara förbättringar inom 
kommissionen i fråga om organisation 
och de resurser som tilldelas den sociala 
ekonomin, eftersom kompetensen och 
personalresurserna inom kommissionens 
arbete med frågor som berör den sociala 
ekonomin nu är utspridda på flera olika 
håll.

Or. en

Ändringsförslag 153
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker att
sociala tjänster av allmänt intresse som 
tillhandahålls offentligt inte bör anses 
vara en del av socialt företagande 
eftersom de i huvudsak är 
skattefinansierade, undantaget de fall där 
sociala tjänster av allmänt intresse
tillhandahålls i samarbete med sociala 
företag.

15. Europaparlamentet understryker att
sociala företag är viktiga leverantörer av 
sociala tjänster av allmänt intresse och 
uppmanar kommissionen att se alla 
alternativ för disposition och finansiering 
av sociala tjänster av allmänt intresse som 
likvärdiga förutsatt att primärrättens 
principer om likabehandling, icke-
diskriminering och öppenhet beaktas.
Parlamentet kräver även att 
kommissionen erkänner bästa nationella 
förfaranden som bygger på att alla 
leverantörer som kan uppfylla de 
lagstadgade villkoren godkänns för 
leverans av tjänster oaktat deras 
bolagsform, förutsatt att primärrättens 
principer om likabehandling, icke-
diskriminering och öppenhet beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 154
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker att 
sociala tjänster av allmänt intresse som 
tillhandahålls offentligt inte bör anses 
vara en del av socialt företagande 
eftersom de i huvudsak är 
skattefinansierade, undantaget de fall där 
sociala tjänster av allmänt intresse 
tillhandahålls i samarbete med sociala 
företag.

15. Europaparlamentet noterar att sociala
företag är viktiga för tillhandahållandet 
av tjänster av allmänt intresse. De bottnar 
ofta i eller är nära kopplade till det civila 
samhällets organisationer, 
frivilligorganisationer och/eller 
välgörenhetsorganisationer och 
tillhandahåller individanpassade tjänster 
som är utformade för att tillgodose viktiga 
mänskliga behov, framför allt behoven 
hos personer i utsatta situationer. Sociala 
företag befinner sig ofta mellan den 
traditionella privata och offentliga 
sektorn genom att de tillhandahåller 
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offentliga tjänster, bland annat inom 
ramen för offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 155
Riikka Manner

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker att 
sociala tjänster av allmänt intresse som 
tillhandahålls offentligt inte bör anses 
vara en del av socialt företagande 
eftersom de i huvudsak är 
skattefinansierade, undantaget de fall där 
sociala tjänster av allmänt intresse 
tillhandahålls i samarbete med sociala 
företag.

15. Europaparlamentet understryker att 
sociala företag är viktiga för 
tillhandahållandet av tjänster av allmänt 
intresse. De bottnar ofta i eller är nära 
kopplade till det civila samhällets 
organisationer, frivilligorganisationer 
och/eller välgörenhetsorganisationer och 
tillhandahåller individanpassade tjänster 
som är utformade för att tillgodose 
mänskliga behov, framför allt behoven 
hos personer i utsatta situationer. Sociala 
företag befinner sig ofta mellan den 
traditionella privata och offentliga 
sektorn genom att de tillhandahåller 
offentliga tjänster, bland annat inom 
ramen för offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala 



PE491.143v01-00 76/132 AM\904429SV.doc

SV

företag. Parlamentet stöder initiativ på 
EU-nivå för att stärka nätverk för 
ömsesidigt informationsutbyte som kan 
bidra till att sprida bästa lösningar på 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet påminner om att det bästa 
sättet att öka erkännandet av och stödet 
till den sociala ekonomin vore en öppen 
samordningsmetod.

Or. en

Ändringsförslag 157
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förebygga diskriminering bland sociala 
företag på grundval av deras ägarskap.

Or. en

Ändringsförslag 158
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Underrubrik 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

Särskilda karakteristika för socialt 
företagande

utgår

Or. de

Ändringsförslag 159
Jutta Steinruck



AM\904429SV.doc 77/132 PE491.143v01-00

SV

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
två särdrag hos sociala företag som man 
behöver ta hänsyn till:

utgår

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande
– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

(Innehållet omfattas av en ny definition.)

Or. en

Ändringsförslag 160
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
två särdrag hos sociala företag som man 
behöver ta hänsyn till:

utgår

- modeller och principer för de anställdas 
deltagande
- eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 161
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Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
två särdrag hos sociala företag som man
behöver ta hänsyn till:

utgår

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande
– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 162
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 16 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
två särdrag hos sociala företag som man 
behöver ta hänsyn till:

16. Europaparlamentet betonar att 
offentligt verkställande av sociala tjänster 
av allmänt intresse inte betraktas som en 
del av socialt företagande.

