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Módosítás 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. emlékeztet arra, hogy a szociális 
vállalkozások a legtöbbször a 
hagyományos vállalkozásoktól eltérő 
jellegű és jogállású szervezetek, amelyeket 
elsősorban társadalmi és/vagy közérdekű 
célkitűzések megvalósítására, alapvetően 
nem nyereségszerzési céllal hoznak létre, 
és amelyek számos munkahelyet 
teremtenek, nyereségüket pedig nagy 
részben ismét befektetik a szociális jellegű 
vagy a közérdekű szükségletek kielégítését 
célzó tevékenységek állandósága vagy 
fejlesztése érdekében, és amelyek 
működése az alkalmazottai és/vagy 
szolgáltatásainak igénybevevői és/vagy  
partnerei részvételét, sőt döntésekbe való 
bevonását is célozza; hangsúlyozza, hogy 
a szociális vállalkozások tevékenységei 
legtöbbször nem helyezhetők át, és 
jelentős szerepet játszanak az Unió és 
tagállamainak társadalmi, gazdasági és 
területi kohéziójában;

Or. fr

Módosítás 2
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 

1. elismeri, hogy a munkáltatóknak 
kötelessége, hogy egyenlő esélyeket 
adjanak, és hogy tiszteletben tartsák a 
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jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató 
szabályozási keret kialakítását és olyan 
pénzügyi támogatás nyújtását, amely 
segíti a növekedésüket és túlélésüket;

magas szintű szociális normákat. Nem 
szabad tehát csökkenteni a költségeket 
hátrányos helyzet kialakításával, az 
egyenlőtlenségek eltűrésével vagy a 
szociális normák veszélyeztetésével. A 
munkához minden polgárnak joga van és 
ezért a sérülékeny polgárok munkához 
juttatására nem csupán a szociális 
vállalkozásokon keresztül kell törekedni. 
Ezzel szemben támogatjuk a sérülékeny 
polgároknak nyújtott gazdasági segítséget 
a szociális államon keresztül, a mindenki 
számára elérhető munkát és az Európai 
Bizottság pénzügyi támogatását a 
tagállamok növekedéséhez, amely 
megteremti a szükséges munkahelyeket; 

Or. el

Módosítás 3
Emma McClarkin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató 
szabályozási keret kialakítását és olyan 
pénzügyi támogatás nyújtását, amely segíti 
a növekedésüket és túlélésüket;

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató és 
egyszerűbb szabályozási keret kialakítását 
és olyan pénzügyi támogatás nyújtását, 
amely segíti a szociális vállalkozások, 
különösen a kkv-k növekedését és 
túlélését; üdvözli a mikrohitelről szóló, az 
európai kkv-k támogatását célzó 
javaslatot;

Or. en

Módosítás 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató
szabályozási keret kialakítását és olyan 
pénzügyi támogatás nyújtását, amely 
segíti a növekedésüket és túlélésüket;

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi egy olyan
szabályozási keret kialakítását, amely 
hozzájárul a szociális vállalkozások
sokszínű szervezetének előmozdításához és 
megfelel tevékenységeik jellegének és 
sajátosságainak, különösen azáltal, hogy
a szociális és szolidáris gazdaság 
szereplőire vonatkozó különleges európai 
statútumokat, valamint a 
segítségnyújtásra és a pénzügyi 
támogatásra vonatkozó részletes 
szabályokat állapít meg annak érdekében, 
hogy e vállalkozások megfelelő feltételek 
mellett végezhessék a társadalmi vagy 
közérdekű szükségletek kielégítését, 
valamint saját fejlődésüket célzó 
tevékenységeiket;

Or. fr

Módosítás 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató 
szabályozási keret kialakítását és olyan 
pénzügyi támogatás nyújtását, amely segíti 
a növekedésüket és túlélésüket;

1. elismeri, hogy a szociális 
vállalkozásoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy innovatív válaszokat adjanak a 
jelenlegi szociális és gazdasági 
problémákra; ezért ösztönzi a támogató 
szabályozási keret kialakítását és olyan 
pénzügyi támogatás nyújtását, amely 
jobban megfelel a szociális vállalkozási 
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tevékenység és a szociális vállalkozások 
sajátosságainak, valamint segíti a 
növekedésüket és fenntarthatóságukat;

Or. en

Módosítás 6
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások nagymértékben 
hozzájárulnak a határokon átnyúló 
együttműködéshez, ezzel támogatva az 
ágazati versenyt és növekedést;

Or. en

Módosítás 7
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. véleménye szerint a szociális 
vállalkozási tevékenység és a szociális 
vállalkozások előtérbe helyezése 
érdekében elszámoltatható gazdálkodási 
folyamatokra van szükség, amelyeket 
megfelelő nyomon követés és a 
finanszírozási mechanizmusok 
átláthatósága erősít;

