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Tarkistus 1
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että sosiaaliset yritykset 
ovat useimmiten erityyppisiä ja 
säännöiltään erilaisia kuin perinteiset 
yritykset, ne on perustettu ensisijaisesti 
sosiaalisten ja/tai yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ne ovat 
pääasiallisesti voittoa tavoittelemattomia 
ja että ne luovat monia työpaikkoja; 
niiden aikaansaamat edut kohdennetaan 
uudelleen pääosin sosiaalisten tai yleisiä 
tarpeita täyttävien toimintojen 
säilyttämiseen tai kehittämiseen, ja lisäksi 
niiden toimintaperiaate on se, että ne 
pyrkivät varmistamaan työntekijöiden 
ja/tai palvelujensa käyttäjien ja/tai 
kumppaneiden osallistumisen 
toimintaansa eli yhteiseen 
päätöksentekoon; korostaa, että 
useimmiten sosiaalisten yritysten 
toimintoja ei voi siirtää muualle ja että ne 
osallistuvat laajalti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja alueelliseen koheesioon;

Or. fr

Tarkistus 2
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen 
ja yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; 
kannustaa siksi kehittämään toimintaa 
tukevan sääntelykehyksen ja tarjoamaan 
taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan 
niiden kasvu ja selviytyminen;

1. toteaa, että työnantajien on tarjottava 
yhtäläiset mahdollisuudet ja 
kunnioitettava korkealaatuisia sosiaalisia 
normeja; katsoo, että ei ole sallittua, että 
kustannusten vähentämiseksi aiheutetaan 
syrjintää, sallitaan eriarvoisuus tai 
heikennetään sosiaalisia normeja; katsoo, 
että työ on kaikkien kansalaisten oikeus ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
kansalaisten työmahdollisuuksien 
takaamiseen ei pitäisi pyrkiä ainoastaan 
sosiaalisten yritysten avulla; katsoo sen 
sijaan, että on tuettava taloudellisen tuen 
antamista heikoimmassa asemassa 
oleville kansalaisille hyvinvointivaltion, 
kaikille tarjottavan työn ja komission 
jäsenvaltioille tarjoaman rahoitustuen 
välityksellä kehitystoimiin, joilla luodaan 
tarvittavia työpaikkoja;

Or. el

Tarkistus 3
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään toimintaa tukevan 
sääntelykehyksen ja tarjoamaan 
taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan 
niiden kasvu ja selviytyminen;

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään toimintaa tukevan ja 
yksinkertaistetun sääntelykehyksen ja 
tarjoamaan taloudellista tukea, jolla 
mahdollistetaan sosiaalisten yritysten ja 
etenkin pk-yritysten kasvu ja 
selviytyminen; suhtautuu myönteisesti 
ehdotukseen mikroluotoista, joilla tuetaan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä;

Or. en
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Tarkistus 4
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään toimintaa tukevan 
sääntelykehyksen ja tarjoamaan 
taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan 
niiden kasvu ja selviytyminen;

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään sellaista 
sääntelykehystä, joka mahdollistaa 
sosiaalisten yritysten organisaatioon 
liittyvien erojen edistämisen ja jolla 
kyetään vastaamaan niiden erilaisiin 
muotoihin ja erityispiirteisiin ottamalla 
käyttöön esimerkiksi sosiaalisen ja 
osallistavan talouden toimijoita varten 
Euroopan laajuiset erityissäännöt sekä 
niitä varten perustetut taloudelliset apu-
ja tukijärjestelmät, jotta niitä voidaan 
auttaa harjoittamaan hyvin edellytyksin 
toimintaansa, jonka tavoitteena on täyttää 
sosiaaliset ja yleisen edun mukaiset 
tarpeet, sekä kehittämään toimintaansa;

Or. fr

Tarkistus 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään toimintaa tukevan 
sääntelykehyksen ja tarjoamaan 
taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan 
niiden kasvu ja selviytyminen;

