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Изменение 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф –1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня, че социалните 
предприятия най-често са 
организации, чийто характер и 
статут се различава от този на 
традиционните предприятия по 
това, че са създадени, за да 
задоволяват предимно социални цели 
и/или цели от общ интерес, че имат 
основно нестопанска цел, че създават 
много работни места, чиято печалба 
е основно реинвестирана в 
запазването и развитието на 
дейности със социален характер или 
дейности, целящи задоволяването на 
нужди от общ интерес, както и по 
това, че тяхното функциониране 
цели също така да осигури участието 
на техните служители и/или 
потребители и/или партньори във 
вземането на решения и дори 
съвместното вземане на решения; 
подчертава, че дейностите на 
социалните предприятия най-често 
не могат да бъдат делокализирани и 
участват предимно в социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване на Съюза и неговите 
държави членки;

Or. fr

Изменение 2
Kyriacos Triantaphyllides
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че социалните 
предприятия имат потенциала да 
предоставят новаторски решения на 
настоящите социални и 
икономически проблеми; поради това 
насърчава разработването на 
благоприятна регулаторна рамка и 
предоставянето на финансова подкрепа,
за да им се даде възможност да 
израстват и да оцеляват;

1. признава, че работодателите са 
длъжни да осигуряват равни 
възможности и да се придържат към 
най-високите социални стандарти;
добавя, че работодателите не следва 
да намаляват разходите. като 
създават дискриминация, толерират 
неравенството или подкопават 
социалните стандарти; изразява 
своето убеждение, че работата е 
право на всички граждани и поради 
това достъпът до трудова заетост за 
уязвимите граждани не би следвало да 
се постига единствено чрез 
посредничеството на социалните 
предприятия; подкрепя обаче
предоставянето на финансова подкрепа 
за уязвимите граждани от 
социалната държава, осигуряването 
на работа за всички, както и 
финансовата подкрепа, предоставена 
от Европейската комисия на 
държавите членки с цел постигане на 
развитие, което ще създаде 
необходимата заетост;

Or. el

Изменение 3
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 



AM\903612BG.doc 5/20 PE489.712v01-00

BG

на благоприятна регулаторна рамка и 
предоставянето на финансова подкрепа, 
за да им се даде възможност да 
израстват и да оцеляват;

на благоприятна и рационализирана 
регулаторна рамка и предоставянето на 
финансова подкрепа, за да се даде 
възможност на социалните 
предприятия, и по-специално на МСП,
да израстват и да оцеляват; приветства 
предложението за микрокредитиране 
в подкрепа на европейските МСП;

Or. en

Изменение 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 
на благоприятна регулаторна рамка и
предоставянето на финансова 
подкрепа, за да им се даде възможност 
да израстват и да оцеляват;

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 
на регулаторна рамка, позволяваща да 
се насърчава разнообразието в 
уредбата на социалните
предприятия, да се отговори на 
естеството и на особеностите на 
техните дейности, по-специално чрез 
приемането на специфичните 
европейски устави за участниците от 
социалната и солидарна икономика, 
както и на условията за финансови 
помощи и подкрепа ad hoc, за да им се 
даде възможност да провеждат в добри 
условия своите дейности, целящи 
задоволяването на социалните нужди 
или нуждите от общ интерес, и да 
израстват;

Or. fr
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Изменение 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 
на благоприятна регулаторна рамка и 
предоставянето на финансова подкрепа, 
за да им се даде възможност да
израстват и да оцеляват;

1. признава, че социалните предприятия 
имат потенциала да предоставят 
новаторски решения на настоящите 
социални и икономически проблеми; 
поради това насърчава разработването 
на благоприятна регулаторна рамка и 
предоставянето на финансова подкрепа, 
която да бъде по-подходяща за 
социалното предприемачество и
социалните предприятия и да
подпомага техния растеж и 
устойчиво развитие;

Or. en

Изменение 6
Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) Подчертава, че социалните 
предприятия допринасят значително 
за трансграничното сътрудничество, 
като по този начин подпомагат 
конкуренцията и растежа в сектора.