Or. en

Ändringsförslag 163
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 16 – inledningen
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
två särdrag hos sociala företag som man 
behöver ta hänsyn till:

16. Europaparlamentet betonar ytterligare 
tre särdrag hos sociala företag som man 
behöver ta hänsyn till:

Or. fr

Ändringsförslag 164
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande

utgår

Or. de

Ändringsförslag 165
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande i enlighet med de anställdas 
rätt till information, samråd och 
deltagande

Or. en

Ändringsförslag 167
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande 

– modeller och principer för de anställdas,
användarnas och mer allmänt samtliga 
berörda parters deltagande

Or. fr

Ändringsförslag 168
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– modeller och principer för de anställdas 
deltagande 

– modeller och principer för de anställdas 
och de berörda parternas deltagande

Or. fr

Ändringsförslag 169
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 1a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– framhållande av värden som solidaritet 
och beaktande av det allmänna intresset

Or. fr

Ändringsförslag 170
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 171
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
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Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

– eftersom de sociala företagen, inbegripet 
företagen inom social ekonomi, kan vara 
vinstdrivande, bör vinster, rörelseöverskott, 
fonder och reserver i första hand 
återinvesteras i kvalitet, innovation och 
utveckling av verksamheterna för att 
tillgodose bland annat sociala behov eller 
behov av allmänt intresse, och inte endast 
belöna kapitalet.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och 
med uppmuntras vara vinstdrivande, bör 
vinster, rörelseöverskott, fonder och 
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

– eftersom det sociala företaget kan vara 
vinstdrivande bör, vinster, rörelseöverskott, 
fonder och reserver i första hand 
återinvesteras i kvalitet, innovation och 
utveckling av tjänster i stället för att 
belöna aktieägare och investerare.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och – om vinster, rörelseöverskott, fonder eller



AM\904429SV.doc 83/132 PE491.143v01-00

SV

med uppmuntras vara vinstdrivande, bör
vinster, rörelseöverskott, fonder och
reserver i första hand återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

reserver genereras bör de återinvesteras i 
kvalitet, innovation och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 175
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till förordning Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation och utveckling.

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i förverkligandet 
av deras sociala målsättning.

Or. es

Ändringsförslag 176
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation och utveckling.

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation och utveckling av det primära 
målet i stället för att ägarna, 
medlemmarna och andelsägarna får 
utdelning.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 16 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation och utveckling.

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, social
innovation och utveckling av företagets 
mål.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 16 – indragning 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation och utveckling.

– eftersom företagen tillåts och till och med 
uppmuntras vara vinstdrivande, bör vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver i 
första hand återinvesteras i kvalitet, 
innovation, ny arbetskraft och utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 179
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar att 
sektorn för socialt företagande har 
särdrag som måste tas hänsyn till när 
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åtgärder utarbetas på EU-nivå, till 
exempel att de anställda till övervägande 
delen är äldre personer, kvinnor och 
migrerande arbetstagare. Sektorn är föga 
tilltalande på grund av låga löner, otrygga 
arbetsvillkor, hög risk för fysisk och 
emotionell stress, risk för tidig 
utbrändhet, brist på tydliga karriärvägar 
och bristande möjligheter till utbildning 
och yrkesutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 180
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar särdrag 
hos sociala företag som man behöver ta 
hänsyn till:
– sociala syften
– återinvestering av vinster
– mångfalden av bolagsformer
– medverkan av intressenter
– modeller och principer för de anställdas 
deltagande.

Or. de

Ändringsförslag 181
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att gällande lagstiftning om 
arbetstagares rättigheter efterlevs samt att 
kollektivavtal och i synnerhet principen 
”lika lön för lika arbete på samma plats” 
följs.

Or. de

Ändringsförslag 182
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker att 
företagen tillåts och uppmuntras vara 
vinstdrivande och att vinster, 
rörelseöverskott, fonder och reserver ska 
återinvesteras i deras verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet välkomnar att
sociala företag följer principen om lika 
lön och mångfaldsstrategin, vilka 
möjliggör en balans mellan arbetsliv och 
privatliv och erbjuder deras anställda 
rättvisa och flexibla arbetsvillkor, t.ex. 
arbetstidsmodeller.
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Or. de

Ändringsförslag 184
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Underrubrik 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

Företag med sociala varor och tjänster utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att 
sociala företag framför allt ska bedriva 
sin verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 186
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att utgår
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sociala företag framför allt ska bedriva 
sin verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

Or. en

Ändringsförslag 187
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

17. Europaparlamentet föreslår att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

Or. de

Ändringsförslag 188
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
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hantverksindustri etc. hantverksindustri etc., och att de på så sätt 
tillgodoser många behov och därför rent 
allmänt bidrar till EU:s mål för social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet 
betonar för övrigt att sociala företag i 
första hand avser att tillgodose sociala 
behov eller behov av allmänt intresse men 
också att tillgodose medborgarnas ökade 
krav på etiskt beteende som i högre grad 
respekterar människan, miljön, naturen, 
sociala normer och såväl lokal som global 
solidaritet, och på så sätt tillgodose alla 
medborgares behov, och inte endast svaga 
gruppers behov, även om de ofta ägnar 
särskild uppmärksamhet åt dessa 
människors integration.

Or. fr

Ändringsförslag 189
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
subventionerat boende, serviceboenden, 
stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning, tjänster för utsatta 
och marginaliserade personer, tillgång till 
sysselsättning, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

Or. en

Ändringsförslag 190
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, forskning och innovation, turism, 
hantverksindustri etc.

