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Muudatusettepanek 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tuletab meelde, et sotsiaalettevõtted on 
enamasti tavalistest ettevõtetest oma 
olemuse ja põhikirja poolest erinevad 
organisatsioonid, mis on loodud eelkõige 
sotsiaalsete ja/või üldise huviga seotud 
eesmärkide täitmiseks, mis on peamiselt 
mittetulunduslikud, loovad palju töökohti 
ning mille tulud investeeritakse tavaliselt 
uuesti sotsiaalse iseloomuga või üldise 
huvi vajaduste täitmisega seotud tegevuse 
säilitamisse või arendamisse ja mille
tegevuse eesmärk on tagada selle töötajate 
ja/või kasutajate ja/või partnerite 
osalemine kaasotsustamise kaudu; 
rõhutab, et sotsiaalettevõtete tegevus on 
tavaliselt paikne ja see on suurel määral 
seotud Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi 
vastuseid praegustele sotsiaalsetele ja
majandusprobleemidele; julgustab

1. tunnistab, et tööandjad peaksid 
pakkuma võrdseid võimalusi ning järgima 
kõrgeid sotsiaalseid norme; kulude 
vähendamisega ei tohi kaasneda 
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seetõttu toetava õigusraamistiku
arendamist ja rahalise toetuse andmist, et 
võimaldada neil kasvada ja püsima jääda;

diskrimineerimine, ebavõrdsuse sallimine 
ega sotsiaalsete normide rikkumine;
töötamine on kõigi kodanike õigus ning 
seetõttu ei tohi haavatavate kodanike 
juurdepääs tööturule olla piiratud üksnes 
sotsiaalettevõtetega; seevastu tuleb 
toetada heaoluriigi kaudu finantstoetuse 
andmist haavatavatele kodanikele, kõigile 
töökohtade pakkumist ning 
liikmesriikidele komisjonilt rahalise 
toetuse pakkumist, mis aitab tagada 
arengu ning luua vajalikke töökohti;

Or. el

Muudatusettepanek 3
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
toetava õigusraamistiku arendamist ja 
rahalise toetuse andmist, et võimaldada 
neil kasvada ja püsima jääda;

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
toetava ja ühtlustatud õigusraamistiku 
arendamist ja rahalise toetuse andmist, et 
võimaldada sotsiaalettevõtetel, eriti 
VKEdel, kasvada ja püsima jääda; 
väljendab heameelt ettepaneku üle, mis 
käsitleb Euroopa VKEsid toetavat 
mikrokrediiti;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
toetava õigusraamistiku arendamist ja 
rahalise toetuse andmist, et võimaldada 
neil kasvada ja püsima jääda;

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
õigusraamistiku arendamist, mis 
võimaldab edendada sotsiaalettevõtete kui 
organisatsiooni mitmekesisust, vastata 
nende olemuse ja tegevuse eripärale, 
võttes eelkõige vastu Euroopa põhikirja 
konkreetselt sotsiaal- ja 
solidaarmajanduse ettevõtete ning abi 
andmise korra ja rahalise eriabi kohta, et 
võimaldada neile häid tingimusi oma 
tegevuse jaoks, mille eesmärk on täita 
sotsiaalseid või üldise huviga seotud 
vajadusi, ning võimaldada neil kasvada;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
toetava õigusraamistiku arendamist ja 
rahalise toetuse andmist, et võimaldada 
neil kasvada ja püsima jääda;

1. tunnistab, et sotsiaalettevõtetel on 
potentsiaali pakkuda innovaatilisi vastuseid 
praegustele sotsiaalsetele ja 
majandusprobleemidele; julgustab seetõttu 
toetava õigusraamistiku arendamist ja 
rahalise toetuse andmist, mis oleks 
sotsiaalettevõtlusele ja sotsiaalettevõtetele 
sobivam, aidates kaasa nende kasvule ja 
jätkusuutlikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jorgo Chatzimarkakis
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Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toonitab, et sotsiaalettevõtted aitavad 
oluliselt kaasa piiriülesele koostööle, 
toetades seeläbi sektoris konkurentsi ja 
kasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et sotsiaalettevõtluse 
ja sotsiaalettevõtete fookuse säilitamiseks 
on vaja vastutustundlikke 
juhtimisprotsesse, mida toetavad 
nõuetekohane järelevalve ja 
rahastamismehhanismide läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et sotsiaalettevõtete 
tunnustamine Euroopa tasandil ei tohiks 
piirata sotsiaalsete eesmärkide kaasamist 
teatavatesse ettevõtetesse, kuid selle puhul 
tuleb arvesse võtta iga sotsiaalettevõtete 
kategooria ja eelkõige sotsiaal- ja 
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solidaarmajanduse ettevõtete konkreetset 
eripära; rõhutab sellega seoses vajadust 
võtta vastu ja kasutada eelkõige selliseid 
rahalisi vahendeid, mis võimaldavad 
nendel ettevõtetel tegutseda vastavalt oma 
konkreetsetele eesmärkidele ning luua 
nendevahelist solidaarsust; rõhutab lisaks 
asjaolu, et sotsiaalettevõtete parem 
tunnustamine ja nende tegevuse 
kvalitatiivne, mitmepoolne ja sõltumatu 
hindamine võimaldab väärtustada nende 
panust ühiskonda tervikuna ja mõista, 
kuidas sotsiaalne ühtekuuluvus on 
majandusliku ja sotsiaalse rikkuse allikas, 
kuna seda käsitletakse liiga tihti üksnes 
kuluallikana;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toob esile sotsiaalettevõtete panuse 
eelkõige haavatavate tarbijate vajaduste 
mõistmisse ja nende vajaduste täitmisse;