Or. en

Изменение 7
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. счита, че процесите на отговорно 
управление, подкрепени от надлежен 
мониторинг и прозрачност на 
механизмите за финансиране, са 
необходими, за да се запази акцента 
върху социалното предприемачество 
и социалните предприятия;

Or. en

Изменение 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че признаването на 
социалните предприятия на 
европейско равнище не трябва да се 
ограничава до включването на 
социални цели в някои търговски 
предприятия, а трябва да отчита 
особеностите, присъщи на всяка 
категория социални предприятия и 
по-специално на предприятията от 
социалната и солидарната
икономика; с оглед на това 
подчертава необходимостта да се 
приемат и прилагат инструменти за 
финансиране, които позволяват на 
тези предприятия да провеждат 
своите дейности според своите 
собствени цели, както и да се създаде 
солидарност помежду им; от друга 
страна отново подчертава факта, че 
по-доброто познаване на социалните 
предприятия и качествената, 
многостранна и независима оценка на 
техните дейности ще позволят да се 
установи техният принос за 
обществото като цяло и да се разбере 
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как социалното сближаване се оказва
източник на икономическо и социално 
богатство, макар много често да се 
счита единствено като разход;

Or. fr

Изменение 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава приноса на социалните 
предприятия за разбирането и 
посрещането на нуждите по-
специално на уязвимите 
потребители;

2. подчертава, че социалните 
предприятия целят най-вече да 
задоволят социалните нужди или 
нуждите от общ интерес, но също 
така да отговорят на нарастващите 
изисквания на гражданите за етично 
поведение, което е по-отговорно към 
хората, околната среда, природата, 
социалните стандарти и 
солидарността — както на местно, 
така и на световно равнище — и 
следователно целят да задоволят 
нуждите на всички граждани, а не 
само на хората в уязвимо положение, 
макар често те да отделят 
специално внимание на 
интегрирането на тези обществени 
групи;

Or. fr

Изменение 10
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава приноса на социалните 
предприятия за разбирането и 
посрещането на нуждите по-специално
на уязвимите потребители;

2. подчертава значението на 
насърчаването на приноса на 
социалните предприятия за разбирането 
и посрещането на нуждите на 
потребителите, включително на 
уязвимите потребители;

Or. en

Изменение 11
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава приноса на социалните 
предприятия за разбирането и 
посрещането на нуждите по-специално 
на уязвимите потребители;

2. подчертава приноса на социалните 
предприятия за определяне на 
приоритетите при вземане на 
решения в зависимост от отделните 
личности и техният принос по 
отношение на работата и 
предоставените услуги на 
предприятието или в зависимост от 
разбирането и задоволяването на 
нуждите на потребителите като 
цяло, и по-специално на уязвимите 
потребители;

Or. es

Изменение 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава приноса на социалните 2. подчертава, че социалните 
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предприятия за разбирането и 
посрещането на нуждите по-
специално на уязвимите 
потребители;

предприятия допринасят за
създаването на социално стабилни и 
приобщаващи предприятия, 
независимо от сектора;

Or. sv

Изменение 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да приеме 
мерки за повишаване на познанията на 
потребителите, както и на доверието
им в социалните предприятия и да ги
насърчи да подкрепят активно този 
вид предприятия;

3. призовава Комисията да приеме 
мерки, насочени към широката 
общественост, за повишаване на 
познанията за дейностите на 
социалните предприятия, както и на 
доверието към тях, и да насърчи 
активната подкрепа за този вид 
предприятия;

Or. fr

Изменение 14
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. застъпва становището, че на 
държавите членки следва да се 
разреши да прилагат и поддържат 
специални данъчни режими за 
социалните предприятия, като 
например специални режими за 
задължения, свързани с ДДС; 
призовава Комисията да признае, че 
подобни специални данъчни режими 
не представляват нелоялно 
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предимство.

Or. en

Изменение 15
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
държавите членки да насърчават, 
стимулират и развиват 
организациите от социалната 
икономика като премахнат пречките, 
които възпрепятстват 
стартирането и развитието на 
социалните предприятия, като 
насърчават обучението и 
професионалната преквалификация в 
областта на лицата от социалната 
икономика и като увеличават 
помощите за социалните 
предприемачи и социалните
предприятия;

Or. es

Изменение 16
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за изграждането 
на „активно общество”, което подкрепя
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за изграждането 
на „активно общество”, което 
допринася за създаването на работни 
места и за устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;
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Or. en

Изменение 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за изграждането 
на „активно общество”, което подкрепя 
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;