17. Europaparlamentet slår fast att sociala 
företag framför allt ska bedriva sin 
verksamhet inom vård och omsorg, 
serviceboenden, utbildning och 
yrkesutbildning, reparationer av varor, 
miljö- och resurseffektivisering, konst, 
kultur, idrott, forskning och innovation, 
turism, hantverksindustri, transport etc.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Underrubrik 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

Företag som uppfyller de sociala kraven 
eller uppnår socialt inflytande

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete 
till personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 

utgår
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(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

(Innehållet omfattas av en ny definition.)

Or. en

Ändringsförslag 193
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete 
till personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

utgår

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag huvudsakligen erbjuder 
sociala varor och tjänster så ska deras mål 
inte endast bestå i att erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
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yrkesutbildning eller skyddade verkstäder. yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras sociala 
syften ingå att till exempel erbjuda arbete 
till personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. de

Ändringsförslag 196
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte endast erbjuder 
sociala varor och tjänster så bör deras 
företags mål vara att söka nå bättre 
integration, att till exempel införliva 
personer ur svaga grupper och erbjuda 
dem arbete, att erbjuda sociopedagogiskt 
stöd åt eller att (åter)integrera personer 
med funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. fr
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Ändringsförslag 197
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, till exempel 
långtidsarbetslösa, äldre, ungdomar, 
romer och invandrare, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. en

Ändringsförslag 198
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur mindre gynnade och svaga 
grupper, att erbjuda sociopedagogiskt stöd 
åt eller att (åter)integrera personer med 
funktionshinder, kvinnor, äldre, 
ungdomar, minoriteter och invandrare
med hjälp av yrkesutbildning eller 
skyddade verkstäder.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska i deras företags 
mål ingå att till exempel erbjuda arbete till 
personer ur svaga grupper, att erbjuda 
sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

18. Europaparlamentet förklarar att även 
om sociala företag inte erbjuder sociala 
varor och tjänster så ska sociala mål ingå i 
deras företags mål, till exempel att erbjuda 
arbete till personer ur svaga grupper, att 
erbjuda sociopedagogiskt stöd åt eller att 
(åter)integrera personer med 
funktionshinder med hjälp av 
yrkesutbildning eller skyddade verkstäder.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet förtydligar att 
även om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” 
och annat socialt företagande, kan vissa 
företag som tar betydande socialt ansvar 
ha ett utvecklat samarbete med sociala 
företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 201
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia, Mariya Nedelcheva 
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet förtydligar att även 
om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” och 
annat socialt företagande, kan vissa företag 
som tar betydande socialt ansvar ha ett 
utvecklat samarbete med sociala företag.  

19. Europaparlamentet förtydligar att även 
om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” och 
annat socialt företagande, kan erkännandet 
av sociala företag inte begränsas till att 
införliva några sociala mål i vissa 
kommersiella företag.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet förtydligar att även 
om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” och
annat socialt företagande, kan vissa 
företag som tar betydande socialt ansvar 
ha ett utvecklat samarbete med sociala 
företag.

19. Europaparlamentet förtydligar att även 
om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”den sociala ekonomin” och 
sociala företag, är det viktigt att komma 
ihåg att företagens sociala ansvar även 
special en betydande roll i socialt 
företagande.

Or. de

Ändringsförslag 203
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet förtydligar att även 
om man bör göra åtskillnad mellan 
begreppet ”företagens sociala ansvar” och 

19. Europaparlamentet förtydligar att man 
bör göra åtskillnad mellan begreppet 
”företagens sociala ansvar” och annat 
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annat socialt företagande, kan vissa företag 
som tar betydande socialt ansvar ha ett 
utvecklat samarbete med sociala företag.

socialt företagande, även om vissa företag 
som tar betydande socialt ansvar kan ha ett 
utvecklat samarbete med sociala företag.

Or. de

Ändringsförslag 204
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att sociala företag upprättar partnerskap 
på lokal och regional nivå mellan 
offentliga myndigheter, sociala företag, 
andra slags privata företag, 
fackföreningar och det civila samhället i 
allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 205
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet uppmanar därför 
kommissionen att föreslå ytterligare 
åtgärder för att främja utvecklingen av 
sådana partnerskap i ett långsiktigt 
perspektiv, även genom att uppmuntra 
lokala/regionala myndigheter att fastställa 
långsiktiga strategier för utveckling av 
sociala företag (till exempel under den 
nya programperioden för GSR-fonderna).



AM\904429SV.doc 97/132 PE491.143v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 206
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som 
är inriktad på mikrofinansiering och 
socialt företagande, kommer att spela en 
viktig roll i strävan att garantera större 
tillgång till mikrolån.

20. Europaparlamentet betonar vikten av 
att sociala företag upprättar partnerskap 
på lokal och regional nivå mellan 
offentliga myndigheter, sociala företag, 
andra slags privata företag, 
fackföreningar och det civila samhället i 
allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 207
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång 
till mikrolån.

20. Europaparlamentet betonar att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, ska underlätta tillgången till 
kredit och mikrofinansiering för 
mikroföretag inom den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 208
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen



PE491.143v01-00 98/132 AM\904429SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån.

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, skulle kunna spela en roll i 
strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån, men att programmet bör 
tillgodose de sociala företagens olika slags 
finansieringsbehov i enlighet med deras 
olika verksamheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån.

