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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat sociale 
ondernemingen qua aard en statuten vaak 
verschillen van klassieke ondernemingen 
omdat zij overwegend sociale 
doelstellingen en/of doelstellingen van 
algemeen nut nastreven en geen winst 
beogen. Ze genereren veel 
werkgelegenheid en de winst wordt 
hoofdzakelijk opnieuw geïnvesteerd in het 
in stand houden en ontwikkelen van 
sociale activiteiten of activiteiten die 
voorzien in behoeften van algemeen 
belang, en dat hun functioneren tevens 
gericht is op participatie of zelfs 
medebeslissing van de werknemers en/of 
gebruikers en/of partners; benadrukt dat 
delokalisering van de activiteit van sociale 
ondernemingen meestal niet mogelijk is 
en dat ze in grote mate bijdragen aan de 
sociale, economische en territoriale 
samenhang van de Unie en haar 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 2
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve 
antwoorden te geven op de huidige sociale 

1. erkent dat werkgevers gelijke kansen 
dienen te waarborgen en zich dienen te 
houden aan de bestaande, hoge sociale 
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en economische problemen; draagt 
daarom een warm hart toe aan de 
initiatieven ter ontwikkeling van een 
ondersteunend regelgevend kader en ter 
verstrekking van financiële ondersteuning
ten behoeve van hun groei en overleven;

normen. Zij mogen dus niet de kosten 
omlaag brengen door discriminatie in het 
leven te roepen, ongelijkheid te gedogen 
of sociale normen te ondermijnen. Arbeid 
is een recht voor alle burgers en zodoende 
dient voor de kwetsbare burgers de 
toegang tot de arbeidsmarkt niet alleen 
maar door middel van sociale 
ondernemingen te worden nagestreefd. 
Veeleer pleiten wij voor het via de 
verzorgingsstaat verlenen van financiële
steun aan kwetsbare burgers, voor arbeid 
voor iedereen en voor financiële steun 
van de Europese Commissie voor alle 
lidstaten ten behoeve van hun groei, 
waardoor de nodige arbeidplaatsen zullen 
ontstaan;

Or. el

Amendement 3
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een ondersteunend 
regelgevend kader en ter verstrekking van 
financiële ondersteuning ten behoeve van 
hun groei en overleven;

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een ondersteunend en 
gestroomlijnd regelgevend kader en ter 
verstrekking van financiële ondersteuning 
om sociale ondernemingen, en met name 
mkb-bedrijven, in staat te stellen om te 
groeien en te overleven; is ingenomen met 
het voorstel inzake microkredieten om 
Europese mkb-bedrijven te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een gunstig
ondersteunend regelgevend kader en 
financiële ondersteuning ten behoeve van 
hun groei en overleven;

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een ondersteunend 
regelgevend kader dat de verscheidenheid 
aan organisatievormen van sociale 
ondernemingen bevordert, dat aansluit bij 
de aard en de eigenheid van hun activiteit 
met name via aanneming van Europese 
statuten die specifiek zijn afgestemd op 
ondernemingen in de sociale en solidaire 
sector en via diverse ad-hocmaatregelen 
voor steunverlening en financiële 
ondersteuning die tot doel hebben om hun 
activiteiten voor het vervullen van sociale 
behoeften of activiteiten van algemeen 
belang zo goed mogelijk uit te oefenen ten 
behoeve van hun groei;

Or. fr

Amendement 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een ondersteunend 

1. erkent dat sociale ondernemingen alles 
in zich hebben om innovatieve antwoorden 
te geven op de huidige sociale en 
economische problemen; draagt daarom 
een warm hart toe aan de initiatieven ter 
ontwikkeling van een ondersteunend 
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regelgevend kader en ter verstrekking van 
financiële ondersteuning ten behoeve van
hun groei en overleven;

regelgevend kader en ter verstrekking van 
financiële ondersteuning die beter aansluit 
op sociaal ondernemerschap en op sociale 
ondernemingen, en zal bijdragen tot hun 
groei en duurzaamheid;

Or. en

Amendement 6
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1) benadrukt dat sociale ondernemingen 
een grote bijdrage leveren aan 
grensoverschrijdende samenwerking en 
dat zij zo het concurrentievermogen en de 
groei in de sector ondersteunen;

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat verantwoordelijke 
beheerprocessen in combinatie met 
degelijke monitoring en transparante 
financieringsmechanismen noodzakelijk 
zijn om de nadruk op sociaal 
ondernemerschap en sociaal zakendoen te 
behouden;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat erkenning van sociale 
ondernemingen op Europees niveau zich 
niet mag beperken tot de integratie van 
maatschappelijke doelstellingen in 
bepaalde commerciële ondernemingen 
maar dat ook rekening moet worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van elke categorie sociale 
ondernemingen, met name van de 
ondernemingen uit de solidaire en sociale 
categorie; benadrukt in dit verband de 
noodzaak om instrumenten, met name 
financiële instrumenten, te ontwikkelen 
die de ondernemingen in staat stellen hun 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onderlinge solidariteit te bewerkstelligen; 
benadrukt overigens het feit dat met meer 
kennis van sociale ondernemingen en een 
kwalitatieve, door meerdere partijen 
verrichte, onafhankelijke evaluatie van 
hun activiteiten de bijdrage van deze 
ondernemingen aan de maatschappij in 
haar geheel beter benut kunnen worden 
en beter begrepen kan worden waarom 
sociale cohesie een bron van economische 
en sociale rijkdom is en niet enkel een 
kostenpost, zoals te vaak wordt 
geoordeeld;

