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Τροπολογία 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν συνήθως διαφορετικό 
αντικείμενο και καθεστώς από τις 
συμβατικές επιχειρήσεις, ιδρύονται με 
γνώμονα την επίτευξη κοινωνικών 
κυρίως στόχων ή/και στόχων γενικού 
συμφέροντος, είναι ως επί το πλείστον μη 
κερδοσκοπικές, προσφέρουν πολυάριθμες 
θέσεις εργασίας και τα κέρδη τους 
επανεπενδύονται στη συνέχιση ή την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
κοινωνικού χαρακτήρα ή στην 
ικανοποίηση των αναγκών γενικού 
συμφέροντος, και ότι η λειτουργία τους 
αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της 
συμμετοχής, ακόμη και της 
συναπόφασης, των μισθωτών ή/και των 
χρηστών ή/και των εταίρων τους· 
υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των 
κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν κατά 
βάση τοπικό χαρακτήρα και συμβάλλουν 
σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της 
Ένωσης και των κρατών μελών της·

Or. fr

Τροπολογία 2
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα 
του παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, 
την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που θα 
τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να 
επιβιώσουν·

1. αναγνωρίζει ότι οι εργοδότες οφείλουν
να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και να 
σέβονται τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα. 
Δεν πρέπει δε, να μειώνουν τις δαπάνες 
με τη δημιουργία διακρίσεων, με την 
ανοχή της ανισότητας ή την υπονόμευση 
των κοινωνικών προτύπων. Η εργασία 
αποτελεί δικαίωμα για όλους τους πολίτες 
και ως εκ τούτου η πρόσβαση στην 
εργασία για τους ευάλωτους πολίτες δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνο μέσω των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Αντί αυτού 
υποστηρίζουμε την παροχή οικονομικής 
στήριξης στους ευάλωτους πολίτες μέσω 
του κοινωνικού κράτους, εργασία για 
όλους και χρηματοοικονομική στήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα 
κράτη μέλη για ανάπτυξη που θα 
δημιουργήσει τις αναγκαίες θέσεις 
εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 3
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που θα τους
επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να 
επιβιώσουν·

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού και 
εξορθολογισμένου νομοθετικού πλαισίου 
και την παροχή χρηματοοικονομικής 
στήριξης που θα επιτρέψουν στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις 
ΜΜΕ, να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν·
επικροτεί την πρόταση για 
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μικροπιστώσεις με στόχο τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού
νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που θα 
τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να 
επιβιώσουν·

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός νομοθετικού πλαισίου που 
θα ενθαρρύνει την ποικιλομορφία των 
τρόπων οργάνωσης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και θα ανταποκρίνεται στη 
φύση και στην ιδιαιτερότητα των 
δραστηριοτήτων τους, ιδίως μέσω της 
θέσπισης ευρωπαϊκών καθεστώτων 
προσαρμοσμένων στους παράγοντες της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, 
καθώς και ad hoc μηχανισμών ενίσχυσης 
και χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
τους επιτρέψουν να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους με καλές συνθήκες 
με σκοπό την ικανοποίηση των 
κοινωνικών αναγκών ή των αναγκών 
γενικού συμφέροντος και να αναπτυχθούν·

Or. fr

Τροπολογία 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που θα τους 
επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να 
επιβιώσουν·

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητες να 
προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 
παρόντος· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την 
ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
νομοθετικού πλαισίου και την παροχή 
χρηματοοικονομικής στήριξης που είναι 
ανταποκρίνεται καλύτερα στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις συντελώντας στην ανάπτυξη 
και επιβίωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 6
Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη 
διασυνοριακή συνεργασία, στηρίζοντας 
έτσι τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη 
του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 7
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκτιμά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες 
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διαχείρισης που υποστηρίζονται από 
σωστή παρακολούθηση και διαφάνεια 
των χρηματοδοτικών μηχανισμών είναι 
απαραίτητες για να διατηρηθεί το 
επίκεντρο στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις··