Or. en
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Módosítás 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások európai szintű elismerése 
nem korlátozódhat egyes kereskedelmi 
vállalkozások esetében a szociális 
célkitűzések felvételére, hanem 
figyelemmel kell lenni a szociális 
vállalkozásokon, és különösen a szociális 
és szolidáris gazdaság vállalkozásain 
belüli egyes kategóriák sajátos 
jellemzőire; kitart amellett, hogy ennek 
érdekében olyan – különösen 
finanszírozási – eszközöket kell elfogadni 
és alkalmazni, amelyek segítségével e 
vállalkozások saját céljaiknak és 
célkitűzéseiknek megfelelően végezhetik 
tevékenységeiket és szolidaritást 
vállalhatnak egymással; kitart továbbá 
amellett, hogy a szociális vállalkozások 
megfelelőbb ismerete és tevékenységeik 
minőségi, többoldalú és független 
értékelése hozzájárulna a társadalom 
egésze számára jelentett hasznosságuk 
elismeréséhez és annak megértéséhez, 
hogy a társadalmi kohézió mennyiben 
képezi a gazdasági és társadalmi 
gazdagság forrását, holott igen gyakran 
mindössze költségként tekintenek rá;

Or. fr

Módosítás 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások 
hozzájárulását a különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértésében és 
kielégítésében;

2. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások elsődleges célja az, hogy 
kielégítsék a szociális vagy közérdekű 
szükségleteket, valamint hogy választ 
adjanak az etikus magatartást tanúsító, az 
emberre, a környezetre, a természetre, a 
társadalmi normákra, a helyi és globális 
szolidaritásra nagyobb figyelmet fordító 
polgárok növekvő elvárásaira, ezért a 
kiszolgáltatott személyeken túl valamennyi 
polgár szükségleteinek kielégítését 
célozzák, bár gyakran külön figyelmet 
fordítanak e célközönség befogadására;

Or. fr

Módosítás 10
Emma McClarkin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások 
hozzájárulását a különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértésében és 
kielégítésében;

2. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
előmozdítsák a szociális vállalkozások 
hozzájárulását a fogyasztók, köztük a 
sérülékeny fogyasztók igényeinek 
megértéséhez és kielégítéséhez;

Or. en

Módosítás 11
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások 2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások 
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hozzájárulását a különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértésében és 
kielégítésében

hozzájárulását az egyes emberek és 
munkájuk vagy a szervezetnek nyújtott 
szolgáltatások, vagy a szociális célkitűzés 
alapján való döntéshozatal 
rangsorolásához, továbbá általában a 
fogyasztók, és különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértéséhez és 
kielégítéséhez;

Or. es

Módosítás 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a szociális vállalkozások 
hozzájárulását a különösen a sérülékeny 
fogyasztók igényeinek megértésében és 
kielégítésében;

2. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások – ágazattól függetlenül –
hozzájárulnak a szociálisan erős és 
inkluzív társadalmak kiépítéséhez;

Or. sv

Módosítás 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot olyan 
intézkedések elfogadására, amelyekkel 
növelhetők a fogyasztók ismeretei a 
szociális vállalkozásokról, illetve a beléjük 
vetett bizalmat, és arra bátorítja őket, 
hogy aktívan támogassák az ilyen típusú 
vállalkozásokat;

3. felszólítja a Bizottságot a szélesebb 
közönséget célzó olyan intézkedések 
elfogadására, amelyekkel növelhető a 
szociális vállalkozások tevékenységeivel 
kapcsolatos tájékozottság, illetve a beléjük 
vetett bizalom, valamint felszólítja, hogy
mozdítsa elő az ilyen típusú vállalkozások
aktív támogatását;

Or. fr
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Módosítás 14
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. véleménye szerint meg kell engedni a 
tagállamok számára, hogy a szociális 
vállalkozásokra vonatkozóan egyedi 
adószabályokat – például a héa-
kötelezettséggel kapcsolatban különös 
rendelkezéseket  – vezessenek be és 
tartsanak fenn; felszólítja a Bizottságot 
annak elismerésére, hogy az egyedi
adószabályok nem jelentenek 
tisztességtelen előnyt;

Or. en

Módosítás 15
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szociális vállalkozások indítását és 
fejlődését hátráltató akadályok 
felszámolásával, a szociális gazdasági 
szereplőknek biztosított szakmai képzés és 
átképzés támogatásával és a szociális 
vállalkozóknak nyújtott megemelt 
támogatással bátorítsák, ösztönözzék és 
fejlesszék a szociális gazdaság szereplőit;