1. toteaa, että sosiaalisilla yrityksillä on 
potentiaalia ratkaista nykyisiä talouteen ja 
yhteiskuntaan liittyviä ongelmia; kannustaa 
siksi kehittämään toimintaa tukevan 
sääntelykehyksen ja tarjoamaan 
sosiaaliseen yrittäjyyteen ja sosiaalisiin 
yrityksiin paremmin soveltuvaa 
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taloudellista tukea, jolla tuetaan niiden
kasvua ja kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 6
Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) korostaa, että sosiaaliset yritykset 
antavat merkittävän panoksen rajat 
ylittävään yhteistyöhön ja tukevat siten 
kilpailua ja kasvua tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 7
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että tarvitaan vastuullisia 
hallinnointimenettelyjä, joita tuetaan 
asianmukaisella valvonnalla ja 
rahoitusjärjestelyjen avoimuudella, jotta 
sosiaalisen yrittäjyyden ja sosiaalisten 
yritysten painopiste voidaan säilyttää;

Or. en

Tarkistus 8
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että sosiaalisten yritysten 
Euroopan laajuisessa tunnustamisessa ei 
pidä rajoittua siihen, että tietyt 
liikeyritykset sisällyttävät toimintaansa 
sosiaalisia tavoitteita, vaan siinä on 
otettava huomioon kullekin sosiaaliselle 
yritystyypille ja etenkin sosiaalista ja 
osallistavaa taloutta edistäville yrityksille 
ominaiset piirteet; tätä varten on otettava 
käyttöön ja sovellettava erityisesti 
rahoitusvälineitä, joiden ansiosta nämä 
yritykset kykenevät harjoittamaan 
toimintaansa omien pyrkimystensä ja 
tavoitteidensa mukaisesti ja kehittämään
keskinäistä yhteishenkeään; painottaa 
lisäksi sitä, että nykyistä parempi tieto 
sosiaalisista yrityksistä sekä niiden 
toiminnasta tehtävä laadullinen, 
monenvälinen ja riippumaton arviointi 
mahdollistaisi sen, että niiden 
yhteiskunnalle tuomaa panosta voitaisiin 
hyödyntää ja että kyettäisiin 
ymmärtämään, että sosiaalinen koheesio 
on taloudellisen ja sosiaalisen rikkauden 
lähde, koska liian usein sitä pidetään 
yksinomaan kustannuksia aiheuttavana;

Or. fr

Tarkistus 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalisten yritysten panosta 
erityisesti heikossa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä ja 
niiden täyttämisessä;

2. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
pyrkivät pääasiassa täyttämään sosiaalisia 
tai yleisen edun mukaisia tarpeita, mutta 
lisäksi ne pyrkivät vastaamaan 
kansalaisten yhä kasvavaan kysyntään 
eettisistä toimintatavoista, jotka 
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kunnioittavat nykyistä enemmän 
ihmisyyttä, ympäristöä, luontoa, 
sosiaalisia sääntöjä ja yhteisvastuuta sekä 
paikallisissa että maailmanlaajuisissa 
yhteyksissä, ja että ne näin ollen pyrkivät 
täyttämään kaikkien kansalaisten tarpeet, 
eikä vain haavoittuvassa tilanteessa 
olevien ihmisten tarpeet, vaikka usein 
tällaiset ihmiset tarvitsevatkin erityistä 
huomiota yhteiskuntaan 
integroitumisessa;

Or. fr

Tarkistus 10
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalisten yritysten panosta 
erityisesti heikossa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä ja 
niiden täyttämisessä;

2. korostaa, että sosiaalisten yritysten 
panosta kuluttajien ja myös heikossa 
asemassa olevien kuluttajien tarpeiden 
ymmärtämisessä ja niiden täyttämisessä on 
tärkeää edistää;

Or. en

Tarkistus 11
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalisten yritysten panosta 
erityisesti heikossa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä ja 
niiden täyttämisessä;

2. korostaa sosiaalisten yritysten panosta 
henkilöiden ja heidän työpanoksensa ja 
yksikölle tarjottujen palveluiden tai 
sosiaalisen päämäärän perusteella 
tapahtuvassa päätöksenteon 
priorisoinnissa ja erityisesti kuluttajien ja
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heikossa asemassa olevien kuluttajien 
tarpeiden ymmärtämisessä ja niiden 
täyttämisessä;