Or. en

Τροπολογία 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν πρέπει να περιορίζεται στην 
ενσωμάτωση κοινωνικών στόχων σε 
ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις αλλά να 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε κατηγορίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των 
επιχειρήσεων του τομέα της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας· προκειμένου 
να επιτευχθεί αυτό, τονίζει την ανάγκη 
θέσπισης και εφαρμογής εργαλείων, ιδίως 
εργαλείων χρηματοδότησης, τα οποία θα 
παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους με γνώμονα τους 
σκοπούς και τους στόχους τους και να 
δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ 
τους· υπογραμμίζει επιπλέον το γεγονός 
ότι η καλύτερη γνώση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και η διενέργεια μιας 
ποιοτικής, πολυμερούς και ανεξάρτητης 
εκτίμησης των δραστηριοτήτων τους, θα 
καθιστούσε δυνατή όχι μόνο την 
αποτίμηση της συνεισφοράς τους στο 
σύνολο της κοινωνίας αλλά και την 
κατανόηση σε σχέση με το πώς η 
κοινωνική συνοχή αποτελεί πηγή 
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οικονομικού και κοινωνικού πλούτου ενώ 
πολύ συχνά αντιμετωπίζεται απλώς και 
μόνο ως έξοδο·

Or. fr

Τροπολογία 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην 
κατανόηση και την κάλυψη των αναγκών 
ιδίως των ευάλωτων καταναλωτών·

2. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αποσκοπούν κυρίως στην 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ή 
των αναγκών γενικού συμφέροντος αλλά 
και στην ικανοποίηση της αυξανόμενης 
ζήτησης εκ μέρους των πολιτών για 
δεοντολογική συμπεριφορά - σεβόμενη 
περισσότερο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, 
τη φύση και τα κοινωνικά πρότυπα- και 
για αλληλεγγύη τόσο σε τοπικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αποσκοπώντας ως εκ 
τούτου στην ικανοποίηση των αναγκών 
όλων των πολιτών και όχι μόνο των 
ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, 
παρόλο που συχνά αποδίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενσωμάτωση των εν λόγω 
ομάδων·

Or. fr

Τροπολογία 10
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης της συνεισφοράς των 
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και την κάλυψη των αναγκών ιδίως των 
ευάλωτων καταναλωτών·

κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση 
και την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων
των ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 11
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση 
και την κάλυψη των αναγκών ιδίως των 
ευάλωτων καταναλωτών·

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αφενός στο να 
προτιμάται η λήψη αποφάσεων είτε με 
βάση τα άτομα και με την εργασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν στην επιχείρηση 
είτε με βάση τον κοινωνικό σκοπό, και 
αφετέρου στην κατανόηση και την κάλυψη 
των αναγκών των καταναλωτών γενικά, 
και ιδίως των ευάλωτων καταναλωτών·

Or. es

Τροπολογία 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση 
και την κάλυψη των αναγκών ιδίως των 
ευάλωτων καταναλωτών·

2. υπογραμμίζει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
κλάδου, στην οικοδόμηση ισχυρών και
χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων·

Or. sv
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Τροπολογία 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα 
που θα αυξήσουν την ενημέρωση και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και θα τους 
ενθαρρύνουν να υποστηρίξουν ενεργά
τέτοιου είδους επιχειρήσεις·

3. καλεί την Επιτροπή αφενός να θεσπίσει 
μέτρα απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό που 
θα αυξήσουν την ενημέρωση όσον αφορά 
τις δραστηριότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων καθώς και την εμπιστοσύνη 
σε αυτές, και αφετέρου να ενθαρρύνει την 
ενεργή υποστήριξη τέτοιου είδους 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 14
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν και να διατηρούν ειδικά 
φορολογικά καθεστώτα για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ειδικές 
συμφωνίες όσον αφορά την υποχρέωση
καταβολής ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει ότι τα εν λόγω ειδικά 
φορολογικά καθεστώτα δεν αποτελούν 
αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 15
María Irigoyen Pérez
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προωθούν, να ενθαρρύνουν και να 
αναπτύσσουν τους φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας μέσω της εξάλειψης των 
εμποδίων που αποτρέπουν την έναρξη και 
ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
μέσω της προώθησης της 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
αναπροσαρμογής στο περιβάλλον των 
φορέων της κοινωνικής οικονομίας και 
μέσω της αύξησης της ενίσχυσης για τους 
επιχειρηματίες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 16
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία συμβάλλει 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις,
δεδομένης της φύσης των 
δραστηριοτήτων τους και του τρόπου 
λειτουργίας τους, συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση μιας πιο αλληλέγγυας και πιο 
δημοκρατικής κοινωνίας η οποία στηρίζει 
τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 18
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη και προωθεί την 
εσωτερική αλληλεγγύη, τις ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
κοινωνική συνοχή, την ένταξη των 
ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, τη δημιουργία 
σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης, 
την εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής, 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
και τη βιωσιμότητα·