2. rõhutab, et sotsiaalettevõtete peamine 
eesmärk on rahuldada sotsiaalseid ja/või 
üldise huviga seotud vajadusi, kuid 
samuti vastata kodanike üha kasvavatele 
nõudmistele seoses eetilise käitumise, 
suurema inimsõbralikkuse, keskkonna, 
looduse, sotsiaalsete normide ja 
solidaarsusega kohalikul ja ülemaailmsel 
tasandil, ning seetõttu on nende eesmärk 
rahuldada kõikide kodanike ja mitte 
üksnes haavatavate inimeste vajadusi, 
kuigi nad pööravad sageli erilist 
tähelepanu nende inimrühmade 
kaasamisele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 10
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toob esile sotsiaalettevõtete panuse
eelkõige haavatavate tarbijate vajaduste 
mõistmisse ja nende vajaduste täitmisse;

2. toob esile, kui tähtis on edendada
sotsiaalettevõtete panust tarbijate, 
sealhulgas haavatavate tarbijate vajaduste 
mõistmisse ja nende vajaduste täitmisse;

Or. en

Muudatusettepanek 11
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toob esile sotsiaalettevõtete panuse 
eelkõige haavatavate tarbijate vajaduste 
mõistmisse ja nende vajaduste täitmisse;

2. toob esile sotsiaalettevõtete panuse, 
seades esikohale otsused, mis tuginevad 
inimestele ja nende töö panusele ja 
teenustele, mida nad ettevõttele pakuvad, 
või sotsiaalsele eesmärgile, ning panuse 
üldiselt tarbijate ja eelkõige haavatavate 
tarbijate vajaduste mõistmisse ja nende 
vajaduste täitmisse;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toob esile sotsiaalettevõtete panuse 
eelkõige haavatavate tarbijate vajaduste 

2. toob esile, et sotsiaalettevõtted 
panustavad vaatamata valdkonnale 
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mõistmisse ja nende vajaduste täitmisse; sotsiaalselt tugeva ja kaasava ühiskonna 
ülesehitusse;

Or. sv

Muudatusettepanek 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil võtta vastu meetmed, 
et suurendada tarbijate teadmisi 
sotsiaalettevõtete kohta ja usaldust nende 
vastu ning julgustada neid aktiivselt 
toetama seda liiki ettevõtteid;

3. palub komisjonil võtta vastu üldsusele 
suunatud meetmed, et suurendada üldsuse
teadmisi sotsiaalettevõtete tegevuse kohta 
ja usaldust nende vastu ning julgustada 
neid aktiivselt toetama seda liiki 
ettevõtteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et liikmesriikidel peaks 
olema lubatud rakendada ja säilitada 
sotsiaalettevõtete maksustamise 
erikordasid, näiteks erikorda seoses 
käibemaksukohustusega; kutsub 
komisjoni üles tunnustama, et sellised 
maksustamise erikorrad ei ole ebaõiglased 
eelised;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub liikmesriikidel edendada, 
ergutada ja arendada 
sotsiaalmajandussektori üksusi, kaotades 
takistused sotsiaalettevõtete asutamiselt ja 
arenemiselt, edendada 
sotsiaalmajandussektori üksuste 
valdkonnas kutse- ja ümberõpet ning 
suurendada sotsiaalettevõtetele mõeldud 
abi;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad üles 
ehitada aktiivset ühiskonda, mis toetab 
jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu;

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad üles 
ehitada aktiivset ühiskonda, mis aitab 
kaasa töökohtade loomisele ning 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 4



AM\903612ET.doc 11/18 PE489.712v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad üles 
ehitada aktiivset ühiskonda, mis toetab 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad 
oma tegevuse olemuse ja tegutsemisviisi 
kaudu üles ehitada solidaarsemat ja 
demokraatlikumat ühiskonda, mis toetab 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad üles 
ehitada aktiivset ühiskonda, mis toetab 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu;