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, skulle kunna spela en viktig 
roll i strävan att garantera bland annat
större tillgång till mikrolån. Parlamentet 
anser att förslaget att upprätta ett 
europeiskt fondsystem för socialt 
företagande eller en europeisk fond för 
riskkapital är ett gott tillfälle att erkänna 
och utveckla sociala företag. Parlamentet 
uppmanar Europeiska kommissionen, 
rådet och medlemsstaterna att ta hänsyn 
till aktuella initiativ i medlemsstaterna 
och på lokal nivå för att utveckla 
nydanande finansiella instrument med 
beaktande av de särskilda 
organisationsformernas särdrag, 
funktionssätt, organisationssätt och de 
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sociala företagens verksamheter, särskilt 
den sociala ekonomins verksamheter. 
Europaparlamentet uppmanar i det 
avseendet Europeiska kommissionen, 
rådet och medlemsstaterna att särskilt 
ägna sig åt utveckling av strukturer med 
blandkapital som motsvarar de sociala 
företagens finansieringssätt, inbegripet 
när det gäller utveckling av olika typer av 
offentliga sociala investeringar och 
kooperativa, etiska initiativ av banker osv.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån.

20. Europaparlamentet anser att 
EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014-2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kan spela en viktig roll i 
strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån. I detta program bör man 
emellertid ta hänsyn till de sociala 
företagens mångfaldiga finansbehov 
beroende på deras olika verksamheter.

Or. fr

Ändringsförslag 211
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 20. Europaparlamentet anser att 
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EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån.

EU-programmet för social förändring och 
innovation 2014–2020, med den del som är 
inriktad på mikrofinansiering och socialt 
företagande, kommer att spela en viktig 
roll i strävan att garantera större tillgång till 
mikrolån. Parlamentet välkomnar att 
innovativa sociala företag ska finansieras 
inom ramen för detta program. 
Parlamentet förespråkar att lämplig och 
långsiktig finansiering av sociala företag 
ska garanteras inom ramen för den 
fleråriga budgetramen 2014–2020, 
framför allt med avseende på de nya 
strukturfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 212
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder inrättandet 
av EU:s fonder för socialt företagande, 
eftersom de kommer att kunna hjälpa 
sociala företag att få finansiering och ge 
investerare trygghet att investera i socialt 
företagande.

21. Europaparlamentet uppmanar därför 
kommissionen att föreslå ytterligare 
åtgärder för att främja utvecklingen av 
sådana partnerskap i ett långsiktigt 
perspektiv, även genom att uppmuntra 
lokala/regionala myndigheter att fastställa 
långsiktiga strategier för utveckling av 
sociala företag (till exempel under den nya 
programperioden för de fonder som 
omfattas av förordningen om 
gemensamma bestämmelser).

Or. en

Ändringsförslag 213
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder inrättandet
av EU:s fonder för socialt företagande, 
eftersom de kommer att kunna hjälpa 
sociala företag att få finansiering och ge 
investerare trygghet att investera i socialt 
företagande.

21. Europaparlamentet stöder skapandet av 
en ram för EU:s fonder för socialt 
företagande, eftersom de kommer att kunna 
hjälpa sociala företag att få finansiering 
och ge investerare trygghet att investera i 
socialt företagande.

Or. de

Ändringsförslag 214
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet stöder inrättandet 
av EU:s fonder för socialt företagande, 
eftersom de kommer att kunna hjälpa 
sociala företag att få finansiering och ge 
investerare trygghet att investera i socialt 
företagande.

21. Europaparlamentet stöder inrättandet 
av EU:s fonder för socialt företagande, 
eftersom de kommer att kunna hjälpa 
sociala företag att få finansiering och ge 
investerare trygghet att investera i socialt 
företagande, men anser att företag måste 
uppfylla vissa standarder för att vara 
berättigade till stöd från dessa fonder.

Or. de

Ändringsförslag 215
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet betonar vikten av 
bättre analyser, främjande och utveckling 
av den rättsliga och institutionella ramen 
för mikrolån.
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Or. en

Ändringsförslag 216
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF) och
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) i budgetplanen 2014–2020 
uttryckligen tar upp sociala företag och 
stöder deras utveckling.

22. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag, framför allt de som främjar 
sysselsättning av god kvalitet, bekämpar 
fattigdom och social utestängning samt 
investerar i utbildning, yrkesutbildning 
och livslångt lärande, bör stödjas genom 
tillräcklig finansiering i medlemsstaterna 
och genom EU:s 
sammanhållningsinstrument, till exempel 
Europeiska socialfonden, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
EU-programmet för social förändring och 
innovation. Parlamentet stöder främjande 
av innovativ politik och/eller metoder för 
att mer effektivt och hållbart bemöta 
sociala behov som inte tillgodoses eller 
otillräckligt tillgodoses när det gäller att 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning, främja sysselsättning av 
hög kvalitet, garantera lämpligt socialt 
skydd som förhindrar fattigdom och 
därigenom bidra till social 
sammanhållning och social utveckling.
Social innovation ska förbättra livs- och 
arbetskvaliteten. En bedömning får inte 
ske på grundval av ekonomiska kriterier 
utan på grundval av det mervärde som 
uppstår för samhället i dess helhet.

Or. en

Ändringsförslag 217
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF) och
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) i budgetplanen 2014–2020 
uttryckligen tar upp sociala företag och 
stöder deras utveckling.