Or. es



AM\903612HU.doc 11/19 PE489.712v01-00

HU

Módosítás 16
Emma McClarkin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív társadalom” 
építését, amely segíti a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív társadalom” 
építését, amely hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez és a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedéshez;

Or. en

Módosítás 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív társadalom”
építését, amely segíti a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások tevékenységeik jellegéből és 
működési szabályaikból fakadóan segítik 
a szolidárisabb és demokratikusabb
társadalom építését, amely segíti a 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedést;

Or. fr

Módosítás 18
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív társadalom” 

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív társadalom” 
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építését, amely segíti a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

építését, amely segíti a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést, továbbá 
elősegíti a belső szolidaritást, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget, a társadalmi 
kohéziót, a kirekesztés által 
veszélyeztetettek társadalmi 
beilleszkedését, a stabil, minőségi 
munkahelyteremtést, a magánélet, a 
családi élet és a munkavégzés 
összehangolását, valamint a 
fenntarthatóságot.

Or. es

Módosítás 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások segítik az „aktív 
társadalom” építését, amely segíti a 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedést;

4. hangsúlyozza, hogy a szociális 
vállalkozások elősegítik a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

Or. sv

Módosítás 20
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 α. megjegyzi, hogy a szociális 
vállalkozásokat támogatásban kell 
részesíteni létfontosságú szerepük miatt, 
amelyet a szociális innováció 
mozgatóerejeként tölthetnek be, akár 
azzal, hogy új módszereket vezetnek be a 
szolgáltatások területén és megteszik az 
egyének életszínvonalának növelését célzó 
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intézkedéseket, akár azzal, hogy elősegítik 
a társadalom új szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló új termékek 
kialakítását;          

Or. el

Módosítás 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint a vállalati szociális 
felelősség és a „szociális vállalkozás” 
ugyanazon politika egymást kiegészítő 
szempontjai, amelyeket ezért összehangolt 
módon kell fejleszteni;

törölve

Or. fr

Módosítás 22
Emma McClarkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint a vállalati szociális 
felelősség és a „szociális vállalkozás” 
ugyanazon politika egymást kiegészítő 
szempontjai, amelyeket ezért összehangolt 
módon kell fejleszteni;

5. véleménye szerint a vállalati szociális 
felelősség és a „szociális vállalkozás” 
ugyanazon politika egymást kiegészítő 
szempontjai, amelyeket ezért összehangolt 
módon, anélkül kell fejleszteni, hogy a 
tagállami törekvések átfedésbe kerülnének 
egymással;

Or. en
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Módosítás 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb
részvételére; kitart amellett, hogy a reform 
fő céljait – az egyszerűsítés és a 
modernizáció – a túlzottan terhes 
társadalmi kötelezettségek vagy feltételek 
nem veszélyeztethetik;

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való legalább egyenlő
részvételének biztosítására, valamint az 
említett közbeszerzések és koncessziók 
odaítélésekor a szociális és 
környezetvédelmi kritériumok 
módszeresebb alkalmazásának 
megerősítésére;

Or. fr

Módosítás 24
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb 
részvételére; kitart amellett, hogy a reform 
fő céljait – az egyszerűsítés és a 
modernizáció – a túlzottan terhes 
társadalmi kötelezettségek vagy feltételek 
nem veszélyeztethetik;

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására, a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb 
részvételére és a közbeszerzésekhez való 
hozzáférésük javítására; kitart amellett, 
hogy a reform fő céljait – az egyszerűsítés 
és a modernizáció – a túlzottan terhes 
társadalmi kötelezettségek vagy feltételek 
nem veszélyeztethetik;

Or. el

Módosítás 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb 
részvételére; kitart amellett, hogy a reform 
fő céljait – az egyszerűsítés és a 
modernizáció – a túlzottan terhes 
társadalmi kötelezettségek vagy feltételek 
nem veszélyeztethetik;

6. véleménye szerint az Unió közbeszerzési 
szabályainak reformja jó lehetőséget kínál 
a szociális normák tiszteletben tartásának 
fokozására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzéseken való fokozottabb 
részvételére; üdvözli a Bizottság által a 
közbeszerzési irányelvek 
felülvizsgálatának keretében javasolt, a 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó új 
szabályokat, és hangsúlyozza ezen eszköz 
jelentőségét a helyi ajánlatkérők számára 
a társadalmi kohéziót előmozdító minőségi 
szolgáltatások biztosításában;