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad üles 
ehitada aktiivset ühiskonda, mis toetab 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning edendab liidusisest solidaarsust, 
meeste ja naiste võrdseid võimalusi, 
sotsiaalset ühtekuuluvust, sotsiaalsest 
tõrjutusest ohustatud inimeste 
integreerumist, stabiilsete ja kvaliteetsete 
töökohtade loomist, era-, pere- ja tööelu 
ühildamist ning jätkusuutlikkust;

Or. es

Muudatusettepanek 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad 
üles ehitada aktiivset ühiskonda, mis 
toetab jätkusuutlikku ja kaasavat
majanduskasvu;

4. rõhutab, et sotsiaalettevõtted aitavad 
kaasa jätkusuutlikule ja kaasavale
majanduskasvule;
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Or. sv

Muudatusettepanek 20
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et sotsiaalettevõtted peaksid 
saama toetust, arvestades nende olulist 
rolli, mida nad võivad mängida sotsiaalse 
innovatsiooni jõuliste kujundajatena, 
ning samuti lähtudes sellest, et nad 
võtavad kasutusele teenuste pakkumise 
uusi meetodeid, aitavad ellu viia inimeste 
elukvaliteedi parandamisele suunatud 
sekkumisi ning soodustavad ühiskonna 
uusi vajadusi rahuldavate uute toodete 
väljatöötamist;

Or. el

Muudatusettepanek 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. leiab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ja 
„sotsiaalne ettevõte” on sama poliitika 
üksteist vastastikku täiendavad tahud ja 
neid tuleks seetõttu arendada 
kooskõlastatud viisil;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Emma McClarkin
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. leiab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ja 
„sotsiaalne ettevõte” on sama poliitika 
üksteist vastastikku täiendavad tahud ja 
neid tuleks seetõttu arendada 
kooskõlastatud viisil;

5. leiab, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ja 
„sotsiaalne ettevõte” on sama poliitika 
üksteist vastastikku täiendavad tahud ja 
neid tuleks seetõttu arendada 
kooskõlastatud viisil, ilma et dubleeritaks 
liikmesriikide tehtavaid jõupingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et ELi riigihanke-
eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist 
ja suurendada sotsiaalettevõtete osalust
riigihankelepingutes; on kindlalt 
seisukohal, et reformi peamisi eesmärke –
lihtsustamine ja ajakohastamine – ei 
tohiks ohustada üleliia koormavad 
sotsiaalsed kohustused või tingimused;

6. on arvamusel, et ELi riigihanke-
eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist 
ja tagada sotsiaalettevõtetele vähemalt 
võrdse osaluse riigihankelepingutes ning 
tugevdada sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
kriteeriumide süsteemsemat rakendamist 
nimetatud riigihankelepingute ja 
kontsessioonide sõlmimisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et ELi riigihanke- 6. on arvamusel, et ELi riigihanke-
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eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist 
ja suurendada sotsiaalettevõtete osalust 
riigihankelepingutes; on kindlalt 
seisukohal, et reformi peamisi eesmärke –
lihtsustamine ja ajakohastamine – ei tohiks 
ohustada üleliia koormavad sotsiaalsed 
kohustused või tingimused;

eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist, 
suurendada sotsiaalettevõtete osalust 
riigihankelepingutes ja parendada nende 
juurdepääsu riigihangetele; on kindlalt 
seisukohal, et reformi peamisi eesmärke –
lihtsustamine ja ajakohastamine – ei tohiks 
ohustada üleliia koormavad sotsiaalsed 
kohustused või tingimused;

Or. el

Muudatusettepanek 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et ELi riigihanke-
eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist 
ja suurendada sotsiaalettevõtete osalust 
riigihankelepingutes; on kindlalt 
seisukohal, et reformi peamisi eesmärke –
lihtsustamine ja ajakohastamine – ei 
tohiks ohustada üleliia koormavad 
sotsiaalsed kohustused või tingimused;

6. on arvamusel, et ELi riigihanke-
eeskirjade reform pakub hea võimaluse 
parandada sotsiaalsete normide austamist 
ja suurendada sotsiaalettevõtete osalust 
riigihankelepingutes; väljendab heameelt 
komisjoni poolt riigihankedirektiivide 
läbivaatamisel välja pakutud uue 
sotsiaalteenuste korra üle ning rõhutab 
selle vahendi tähtsust kohalike tellijate 
jaoks, et osutada kvaliteetseid sotsiaalset 
ühtekuuluvust toetavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et komisjon peaks 
lihtsustama ja täpsustama riigiabieeskirju 
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nii, et need ei mõjutaks negatiivselt 
sotsiaalettevõtteid, rõhutades eriti 
erandeid, mis selliste üldistes huvides 
sotsiaalteenuseid osutavate ettevõtete 
jaoks juba kehtivad;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle lisada reserveeritud 
hankelepingute hulka uus, haavatavate 
isikute kategooria; rõhutab, et selline 
reserveeritud hankelepingute mõiste 
märkimisväärne laiendamine ei tohiks 
tulla konkurentsivõime arvelt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle lisada reserveeritud 
hankelepingute hulka uus, haavatavate 
isikute kategooria; rõhutab, et selline 
reserveeritud hankelepingute mõiste 
märkimisväärne laiendamine ei tohiks 
tulla konkurentsivõime arvelt;

7. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle lisada reserveeritud 
hankelepingute hulka uus, haavatavate 
isikute kategooria, kuid on seisukohal, et 
sotsiaalettevõtetel on sageli sotsiaalse 
integreerumise eesmärgid, st tagada 
kõikidele, sh kõige haavatavamatele 
inimestele, võrdne juurdepääs nende 
teenustele ja tegevusele, kuid ei tohiks olla 
reserveeritud üksnes nende jaoks; rõhutab 
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seetõttu vajadust mitte pidada 
sotsiaalettevõtteid üksnes 
heategevuslikeks ettevõteteks;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle lisada reserveeritud 
hankelepingute hulka uus, haavatavate 
isikute kategooria; rõhutab, et selline 
reserveeritud hankelepingute mõiste 
märkimisväärne laiendamine ei tohiks 
tulla konkurentsivõime arvelt;

7. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle lisada reserveeritud 
hankelepingute hulka uus, haavatavate 
isikute kategooria; toonitab uue
reserveeritud hankelepingute sätte 
potentsiaali riigihangete strateegilisele 
kasutamisele kohalikul tasandil, 
soodustades uuenduslikku sotsiaalset ja 
territoriaalset arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tervitab komisjoni ettepanekut 
riigihankedirektiivi artikli 11 kavandatud 
muutmise kohta, kuid palub, et selles 
arvestatakse sotsiaalettevõtete eripära, 
sealhulgas sotsiaal- ja 
solidaarmajandusega seotud eripära, 
eelkõige juhul, kui need ettevõtted 
vastutavad avaliku sektori omavahelise 
koostöö raames üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste haldamise eest, et 
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võtta arvesse sotsiaalettevõtete vahendite 
ühendamist, et vastata sotsiaalsetele 
vajadustele, tagada territooriumil üldist 
huvi pakkuvate avalike sotsiaalteenuste 
jätkuvus, vastata kodanike nõudmistele ja 
täita oma kohustusi nõuetekohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil töötada välja 
pikaajaline strateegia, et kaitsta 
sotsiaalseid eesmärke ja tõhustada
sotsiaalettevõtete osalemist riigihangetes, 
ilma et takistataks lepingute 
konkurentsipõhist sõlmimist või loodaks 
stiimuleid eeskirjadest möödahiilimiseks.

8. palub komisjonil töötada välja 
pikaajaline strateegia, et tagada ELi 
sotsiaalsete eesmärkide järgimine, 
edendamine ja arendamine, mis on 
kooskõlas eelkõige Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 3 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 9, ning lisaks tagada
sotsiaalettevõtete ning sotsiaal- ja 
solidaarmajanduse ettevõtete võrdne 
osalemine riigihangetes.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil töötada välja
pikaajaline strateegia, et kaitsta sotsiaalseid 
eesmärke ja tõhustada sotsiaalettevõtete 
osalemist riigihangetes, ilma et takistataks 
lepingute konkurentsipõhist sõlmimist või 
loodaks stiimuleid eeskirjadest 

8. palub komisjonil koostada põhjalik 
mõjuhinnang, pikaajaline strateegia, et 
kaitsta sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid
eesmärke ja tõhustada sotsiaalettevõtete 
osalemist riigihangetes, ilma et takistataks 
lepingute konkurentsipõhist sõlmimist või 
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möödahiilimiseks. loodaks stiimuleid eeskirjadest 
möödahiilimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 33
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil töötada välja 
pikaajaline strateegia, et kaitsta sotsiaalseid 
eesmärke ja tõhustada sotsiaalettevõtete 
osalemist riigihangetes, ilma et takistataks 
lepingute konkurentsipõhist sõlmimist või 
loodaks stiimuleid eeskirjadest 
möödahiilimiseks.

8. palub komisjonil töötada välja 
pikaajaline strateegia, et kaitsta sotsiaalseid 
eesmärke ja kaotada sotsiaalettevõtete 
majandusliku tegevuse alustamist ja 
arengut takistavad tegurid ning et 
tõhustada sotsiaalettevõtete osalemist 
riigihangetes, ilma et takistataks lepingute 
konkurentsipõhist sõlmimist või loodaks 
stiimuleid eeskirjadest möödahiilimiseks.

Or. es