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF),
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) och EU-programmet för social 
förändring och innovation i budgetplanen 
2014–2020 uttryckligen tar upp sociala 
företag och stöder deras utveckling.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
använda medlen på ett strategiskt sätt som 
ger en hävstångseffekt för en 
sammanslagning på lokal/regional nivå 
av olika typer av finansiering som 
kommer från offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 218
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) i budgetplanen 2014–2020 
uttryckligen tar upp sociala företag och 
stöder deras utveckling.

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) i den fleråriga budgetramen för
2014–2020 uttryckligen tar upp sociala 
företag som en prioriterad investering och 
stöder deras utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
europeiska fonder som är relevanta för 
socialt företagande (till exempel 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf)) i budgetplanen 2014–2020 
uttryckligen tar upp sociala företag och 
stöder deras utveckling.

22. Europaparlamentet betonar vikten av 
att se till att bestämmelserna för de 
befintliga europeiska fonder som är 
relevanta för socialt företagande (till 
exempel Europeiska socialfonden (ESF) 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf)) i budgetplanen 
2014–2020 uttryckligen tar upp sociala 
företag och stöder deras utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 220
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till EU-
stöd, och att möjligheterna till att få 
finansiering måste förmedlas på ett bättre 
sätt via transparenta 
informationsplattformar.

23. Europaparlamentet anser att det 
nödvändigtvis måste bli enklare att få 
tillgång till EU-stöd och att möjligheterna 
till att få finansiering måste tillhandahållas 
i större utsträckning och på ett öppnare 
sätt och att det behövs en organisatorisk 
och administrativ förenkling.

Or. de

Ändringsförslag 221
Kinga Göncz
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till EU-
stöd, och att möjligheterna till att få 
finansiering måste förmedlas på ett bättre 
sätt via transparenta 
informationsplattformar.

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare för sociala företag att få 
tillgång till EU-stöd, att den 
administrativa bördan måste minska och 
att möjligheterna till att få finansiering 
måste förmedlas på ett bättre sätt via 
transparenta informationsplattformar, med 
särskild hänsyn till den geografiska 
balansen och till att man ska nå ut till 
entreprenörer i mindre gynnade 
mikroregioner.

Or. en

Ändringsförslag 222
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till 
EU-stöd, och att möjligheterna till att få 
finansiering måste förmedlas på ett bättre 
sätt via transparenta 
informationsplattformar.

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till 
EU-stöd, t.ex. medel från EU:s fonder för 
socialt företagande, Europeiska 
socialfonden (ESF) och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), och 
att möjligheterna till att få finansiering 
måste förmedlas på ett bättre sätt via 
transparenta informationsplattformar.

Or. de

Ändringsförslag 223
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till 
EU-stöd, och att möjligheterna till att få 
finansiering måste förmedlas på ett bättre 
sätt via transparenta 
informationsplattformar.

23. Europaparlamentet understryker att det 
måste bli enklare att få tillgång till 
EU-stöd, och att möjligheterna till att få 
finansiering måste förmedlas på ett bättre 
sätt via transparenta 
informationsplattformar, genom lämplig 
flexibilitet för medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 224
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 23 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet anser att det 
europeiska mervärdet särskilt bör vara ett 
bättre erkännande av socialt företagande 
inom EU. Parlamentet betonar att 
förbättrad tillgång till finansiering och de 
sociala företagens trovärdighet skapas 
genom ett bättre mått på dessa företags 
sociala effekter.

Or. fr

Ändringsförslag 225
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet hävdar att inom 
ramen för reformeringen av regelverken 
för offentlig upphandling och i synnerhet 
för sociala tjänster och hälsotjänster är 
det viktigt att granska frågan om de 



AM\904429SV.doc 107/132 PE491.143v01-00

SV

sociala företagens dåliga tillgång till stöd 
med tanke på den nyckelfråga som 
kvalitet är när avtal för sådana tjänster 
upprättas.

Or. el

Ändringsförslag 226
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla ett 
större finansiellt stöd på nationell och 
regional nivå.

Or. de

Ändringsförslag 227
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet betonar att 
sociala företag måste medverka i 
forskningsprojekt såsom det 
sjunde ramprogrammet och 
Horisont 2020 som gäller sociala 
utmaningar.

Or. de

Ändringsförslag 228
Anthea McIntyre
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Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet efterlyser en studie 
som ska inledas av kommissionen och 
bedrivas i samarbete med sociala företag, 
om de olika rättsliga ramarna och 
driftsvillkoren för sociala företag, 
inbegripet certifierings- och 
märkningssystem.

24. Europaparlamentet efterlyser en studie 
som ska inledas av kommissionen och 
bedrivas i samarbete med sociala företag, 
om de olika rättsliga ramarna och 
driftsvillkoren för sociala företag i hela 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 229
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet efterlyser en studie
som ska inledas av kommissionen och 
bedrivas i samarbete med sociala företag, 
om de olika rättsliga ramarna och 
driftsvillkoren för sociala företag, 
inbegripet certifierings- och 
märkningssystem.

24. Europaparlamentet efterlyser en studie 
som ska inledas av kommissionen och 
bedrivas i samarbete med sociala företag, 
om de olika nationella och regionala
rättsliga grund- och driftsvillkoren för 
sociala företag, inbegripet certifierings-
och märkningssystem.