4. подчертава, че социалните 
предприятия, поради естеството на 
своите дейности и условията на 
своето функциониране, спомагат за 
изграждането на по-солидарно и по-
демократично общество, което 
подкрепя устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;

Or. fr

Изменение 18
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за изграждането 
на „активно общество”, което подкрепя 
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за изграждането 
на „активно общество”, което подкрепя 
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж, като 
насърчават вътрешната 
солидарност, равните възможности 
за мъжете и жените, социалното 
сближаване, интеграцията на 
хората, изложени на риск от 
социално изключване, създаването на 
качествени и стабилни работни 
места, съчетаването на личния, 
семейния и професионалния живот, 
както и устойчивостта.
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Or. es

Изменение 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че социалните 
предприятия спомагат за 
изграждането на „активно 
общество”, което подкрепя
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж;

4. подчертава, че социалните 
предприятия допринасят за устойчивия 
и приобщаващ икономически растеж;

Or. sv

Изменение 20
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че социалните 
предприятия следва да бъдат 
подкрепяни поради съществената 
роля, която могат да имат като 
двигатели на социалните иновации и 
защото те въвеждат нови методи за 
предоставяне на услуги и подобряване 
на качеството на живот, както и 
защото насърчават създаването на 
нови продукти в отговор на новите 
потребности на обществото;

Or. el
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Изменение 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че корпоративната 
социална отговорност и „социалното 
предприятие” са взаимно допълващи 
се аспекти на една и съща политика и 
поради това следва да се развиват 
координирано;

заличава се

Or. fr

Изменение 22
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че корпоративната социална 
отговорност и „социалното 
предприятие” са взаимно допълващи се 
аспекти на една и съща политика и 
поради това следва да се развиват 
координирано;

5. счита, че корпоративната социална 
отговорност и „социалното 
предприятие” са взаимно допълващи се 
аспекти на една и съща политика и 
поради това следва да се развиват 
координирано, без да се дублират 
усилията от страна на държавите 
членки;

Or. en

Изменение 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се увеличи участието
на социалните предприятия в 
обществените поръчки; настоява 
основните цели на реформата —
опростяване и модернизиране, да не 
бъдат излагани на риск от прекалено 
натоварващи социални задължения 
или условия;

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се гарантира поне равно
участие на социалните предприятия в 
обществените поръчки, както и да се 
засили по-систематичното прилагане 
на социални и екологични критерии 
по отношение на възлагането на 
въпросните обществени поръчки и 
концесии;

Or. fr

Изменение 24
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се увеличи участието на 
социалните предприятия в 
обществените поръчки; настоява 
основните цели на реформата —
опростяване и модернизиране, да не 
бъдат излагани на риск от прекалено 
натоварващи социални задължения или 
условия;

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се увеличи участието на 
социалните предприятия в 
обществените поръчки, както и да се 
подобри достъпа им до тях; настоява 
основните цели на реформата —
опростяване и модернизиране, да не 
бъдат излагани на риск от прекалено 
натоварващи социални задължения или 
условия;

Or. el

Изменение 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се увеличи участието на 
социалните предприятия в 
обществените поръчки; настоява 
основните цели на реформата —
опростяване и модернизиране, да не 
бъдат излагани на риск от прекалено 
натоварващи социални задължения 
или условия;

6. изразява становище, че реформата на 
правилата за обществените поръчки в 
ЕС предоставя добра възможност да се 
подобри спазването на социалните 
стандарти и да се увеличи участието на 
социалните предприятия в 
обществените поръчки; приветства 
новият режим за социални услуги, 
предложен от Комисията в рамките 
на преразглеждането на директивите 
за обществените поръчки и 
подчертава значението на този 
инструмент за местните възлагащи 
органи с цел предоставяне на 
качествени услуги, насърчаващи 
социалното сближаване;

Or. en

Изменение 26
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че Комисията следва да 
опрости и изясни правилата за 
държавните помощи, за да не оказват 
отрицателно въздействие върху 
социалните предприятия, по-
специално като подчертае 
освобождаването от данъци, което 
вече съществува за предприятията, 
които предоставят социални услуги 
от общ интерес.