Or. es

Τροπολογία 19
Anna Hedh, Jens Nilsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας 
«ενεργού κοινωνίας» η οποία στηρίζει τη
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη·

4. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

Or. sv

Τροπολογία 20
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις πρέπει να τυγχάνουν 
υποστήριξης λόγω του ζωτικού ρόλου τον 
οποίο μπορούν να διαδραματίσουν ως 
κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικής 
καινοτομίας, τόσο επειδή εισάγουν νέες 
μεθόδους για την παροχή υπηρεσιών και 
την πραγματοποίηση παρεμβάσεων με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ατόμων, όσο και επειδή ευνοούν τη 
δημιουργία νέων προϊόντων για την 
κάλυψη νέων αναγκών της κοινωνίας·

Or. el

Τροπολογία 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και η «κοινωνική επιχείρηση» 
είναι συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας 
πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
συντονισμένη ανάπτυξή τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 22
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και η «κοινωνική επιχείρηση» είναι 
συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας 
πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
συντονισμένη ανάπτυξή τους·

5. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και η «κοινωνική επιχείρηση» είναι 
συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας 
πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
συντονισμένη ανάπτυξή τους, χωρίς να 
αλληλεπικαλύπτονται οι προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και 
να αυξηθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· 
επιμένει ότι οι βασικοί στόχοι της 

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και 
να εξασφαλισθεί τουλάχιστον η ίση
συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και να 
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μεταρρύθμισης – απλούστευση και 
εκσυγχρονισμός – δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από υπερβολικά επαχθείς 
κοινωνικές υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις·

ενισχυθεί η συστηματικότερη εφαρμογή 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων όσον αφορά την ανάθεση των 
εν λόγω δημόσιων συμβάσεων και 
παραχωρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 24
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και
να αυξηθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· 
επιμένει ότι οι βασικοί στόχοι της 
μεταρρύθμισης – απλούστευση και 
εκσυγχρονισμός – δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από υπερβολικά επαχθείς 
κοινωνικές υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις·

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα, να 
αυξηθεί η συμμετοχή και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων 
στις δημόσιες συμβάσεις· επιμένει ότι οι 
βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης –
απλούστευση και εκσυγχρονισμός – δεν 
πρέπει να υπονομευθούν από υπερβολικά 
επαχθείς κοινωνικές υποχρεώσεις ή 
προϋποθέσεις·

Or. el

Τροπολογία 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και 
να αυξηθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 

6. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο 
σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα και 
να αυξηθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 
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επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· 
επιμένει ότι οι βασικοί στόχοι της 
μεταρρύθμισης – απλούστευση και 
εκσυγχρονισμός – δεν πρέπει να 
υπονομευθούν από υπερβολικά επαχθείς
κοινωνικές υποχρεώσεις ή προϋποθέσεις·

επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· 
επικροτεί το νέο καθεστώς για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες που προτείνει η 
Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
των οδηγιών δημόσιων συμβάσεων και 
τονίζει τη σημασία του εν λόγω εργαλείου 
για τις τοπικές συμβαλλόμενες αρχές με 
στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 26
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να απλοποιήσει και να 
διασαφηνίσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις έτσι, ώστε να μην 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, τονίζοντας 
ιδιαίτερα τις απαλλαγές που ήδη 
υπάρχουν για τις εν λόγω επιχειρήσεις 
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 27
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της 
Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία 