Or. de

Ändringsförslag 230
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet efterlyser en studie
som ska inledas av kommissionen och 
bedrivas i samarbete med sociala företag, 

24. Europaparlamentet efterlyser 
fullständiga och jämförbara uppgifter om 
sociala företag (antal företag, företagens 
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om de olika rättsliga ramarna och 
driftsvillkoren för sociala företag, 
inbegripet certifierings- och 
märkningssystem.

verksamhetsområden, företagsstrukturer) 
och en studie som ska inledas av 
kommissionen och bedrivas i samarbete 
med sociala företag, om deras rättsliga, 
administrativa och finansiella utmaningar 
och om de olika rättsliga ramarna och 
driftsvillkoren för sociala företag, 
inbegripet certifierings- och 
märkningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 231
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa en ram för 
rättsligt bindande miniminormer för 
socialt företagande på europeisk nivå 
samt att kontrollera verkställandet av 
förordningen om socialt ansvar och 
därigenom främja det faktiska 
genomförandet av socialt företagande i 
Europa.

Or. de

Ändringsförslag 232
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera lämpliga
rättsliga, politiska och finansiella ramar 
så att sociala tjänster, bland annat 
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vårdtjänster, kan fylla sin funktion. 
Parlamentet erkänner att målet med 
kvalitet i offentliga upphandlingar och att 
man förebygger att medlemsstaterna skär 
ned på de offentliga utgifterna inom 
social- och vårdpolitiken och dess 
tillhörande tjänster är prioriterade 
områden. 

Or. en

Ändringsförslag 233
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja lämpliga 
strukturer för en social dialog där 
arbetstagare och arbetsgivare inom den 
icke-vinstdrivande sociala sektorn deltar.

Or. en

Ändringsförslag 234
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja 
yrkesutbildningskurser och karriärmeriter 
inom sociala tjänster och ett formellt 
erkännande av arbetstagarnas kompetens 
inom den sociala sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en stadga för 
vårdpersonalens rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 236
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24e. Europaparlamentet understryker 
behovet av att tilldela strukturfondsmedel
till arbetskraftsutveckling inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 237
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inbegripa 
arbetstillfällen inom den sociala sektorn i 
arbetstillfällen inom den så kallade vita 
sektorn (vård och omsorg) i EU 2020-
strategin.
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Or. en

Ändringsförslag 238
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24g. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en omfattande 
strategi som inbegriper medlemsstaterna 
och syftar till strategiska investeringar för 
att skapa arbetstillfällen inom den sociala 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 239
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 24h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24h. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en kampanj med 
hjälp av ESF-resurser som syftar till att 
dels förbättra allmänhetens bild av 
sektorn, dels rekrytera ungdomar. 
Parlamentet stöder nationella, regionala 
och lokala myndigheter i deras arbete 
med att inrätta hållbara 
finansieringssystem för sociala tjänster, 
fastställa kvalitetsramar och utveckla 
utbildnings- och omskolningsstrukturer 
för arbetskraften.

Or. en



AM\904429SV.doc 113/132 PE491.143v01-00

SV

Ändringsförslag 240
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa modeller och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 241
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering och fortbildning
samt tjäna som ett nätverk för 
gränsöverskridande samarbete för att 
främja rörlighet och underlätta en 
gränsöverskridande certifiering av sociala 
företag.

Or. de

Ändringsförslag 242
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete, 
särskilt när det gäller hälsovård för att 
upprätta initiativ för distansmedicin och 
distansövervakning.

Or. fr

Ändringsförslag 243
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.
En sådan nätplattform bör vara 
lättillgänglig och användarvänlig.

Or. en

Ändringsförslag 244
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Punkt 25
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Förslag till förordning Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig nätplattform för sociala företag, 
som bland annat ska underlätta utbyte av 
bästa metoder och informationsutbyte om 
tillgång till finansiering samt tjäna som ett 
nätverk för gränsöverskridande samarbete.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att inrätta en 
flerspråkig och tillgänglig nätplattform för 
sociala företag, som bland annat ska 
underlätta utbyte av bästa metoder och 
informationsutbyte om tillgång till 
finansiering samt tjäna som ett nätverk för 
gränsöverskridande samarbete.

Or. es

Ändringsförslag 245
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder Europeiska 
kommissionens förslag att inrätta en 
expertgrupp om socialt företagande för att 
utforska vilka framsteg som har gjorts 
efter det att åtgärderna i detta meddelande 
har vidtagits.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 246
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder Europeiska 
kommissionens förslag att inrätta en 
expertgrupp om socialt företagande för att 
utforska vilka framsteg som har gjorts 
efter det att åtgärderna i detta meddelande 

26. Europaparlamentet stöder Europeiska 
kommissionens förslag att inrätta en 
expertgrupp om socialt företagande för att 
övervaka och utvärdera vilka framsteg 
som har gjorts efter det att åtgärderna i 
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har vidtagits. detta meddelande har vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 247
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder Europeiska 
kommissionens förslag att inrätta en 
expertgrupp om socialt företagande för att 
utforska vilka framsteg som har gjorts efter 
det att åtgärderna i detta meddelande har 
vidtagits.