Or. fr

Amendement 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de bijdrage van sociale 
ondernemingen aan het begrip voor en de 
leniging van de behoeften van met name 
de kwetsbare consument;

2. wijst op het feit dat sociale 
ondernemingen voornamelijk tot doel 
hebben sociale behoeften of behoeften 
van algemeen belang te vervullen en te 
voldoen aan de toenemende vraag van 
burgers naar ethisch verantwoord gedrag, 
meer respect voor het menselijk individu, 
de omgeving, de natuur, sociale normen 
en lokale en globale solidariteit, en dus 
gericht zijn op de leniging van de 
behoeften van alle burgers en niet alleen 
de kwetsbare consumenten, ook al krijgt 
de integratie van deze groepen vaak wel 
bijzondere aandacht;

Or. fr

Amendement 10
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de bijdrage van sociale 
ondernemingen aan het begrip voor en de 
leniging van de behoeften van met name
de kwetsbare consument;

2. wijst erop dat het belangrijk is om de 
bijdrage van sociale ondernemingen aan 
het begrip voor en de leniging van de 
behoeften van de consument, met inbegrip 
van de kwetsbare consument, te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de bijdrage van sociale 
ondernemingen aan het begrip voor en de 
leniging van de behoeften van met name
de kwetsbare consument;

2. wijst op de bijdrage van sociale 
ondernemingen om diensten die zijn 
verleend aan de eenheid aan het begrip 
voor en de leniging van de behoeften van 
de consument in het algemeen en van de
kwetsbare consument in het bijzonder;

Or. es

Amendement 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de bijdrage van sociale 
ondernemingen aan het begrip voor en de 
leniging van de behoeften van met name 
de kwetsbare consument;

2. wijst erop dat sociale ondernemingen, 
ongeacht hun branche, een bijdrage 
leveren aan de opbouw van sociaal sterke 
en inclusieve samenlevingen;

Or. sv

Amendement 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om maatregelen 
te treffen om de kennis onder
consumenten over sociale ondernemingen 
en hun vertrouwen op het gebied van 
sociale ondernemingen te vergroten en 
consumenten aan te moedigen dit soort 
ondernemingen actief te ondersteunen;

3. verzoekt de Commissie om maatregelen 
te treffen om de kennis onder het grote 
publiek over de activiteiten van sociale 
ondernemingen en het vertrouwen in deze
ondernemingen te vergroten en om
consumenten aan te moedigen dit soort 
ondernemingen actief te ondersteunen;

Or. fr
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Amendement 14
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de lidstaten de 
mogelijkheid moeten krijgen om 
bijzondere belastingregelingen toe te 
passen en te handhaven voor sociale 
ondernemingen, zoals specifieke 
regelingen ten aanzien van de btw-
verplichtingen; verzoekt de Commissie om 
te erkennen dat zulke bijzondere 
belastingregelingen geen oneerlijk 
voordeel inhouden.

Or. en

Amendement 15
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten de 
sociaaleconomische entiteiten te 
ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen 
door het wegnemen van obstakels die de 
start en de ontwikkeling van de sociale 
ondernemingen hinderen, door het 
bevorderen van opleiding en omscholing 
op het gebied van de sociaaleconomische 
entiteiten en door meer steun te verlenen 
aan ondernemers in sociale
ondernemingen;

Or. es
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Amendement 16
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving" 
die bevorderlijk is voor duurzame en 
inclusieve economische groei;

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving" 
die bijdraagt tot het scheppen van banen 
en tot duurzame en inclusieve economische 
groei;

Or. en

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving"
die bevorderlijk is voor duurzame en 
inclusieve economische groei;

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
vanwege de aard van hun activiteiten en 
hun wijze van functioneren bijdragen aan 
een meer solidaire en democratische
samenleving die bevorderlijk is voor 
duurzame en inclusieve economische 
groei;

Or. fr

Amendement 18
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving" 
die bevorderlijk is voor duurzame en 
inclusieve economische groei;

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving" 
die bevorderlijk is voor duurzame en 
inclusieve economische groei en die 
opkomt voor interne solidariteit, gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, sociale 
samenhang, integratie van personen die 
kwetsbaar zijn voor sociale uitsluiting, het 
creëren van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid, het 
combineren van werk en gezin en 
duurzaamheid;

Or. es

Amendement 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een "actieve samenleving" 
die bevorderlijk is voor duurzame en 
inclusieve economische groei;

4. benadrukt dat sociale ondernemingen 
bijdragen aan een duurzame en inclusieve 
economische groei;