Or. en
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Изменение 27
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства предложението на 
Комисията новата категория на хора 
в неравностойно положение да се 
добави към запазените поръчки; 
подчертава, че подобно значително 
разширяване на понятието „запазени 
поръчки” не следва да се прави за 
сметка на конкурентоспособността;

заличава се

Or. en

Изменение 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства предложението на 
Комисията новата категория на хора в 
неравностойно положение да се добави 
към запазените поръчки; подчертава, 
че подобно значително разширяване 
на понятието „запазени поръчки” не 
следва да се прави за сметка на 
конкурентоспособността;

7. приветства предложението на 
Комисията новата категория на хора в 
неравностойно положение да се добави 
към запазените поръчки, но счита, че 
социалните предприятия най-често 
целят социално смесване, тоест 
равен достъп до техните услуги и 
дейности за всички групи от 
обществото, включително най-
уязвимите, а не запазването на тези 
услуги и дейности само за най-
уязвимите; следователно отново 
подчертава необходимостта 
социалните предприятия да не бъдат 
припознавани единствено в
благотворителните предприятия;
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Or. fr

Изменение 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства предложението на 
Комисията новата категория на хора в 
неравностойно положение да се добави 
към запазените поръчки; подчертава, че 
подобно значително разширяване на 
понятието „запазени поръчки” не 
следва да се прави за сметка на 
конкурентоспособността;

7. приветства предложението на 
Комисията новата категория на хора в 
неравностойно положение да се добави 
към запазените поръчки; подчертава
потенциала на новата разпоредба за
„запазени поръчки” с оглед на 
постигането на стратегическо 
използване на обществените поръчки 
на местно равнище за насърчаване на 
иновативно социално и 
териториално развитие;

Or. en

Изменение 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. приветства предложението на 
Комисията във връзка с член 11 от 
предложението за преразглеждане на 
директивата за обществените 
поръчки, но приканва да се включи 
спецификата на социалните 
предприятия и по-специално тези от 
социалната и солидарна икономика, 
особено когато им е възложено 
управлението на УОИИ в рамките на 
публично-публичното партньорство с 
цел да се вземе под внимание 
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обединяването на средствата на 
социалните предприятия като 
средство за отговор на социалните 
нужди, на непрекъснатостта на 
обществените социални услуги от 
общ интерес на териториите, на 
изискването за гражданство и на 
доброто изпълнение на техните 
задачи;

Or. fr

Изменение 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да разработи 
дългосрочна стратегия за защита на 
социалните цели и за засилване на 
участието на социалните предприятия 
в обществените поръчки, без да пречи 
на конкурентното възлагане на 
поръчки или да създава стимули за 
заобикаляне на правилата.

8. призовава Комисията да разработи 
дългосрочна стратегия за гарантиране 
на спазването, насърчаването и 
развитието на социалните цели на ЕС 
в съответствие с член 3 от ДЕС и
член 9 от ДФЕС, извън 
гарантирането на равно участие на 
социалните предприятия и на 
социалната и солидарна икономика в 
обществените поръчки.

Or. fr

Изменение 32
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да разработи 
дългосрочна стратегия за защита на 
социалните цели и за засилване на 

8. призовава Комисията да извърши 
задълбочена оценка на въздействието 
и да разработи дългосрочна стратегия за 
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участието на социалните предприятия в 
обществените поръчки, без да пречи на 
конкурентното възлагане на поръчки 
или да създава стимули за заобикаляне 
на правилата.

защита на социалните и екологичните 
цели, както и за засилване на участието 
на социалните предприятия в 
обществените поръчки, без да пречи на 
конкурентното възлагане на поръчки 
или да създава стимули за заобикаляне 
на правилата.

Or. en

Изменение 33
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да разработи 
дългосрочна стратегия за защита на 
социалните цели и за засилване на 
участието на социалните предприятия в 
обществените поръчки, без да пречи на 
конкурентното възлагане на поръчки 
или да създава стимули за заобикаляне 
на правилата.

8. призовава Комисията да разработи 
дългосрочна стратегия за защита на 
социалните цели и за премахване на 
пречките пред стартирането и 
развитието на икономическа дейност 
от социалните предприятия, като се 
обръща специално внимание на 
изпълнението на административни 
мерки, както и за засилване на 
участието на социалните предприятия в 
обществените поръчки, без да пречи на 
конкурентното възлагане на поръчки 
или да създава стимули за заобикаляне 
на правилата.

Or. es