Or. es

Tarkistus 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalisten yritysten panosta 
erityisesti heikossa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä ja 
niiden täyttämisessä;

2. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
toimialaan katsomatta edistävät 
sosiaalisesti vahvojen ja osallistavien 
yhteiskuntien rakentamista;

Or. sv

Tarkistus 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla lisätään kuluttajien tietämystä 
sosiaalisista yrityksistä ja luottamusta 
niihin sekä kannustetaan heitä tukemaan 
aktiivisesti tämäntyyppisiä yrityksiä;

3. vaatii komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla pyritään lisäämään kaikkien 
kansalaisten tietämystä sosiaalisten 
yritysten toiminnasta ja luottamusta niihin 
sekä kannustetaan heitä tukemaan 
aktiivisesti tämäntyyppisiä yrityksiä;

Or. fr

Tarkistus 14
Cornelis de Jong
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
sallittava ottaa käyttöön ja ylläpitää 
sosiaalisia yrityksiä koskevia erityisiä 
verojärjestelmiä, kuten alv-velvollisuutta 
koskevia erityisjärjestelyjä; kehottaa 
komissiota tunnustamaan, että tällaiset 
erityiset verojärjestelmät eivät ole 
perusteettomia etuja;

Or. en

Tarkistus 15
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää jäsenvaltioita edistämään, 
kannustamaan ja kehittämään 
sosiaalitalouden yksiköitä poistamalla 
sosiaalisten yritysten perustamista ja 
kehittämistä haittaavat esteet, edistämään 
ammatillista koulutusta, jatkokoulutusta 
ja uudelleen kouluttautumista 
sosiaalitalouden yksiköissä ja lisäämään 
sosiaalisten yritysten omistajille 
tarkoitettuja tukia;

Or. es

Tarkistus 16
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja 
osallistuvaa talouskasvua;

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka edistää työpaikkojen 
luomista ja kestävää ja osallistuvaa 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja 
osallistuvaa talouskasvua;

4. korostaa, että toimintojensa luonteen ja 
toimintamalliensa vuoksi sosiaaliset 
yritykset auttavat rakentamaan 
yhteisvastuullisempaa ja 
demokraattisempaa yhteiskuntaa, joka 
tukee kestävää ja osallistuvaa 
talouskasvua;

Or. fr

Tarkistus 18
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja 
osallistuvaa talouskasvua;

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja 
osallistuvaa talouskasvua ja joka edistää 
sisäistä solidaarisuutta, miesten ja naisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sosiaalisen 
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syrjäytymisen vaarassa olevien 
henkilöiden osallistamista, vakaiden ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomista, 
yksityis-, perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista ja kestävyyttä;

Or. es

Tarkistus 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
auttavat rakentamaan aktiivista 
yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja 
osallistuvaa talouskasvua;

4. korostaa, että sosiaaliset yritykset 
edistävät kestävää ja osallistuvaa 
talouskasvua;

Or. sv

Tarkistus 20
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että sosiaalisten yritysten 
pitäisi saada tukea, koska niillä on 
keskeinen tehtävä edistää sosiaalista 
innovaatiota, sillä ne ottavat käyttöön 
uusia menettelyitä palveluiden 
tarjoamiseksi ja ihmisten elämänlaatua 
parantavien toimien toteuttamiseksi ja ne 
edistävät uusien tuotteiden kehittämistä 
yhteiskunnan uusien tarpeiden 
täyttämiseksi;

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että yritysten sosiaalinen vastuu 
ja sosiaalinen yritys ovat saman politiikan 
toisiaan täydentäviä puolia ja että niitä 
olisi näin ollen kehitettävä 
koordinoidusti;

poistetaan

Or. fr

Tarkistus 22
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että yritysten sosiaalinen vastuu 
ja sosiaalinen yritys ovat saman politiikan 
toisiaan täydentäviä puolia ja että niitä olisi 
näin ollen kehitettävä koordinoidusti;