26. Europaparlamentet stöder Europeiska 
kommissionens förslag att inrätta en 
expertgrupp om socialt företagande för att 
utforska vilka framsteg som har gjorts efter 
det att åtgärderna i detta meddelande har 
vidtagits. Parlamentet betonar att alla nya 
åtgärder måste ge utdelning och mervärde 
för EU.

Or. en

Ändringsförslag 248
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som kommissionen föreslagit för 
att ta fram sätt att öka medvetenheten om 
sektorn och synligheten för socialt
entreprenörskap. Ökad medvetenhet om 
potentialen för denna företagsmodell 
kommer att bidra till att främja ökat 
samarbete mellan sociala företag och 
vanliga företag.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling. 

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas europeiska socialt respektabla 
företag och sociala företag för att skapa 
ökad social samverkan och tillgodose 
behov hos konsumenter och investerare
som är angelägna att bidra till att höja 
EU:s sociala nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

27. Europaparlamentet välkomnar
åtagandet av kommissionen i dess 
meddelande att den ska inleda en studie 
om situationen för ömsesidiga bolag i alla 
medlemsstaterna för att framför allt 
undersöka deras gränsöverskridande 
verksamhet. Återupptäckten och de nya 
förbättringarna av system för ömsesidiga 
bolag och föreningar som ett socialt skydd 
är utan tvivel viktiga framtida faktorer för 
att upprätthålla ett välfärdssystem som 
omfattar alla. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur önskvärd 
och genomförbar en ”social märkning” är,
som ska tilldelas sociala företag, för att 
garantera dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 252
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka fördelar och nackdelar med att 
införa en social märkning som ska tilldelas 
sociala företag, för att garantera dem bättre 
tillgång till offentlig upphandling. De 
företag som har en sådan märkning 
skulle behöva övervakas regelbundet med 
avseende på sin efterlevnad av 
bestämmelserna för märkningen, så att 
den sociala märkningen inte bidrar till att 
dölja företagsmetoder som inte är sociala 
eller hållbara.
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Or. en

Ändringsförslag 253
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ta 
hänsyn till möjligheten att ta fram en 
social märkning som ska tilldelas sociala 
företag, för att garantera dem bättre 
tillgång till offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 254
Marie-Christine Vergiat, Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling. 

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling. Parlamentet anser att
reformen av EU:s regler för offentlig 
upphandling är ett utmärkt tillfälle att öka 
respekten för de sociala normerna och 
åtminstone garantera lika deltagande av 
sociala företag i upphandlingar och mer 
systematiskt trycka på att sociala och 
miljömässiga kriterier uppfylls vid 
tilldelningen av dessa upphandlingar och 
koncessioner, särskilt när det gäller 
sociala företag och den sociala ekonomins 
företag. 
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Or. fr

Ändringsförslag 255
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en social märkning som ska 
tilldelas sociala företag, för att garantera 
dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
instifta en europeisk social märkning som 
ska tilldelas sociala företag, för att 
garantera dem bättre tillgång till offentlig 
upphandling.

Or. de

Ändringsförslag 256
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet understryker att 
man vid översynen av EU:s offentliga 
upphandlingsförfaranden bör överväga 
metoder som syftar till att främja socialt 
innovativa offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 257
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att erkänna den icke-
vinstdrivande sektorns särdrag och 
fastställa en rättslig ram som är anpassad 
efter dessa särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 258
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram en årlig 
verksamhetsrapport om socialt 
företagande (inbegripet om de EU-fonder 
som är relevanta för sektorn) som ska ta 
upp viktig forskning, beskriva styrkor och 
svagheter och belysa nuvarande och 
framtida utmaningar, såväl som möjliga 
politiska åtgärder.

28. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bättre förståelse 
för och kunskap om sociala företag och 
social ekonomi genom att främja 
forskning inom det åttonde 
ramprogrammet (Horisont), och att ta 
fram en årlig verksamhetsrapport om social 
ekonomi (inbegripet om de EU-fonder som 
är relevanta för sektorn) som ska ta upp 
viktig forskning, beskriva styrkor och 
svagheter och belysa nuvarande och 
framtida utmaningar, såväl som möjliga 
politiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 259
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka möjligheten att fastställa och 
utveckla instrument i syfte att utvärdera 
och bedöma de sociala företagens effekt 
och sociala framgång.

Or. el

Ändringsförslag 260
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 261
Mikael Gustafsson
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre, innovativa företag som har 
startats av unga människor och kvinnor i 
syfte att främja entreprenörskap inom 
dessa grupper.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Punkt 29

Förslag till förordning Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
innovativa företagare, ungdomar, kvinnor 
eller utsatta grupper såsom personer med 
funktionsnedsättning.

Or. es

Ändringsförslag 263
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga företagare och personer som har en 
mindre gynnsam ställning på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 264
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 29
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare och 
uppmuntra kvinnors företagande.

Or. fr

Ändringsförslag 265
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja sociala företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

Or. en

Ändringsförslag 266
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre, sociala företag som har 
startats av unga och/eller innovativa 
företagare.

Or. en



AM\904429SV.doc 125/132 PE491.143v01-00

SV

Ändringsförslag 267
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.

29. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja mindre företag som har startats av 
unga och/eller innovativa företagare.
Parlamentet betonar att det är väsentligt 
att sociala företag följs under lång tid så 
att deras överlevnad säkras. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öppna 
innovationsstödspolitiken för sociala 
företag.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig 
nätplattform som tillhandahåller snabb och 
enkel information för medborgare som 
letar efter sociala varor och tjänster, och 
som ger en bra överblick över 
verksamheterna och mervärdet i denna 
sektor.

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver stort stöd och acceptans, och 
efterlyser en bred informationskampanj 
som ska lanseras genom inrättandet av en 
flerspråkig nätplattform som tillhandahåller 
snabb och enkel information för 
medborgare som letar efter sociala varor 
och tjänster, och som ger en bra överblick 
över verksamheterna och mervärdet i 
denna sektor.

Or. de

Ändringsförslag 269
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Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig 
nätplattform som tillhandahåller snabb och 
enkel information för medborgare som 
letar efter sociala varor och tjänster, och 
som ger en bra överblick över 
verksamheterna och mervärdet i denna 
sektor. 

30. Europaparlamentet betonar att 
främjandet av socialt respektabla företag 
och socialt företagande kräver maximalt 
stöd och acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig 
nätplattform där företagen kan ansöka om 
social märkning, och arbetstagare och 
arbetsmarknadsparter kan bidra till 
information om sina företag och på så sätt
tillhandahålla snabb och enkel information 
för medborgare som letar efter sociala 
varor och tjänster, och som ger en bra 
överblick över verksamheterna och 
mervärdet i denna sektor.

Or. fr

Ändringsförslag 270
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig 
nätplattform som tillhandahåller snabb och 
enkel information för medborgare som 
letar efter sociala varor och tjänster, och 
som ger en bra överblick över 
verksamheterna och mervärdet i denna 
sektor.

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj med stöd från 
kommissionen och medlemsstaterna som 
ska lanseras genom inrättandet av en 
flerspråkig nätplattform som tillhandahåller 
snabb och enkel information för 
medborgare som letar efter sociala varor 
och tjänster, och som ger en bra överblick 
över verksamheterna och mervärdet i 
denna sektor.
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Or. de

Ändringsförslag 271
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Punkt 30

Förslag till förordning Ändringsförslag

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig 
nätplattform som tillhandahåller snabb och 
enkel information för medborgare som 
letar efter sociala varor och tjänster, och 
som ger en bra överblick över 
verksamheterna och mervärdet i denna 
sektor.

30. Europaparlamentet betonar att sociala 
företag kräver maximalt stöd och 
acceptans, och efterlyser en bred 
informationskampanj som ska lanseras 
genom inrättandet av en flerspråkig och 
tillgänglig nätplattform som tillhandahåller 
snabb och enkel information för 
medborgare som letar efter sociala varor 
och tjänster, och som ger en bra överblick 
över verksamheterna och mervärdet i 
denna sektor.

Or. es

Ändringsförslag 272
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att även i fortsättningen 
främja de sociala företagens synlighet, 
och se till att de blir kända, särskilt genom 
att främja upprättandet av statistiska 
register över företag inom den sociala 
ekonomin.

Or. fr
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Ändringsförslag 273
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet stöder 
inrättandet av ett europeiskt pris för 
socialt företagande som erkännande för 
sociala effekter.

Or. de

Ändringsförslag 274
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att integrera 
sociala företag i överenskommelser om 
sysselsättning och initiativ för social 
inkludering.

Or. en

Ändringsförslag 275
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 276
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för social ekonomi och socialt 
ansvar bör inkluderas i skolornas, 
universitetens och andra 
utbildningsinstitutioners läroplaner.

Or. en

Ändringsförslag 277
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

31. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna ska beakta fördelarna 
med att inbegripa principerna för socialt 
företagande, entreprenörskap och socialt 
ansvar i skolornas läroplaner.

Or. en

Ändringsförslag 278
Franz Obermayr

Förslag till resolution
Punkt 31
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Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i allmänna och yrkesinriktade 
gymnasieskolors läroplaner.

Or. de

Ändringsförslag 279
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande,
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för sociala företag, socialt 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner samt 
principen för livslångt lärande i syfte att 
utveckla social och medborgerlig 
kompetens och stödja placeringar i 
sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 280
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner.

31. Europaparlamentet anser att 
principerna för socialt företagande, socialt 
entreprenörskap och socialt ansvar bör 
inkluderas i skolornas läroplaner 
tillsammans med principen om livslångt 
lärande. Parlamentet uppmanar även 
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medlemsstaterna att stödja och främja 
utbildning av sociala entreprenörer.

Or. en

Ändringsförslag 281
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet anser att 
frivilligarbete, en inlärningsprocess som 
kompletterar de akademiska studierna, är 
ett bra sätt för studenter att få in en fot i 
företagsvärlden för att därigenom 
använda den kunskap som förvärvats 
under de akademiska studierna.

Or. ro

Ändringsförslag 282
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga ett europeiskt 
år för social ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 283
Nadja Hirsch
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Förslag till resolution
Punkt 32a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att identifiera rättsliga 
skärningspunkter och luckor. 
Byråkratiska förlopp och varierande 
behörigheter förhindrar innovation, 
eftersom denna situation leder till 
strukturell och finansiell osäkerhet. Man 
bör här undersöka möjligheten att 
tillämpa en modell med en enda 
kontaktpunkt.

Or. de