Or. en

Módosítás 26
Louis Grech

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. véleménye szerint a Bizottságnak 
egyszerűsítenie és pontosítania kell –
különösen az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra 
már alkalmazott kivételek 
hangsúlyozásával – az állami támogatásra 
vonatkozó szabályokat, hogy azok ne 
gyakoroljanak negatív hatást a szociális 
vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 27
Emma McClarkin
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott 
szerződéseket; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartott szerződések fogalmának ilyen 
lényeges bővítése nem mehet a 
versenyképesség rovására;

törölve

Or. en

Módosítás 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott 
szerződéseket; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartott szerződések fogalmának ilyen 
lényeges bővítése nem mehet a 
versenyképesség rovására;

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott 
szerződéseket, de véleménye szerint a 
szociális vállalkozások legtöbbször 
összetett szociális célkitűzésekkel 
rendelkeznek, azaz valamennyi személy, 
köztük a sérülékeny személyek 
szolgáltatásaikhoz és tevékenységeikhez 
való hozzáférését, nem pedig a hozzáférés 
ez utóbbi csoportra korlátozását célozzák; 
kitart amellett, hogy a szociális 
vállalkozások kategóriája nem szűkíthető 
le csupán a karitatív vállalkozásokra;

Or. fr

Módosítás 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott 
szerződéseket; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartott szerződések fogalmának ilyen 
lényeges bővítése nem mehet a 
versenyképesség rovására;

7. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a fogyatékossággal élő személyek új 
kategóriájával egészítse ki a fenntartott 
szerződéseket; hangsúlyozza a fenntartott
szerződésekre vonatkozó új 
rendelkezésben rejlő lehetőségeket a 
közbeszerzések helyi szinten történő 
stratégiai, az innovatív társadalmi és 
területi fejlődést előmozdító alkalmazása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a közbeszerzési irányelv 
11. cikkének felülvizsgálatára irányuló 
bizottsági javaslatot, azonban azt kéri, 
hogy foglalják bele e javaslatba a szociális 
vállalkozások, és különösen a szociális és 
szolidáris gazdaság vállalkozásainak 
sajátos jellemzőit, különösen ha e 
vállalkozásokat állami szervek közötti 
együttműködés keretében valamilyen 
általános érdekű gazdasági szolgáltatás 
nyújtásával bízzák meg, annak érdekében, 
hogy – a társadalmi igényekre, a 
területeken az általános érdekű szociális 
közszolgáltatások folytonosságára, a 
polgárság követelményére és feladataik 
megfelelő ellátására választ adó 
eszközként – figyelembe vegyék a szociális 
vállalkozás eszközeinek megosztását;

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

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki
hosszú távú stratégiát a szociális célok 
megvédésére és a szociális vállalkozások
közbeszerzésen való fokozottabb 
részvételére, a szerződések versenyen 
alapuló odaítélésének veszélyeztetése vagy 
a szabályok kikerülésére való ösztönzés 
nélkül.

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki 
hosszú távú stratégiát az Unió szociális 
céljai tiszteletben tartásának, 
előmozdításának és fejlesztésének 
biztosítására, különösen az EUSZ 
3. cikkének és az EUMSZ 9. cikkének 
megfelelően, és emellett biztosítsa a
szociális vállalkozások és a szociális és 
szolidáris gazdaság vállalkozásainak 
közbeszerzéseken való egyenlő részvételét.

Or. fr

Módosítás 32
Emma McClarkin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki 
hosszú távú stratégiát a szociális célok 
megvédésére és a szociális vállalkozások 
közbeszerzésen való fokozottabb 
részvételére, a szerződések versenyen 
alapuló odaítélésnek veszélyeztetése vagy 
a szabályok kikerülésére való ösztönzés 
nélkül.

8. arra kéri a Bizottságot, hogy végezzen 
alapos hatásvizsgálatot, és alakítson ki 
hosszú távú stratégiát a szociális és 
környezetvédelmi célok megvédésére és a 
szociális vállalkozások közbeszerzésen 
való fokozottabb részvételére, a 
szerződések versenyen alapuló 
odaítélésének veszélyeztetése vagy a 
szabályok kikerülésére való ösztönzés 
nélkül.

Or. en

Módosítás 33
María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki 
hosszú távú stratégiát a szociális célok 
megvédésére és a szociális vállalkozások 
közbeszerzésen való fokozottabb 
részvételére, a szerződések versenyen 
alapuló odaítélésnek veszélyeztetése vagy 
a szabályok kikerülésére való ösztönzés 
nélkül.

8. arra kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki 
hosszú távú stratégiát a szociális célok 
megvédésére, a szociális vállalkozások 
gazdasági tevékenységének elindítását és 
fejlődését hátráltató akadályok –
különösen a bürokratikus akadályok –
felszámolására és a szociális vállalkozások 
közbeszerzésen való fokozottabb 
részvételére, a szerződések versenyen 
alapuló odaítélésének veszélyeztetése vagy 
a szabályok kikerülésére való ösztönzés 
nélkül.

Or. es