5. katsoo, että yritysten sosiaalinen vastuu 
ja sosiaalinen yritys ovat saman politiikan 
toisiaan täydentäviä puolia ja että niitä olisi 
näin ollen kehitettävä koordinoidusti ilman 
päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden toimien 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 
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koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista ja laajentaa sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintasopimuksiin; painottaa, että 
uudistuksen päätavoitteita –
yksinkertaistamista ja ajanmukaistamista 
– ei saa vaarantaa liian raskailla 
sosiaalisilla velvoitteilla tai ehdoilla;

koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista ja taata sosiaalisille 
yrityksille vähintään yhdenvertainen 
mahdollisuus osallistua julkisiin 
hankintasopimuksiin sekä vahvistaa 
sosiaalisten ja ympäristöä koskevien 
vaatimusten järjestelmällisempää 
toteuttamista tällaisten julkisten 
hankintojen ja toimilupien myöntämisen 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 24
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista ja laajentaa sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintasopimuksiin; painottaa, että 
uudistuksen päätavoitteita –
yksinkertaistamista ja ajanmukaistamista –
ei saa vaarantaa liian raskailla sosiaalisilla 
velvoitteilla tai ehdoilla;

6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista, laajentaa sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintasopimuksiin sekä parantaa niiden 
saatavuutta; painottaa, että uudistuksen 
päätavoitteita – yksinkertaistamista ja 
ajanmukaistamista – ei saa vaarantaa liian 
raskailla sosiaalisilla velvoitteilla tai 
ehdoilla;

Or. el

Tarkistus 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista ja laajentaa sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintasopimuksiin; painottaa, että 
uudistuksen päätavoitteita –
yksinkertaistamista ja ajanmukaistamista 
– ei saa vaarantaa liian raskailla 
sosiaalisilla velvoitteilla tai ehdoilla;

6. katsoo, että EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen uudistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden edistää sosiaalisten normien 
noudattamista ja laajentaa sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintasopimuksiin; suhtautuu 
myönteisesti komission julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien 
tarkistuksen yhteydessä ehdottamaan 
uuteen sosiaalipalvelujen järjestelmään ja 
korostaa tämän välineen merkitystä 
paikallisille hankintaviranomaisille, jotta 
nämä voivat tarjota sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edistäviä laadukkaita 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 26
Louis Grech

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että komission olisi 
yksinkertaistettava ja selvennettävä 
valtiontukia koskevia sääntöjä, jotta ne 
eivät haittaa sosiaalisia yrityksiä, etenkin 
korostamalla yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavia yrityksiä varten 
jo olemassa olevia poikkeuksia;

Or. en

Tarkistus 27
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen lisätä varattuihin 
hankintasopimuksiin uusi vähäosaisten 
henkilöiden luokka; korostaa, että 
tällainen varattujen hankintasopimusten 
käsitteen merkittävä laajennus ei saa 
tapahtua kilpailukyvyn kustannuksella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen lisätä varattuihin 
hankintasopimuksiin uusi vähäosaisten 
henkilöiden luokka; korostaa, että 
tällainen varattujen hankintasopimusten 
käsitteen merkittävä laajennus ei saa 
tapahtua kilpailukyvyn kustannuksella;

7. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen lisätä varattuihin 
hankintasopimuksiin uusi vähäosaisten 
henkilöiden luokka, mutta katsoo, että 
sosiaalisten yritysten tavoitteet 
kohdistuvat yleensä erilaisiin sosiaalisiin 
ryhmiin, toisin sanoen niiden palvelut ja 
toiminnot ovat tasapuolisesti kaikkien 
saatavilla, myös kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien ryhmien, mutta ei 
pelkästään niiden; painottaa näin ollen 
sitä, ettei sosiaalisia yrityksiä pidä 
rinnasta hyväntekeväisyysjärjestöihin;

Or. fr

Tarkistus 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen lisätä varattuihin 
hankintasopimuksiin uusi vähäosaisten 
henkilöiden luokka; korostaa, että 
tällainen varattujen hankintasopimusten
käsitteen merkittävä laajennus ei saa 
tapahtua kilpailukyvyn kustannuksella;

7. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen lisätä varattuihin 
hankintasopimuksiin uusi vähäosaisten 
henkilöiden luokka; painottaa varattuja 
hankintasopimuksia koskevan uuden 
säännöksen tarjoamia mahdollisuuksia 
käyttää julkisia hankintoja 
paikallistasolla strategisesti innovatiivisen 
sosiaalisen ja alueellisen kehityksen 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen, joka koskee 
hankintasopimuksista annettua direktiiviä 
koskevan tarkistusehdotuksen 11 artiklaa, 
mutta pyytää, että ehdotukseen 
sisällytettäisiin sosiaalisten yritysten ja 
sosiaalisen ja osallistavan talouden 
toimijoiden erityispiirteet erityisesti 
silloin, kun ne vastaavat yleistä 
taloudellista etua koskevista palveluista
julkisen sektorin sisäisen yhteistyön 
yhteydessä, jotta voidaan ottaa huomioon 
sosiaalisten yritysten vastavuoroiset 
välineet, joilla pyritään vastaamaan 
sosiaalisiin tarpeisiin, yleisten edun 
mukaisten sosiaalisten julkisten 
palvelujen jatkuvuuteen eri alueilla, 
kansalaisten integroitumisen tarpeeseen 
sekä niiden tehtävien hyvään 
suorittamiseen;

Or. fr
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Tarkistus 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää komissiota kehittämään pitkän 
aikavälin strategian, jolla turvataan 
sosiaaliset tavoitteet ja vahvistetaan 
sosiaalisten yritysten osallistumista
julkisiin hankintoihin, mutta ei vaikeuteta 
kilpailukykyisten hankintasopimusten 
tekemistä tai luoda kannustimia sääntöjen 
kiertämiseen;

8. pyytää komissiota kehittämään pitkän 
aikavälin strategian, jolla taataan EU:n 
sosiaalisten tavoitteiden kunnioittaminen, 
edistäminen ja kehittäminen erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti sen lisäksi, että taataan 
sosiaalisten yritysten ja taloudellisen ja 
osallistavan talouden toimijoiden 
tasapuolinen osallistuminen 
hankintasopimuksiin;

Or. fr

Tarkistus 32
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää komissiota kehittämään pitkän 
aikavälin strategian, jolla turvataan 
sosiaaliset tavoitteet ja vahvistetaan 
sosiaalisten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin, mutta ei vaikeuteta 
kilpailukykyisten hankintasopimusten 
tekemistä tai luoda kannustimia sääntöjen 
kiertämiseen;

8. pyytää komissiota toteuttamaan 
perusteellisen vaikutusten arvioinnin ja 
kehittämään pitkän aikavälin strategian, 
jolla turvataan sosiaaliset ja 
ympäristötavoitteet ja vahvistetaan 
sosiaalisten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin, mutta ei vaikeuteta 
kilpailukykyisten hankintasopimusten 
tekemistä tai luoda kannustimia sääntöjen 
kiertämiseen;

Or. en
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Tarkistus 33
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pyytää komissiota kehittämään pitkän 
aikavälin strategian, jolla turvataan 
sosiaaliset tavoitteet ja vahvistetaan 
sosiaalisten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin, mutta ei vaikeuteta 
kilpailukykyisten hankintasopimusten 
tekemistä tai luoda kannustimia sääntöjen 
kiertämiseen;

8. pyytää komissiota kehittämään pitkän 
aikavälin strategian, jolla turvataan 
sosiaaliset tavoitteet ja poistetaan 
sosiaalitalouden yksiköiden perustamista 
ja niiden taloudellisen toiminnan 
kehittämistä haittaavat esteet 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
hallinnollisiin menettelyihin sekä 
vahvistetaan sosiaalisten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin, mutta 
ei vaikeuteta kilpailukykyisten 
hankintasopimusten tekemistä tai luoda 
kannustimia sääntöjen kiertämiseen;

Or. es