διαγράφεται
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των μειονεκτούντων ατόμων στις 
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα· τονίζει ότι η 
σημαντική αυτή διεύρυνση της έννοιας 
των συμβάσεων που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της 
Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία 
των μειονεκτούντων ατόμων στις 
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα· τονίζει ότι η 
σημαντική αυτή διεύρυνση της έννοιας 
των συμβάσεων που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας·

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της 
Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία 
των μειονεκτούντων ατόμων στις 
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα, ωστόσο θεωρεί ότι οι 
στόχοι των κοινωνικών επιχειρήσεων 
αφορούν συνήθως την κοινωνική 
σύμμειξη, δηλαδή την ισότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες και στις 
δραστηριότητές τους για όλα τα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
ευάλωτων, χωρίς να προορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο για τους 
τελευταίους· ως εκ τούτου, τονίζει την 
ανάγκη να μην εξομοιώνονται οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις αποκλειστικά και 
μόνο με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7



PE489.712v01-00 18/20 AM\903612EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της 
Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία 
των μειονεκτούντων ατόμων στις 
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα· τονίζει ότι η 
σημαντική αυτή διεύρυνση της έννοιας
των συμβάσεων που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος της 
ανταγωνιστικότητας·

7. υποδέχεται θετικά την πρόταση της 
Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία 
των μειονεκτούντων ατόμων στις 
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα· υπογραμμίζει τη 
δυναμική της νέας διάταξης για τις
συμβάσεις που ανατίθενται κατά 
αποκλειστικότητα προκειμένου να 
επιτευχθεί η στρατηγική χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, 
ενισχύοντας την καινοτόμο κοινωνική και 
εδαφική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με το άρθρο 11 της πρότασης 
αναθεώρησης της οδηγίας περί δημόσιων 
συμβάσεων, ωστόσο ζητεί να 
ενσωματωθούν οι ιδιαιτερότητες των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδίως των 
επιχειρήσεων του τομέα της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας, και 
συγκεκριμένα όταν, στο πλαίσιο μιας 
συνεργασίας δημόσιου-δημόσιου, 
αναλαμβάνουν τη διαχείριση μιας 
υπηρεσίας γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ούτως ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η κοινή 
διαθεσιμότητα των μέσων των 
κοινωνικών επιχειρήσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, 
για τη συνέχιση των δημόσιων 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος στην εκάστοτε επικράτεια, 
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για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις που 
συνεπάγεται η ιδιότητα του πολίτη και 
για την αίσια διεκπεραίωση των 
αποστολών τους·

Or. fr

Τροπολογία 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τους κοινωνικούς στόχους 
και θα ενισχύσει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο 
ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των 
συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται 
κίνητρα για την παράκαμψη των 
κανόνων·

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τον σεβασμό, την προαγωγή 
και την ανάπτυξη των κοινωνικών 
στόχων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 
της ΣΕΕ και το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, 
επιπλέον της εξασφάλισης της ίσης 
συμμετοχής των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και των επιχειρήσεων του τομέα της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
στις δημόσιες συμβάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 32
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τους κοινωνικούς στόχους και 
θα ενισχύσει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο 
ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των 

8. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή εκτίμηση αντικτύπου, μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους και θα 
ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, 
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συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται 
κίνητρα για την παράκαμψη των κανόνων·

χωρίς να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός 
κατά την ανάθεση των συμβάσεων ούτε να 
δημιουργούνται κίνητρα για την 
παράκαμψη των κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 33
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τους κοινωνικούς στόχους και 
θα ενισχύσει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο 
ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των 
συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται 
κίνητρα για την παράκαμψη των κανόνων·

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα 
διασφαλίζει τους κοινωνικούς στόχους, θα 
άρει τα εμπόδια που αποτρέπουν την 
έναρξη και ανάπτυξη της οικονομικής 
δραστηριότητας των φορέων της 
κοινωνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην υλοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών, και θα 
ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, 
χωρίς να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός 
κατά την ανάθεση των συμβάσεων ούτε να 
δημιουργούνται κίνητρα για την 
παράκαμψη των κανόνων·

Or. es