Or. sv

Amendement 20
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat sociale ondernemingen 
dienen te worden gesteund vanwege de 
zeer belangrijke rol die zij kunnen 
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vervullen als drijvende kracht voor sociale 
innovatie, zowel omdat zij nieuwe 
methodes introduceren voor de levering 
van diensten en voor het uitvoeren van 
acties ter verbetering van de 
levenskwaliteit van personen, als ook 
omdat zij de totstandkoming van nieuwe 
producten bevorderen die beantwoorden 
aan de nieuwe behoeften van de 
samenleving

Or. el

Amendement 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemen twee elkaar aanvullende 
kanten van dezelfde beleidsmedaille zijn 
die daarom op een gecoördineerde wijze 
verder tot ontwikkeling moeten worden 
gebracht;

Schrappen

Or. fr

Amendement 22
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemen twee elkaar aanvullende 
kanten van dezelfde beleidsmedaille zijn 

5. is van mening dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en sociaal 
ondernemen twee elkaar aanvullende 
kanten van dezelfde beleidsmedaille zijn 
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die daarom op een gecoördineerde wijze 
verder tot ontwikkeling moeten worden 
gebracht;

die daarom op een gecoördineerde wijze 
verder tot ontwikkeling moeten worden 
gebracht, zonder dat de lidstaten daarbij 
dubbel werk moeten leveren;

Or. en

Amendement 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen en de deelname van
de sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te vergroten; 
benadrukt dat de belangrijkste 
doelstellingen van de hervorming –
vereenvoudiging en modernisering – niet 
mogen ondersneeuwen onder al te 
zwaarwegende sociale verplichtingen of 
voorwaarden;

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen en te zorgen voor 
tenminste de waarborging van gelijke
deelname van sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten en een sterkere, 
systematische toepassing van sociale en 
milieucriteria bij het gunnen van 
overheidsopdrachten en concessies;

Or. fr

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen en de deelname van 

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen, de deelname van de 
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de sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te vergroten; 
benadrukt dat de belangrijkste 
doelstellingen van de hervorming –
vereenvoudiging en modernisering – niet 
mogen ondersneeuwen onder al te 
zwaarwegende sociale verplichtingen of 
voorwaarden;

sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te vergroten en de 
toegang hiertoe te verbeteren; benadrukt 
dat de belangrijkste doelstellingen van de 
hervorming – vereenvoudiging en 
modernisering – niet mogen 
ondersneeuwen onder al te zwaarwegende 
sociale verplichtingen of voorwaarden;

Or. el

Amendement 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen en de deelname van 
de sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te vergroten; 
benadrukt dat de belangrijkste 
doelstellingen van de hervorming –
vereenvoudiging en modernisering – niet 
mogen ondersneeuwen onder al te 
zwaarwegende sociale verplichtingen of 
voorwaarden;

6. is van mening dat de hervorming van de 
Europese regels voor openbare 
aanbestedingen een goede gelegenheid is 
om de naleving van sociale normen op een 
hoger plan te brengen en de deelname van 
de sociale ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te vergroten; is 
ingenomen met de nieuwe regeling voor 
sociale diensten die door de Commissie is 
voorgesteld in het kader van de herziening 
van de richtlijnen betreffende het gunnen 
van overheidsopdrachten en wijst erop dat 
dit instrument belangrijk is voor 
plaatselijke aanbestedende diensten om 
kwaliteitsvolle diensten te kunnen 
aanbieden die de sociale samenhang ten 
goede komen;

Or. en

Amendement 26
Louis Grech
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de Commissie de 
voorschriften inzake overheidssteun moet 
vereenvoudigen en verduidelijken om 
negatieve gevolgen voor sociale 
ondernemingen te vermijden, en wijst 
daarbij in het bijzonder op de bestaande 
vrijstellingen voor die ondernemingen die 
sociale diensten van algemeen belang 
aanbieden.

Or. en

Amendement 27
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een nieuwe categorie toe te 
voegen aan voorbehouden opdrachten, 
namelijk die van kansarme personen; 
benadrukt dat een dergelijke uitbreiding 
van het begrip voorbehouden opdrachten 
evenwel niet ten koste mag gaan van de 
mededinging;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een nieuwe categorie toe te 
voegen aan voorbehouden opdrachten, 
namelijk die van kansarme personen; 
benadrukt dat een dergelijke uitbreiding 
van het begrip voorbehouden opdrachten 
evenwel niet ten koste mag gaan van de
mededinging;

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een nieuwe categorie toe te 
voegen aan voorbehouden opdrachten, 
namelijk die van kansarme personen, maar 
is van mening dat sociale ondernemingen 
meestal gemengde sociale doelstellingen 
nastreven, dat zij met andere woorden alle 
groepen gelijke toegang willen bieden tot 
hun diensten en activiteiten, met inbegrip 
van de meest kwetsbare groepen, en zich 
dus niet beperken tot deze groepen; 
benadrukt derhalve de noodzaak om 
sociale ondernemingen niet over een kam 
te scheren met 
liefdadigheidsondernemingen;

Or. fr

Amendement 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een nieuwe categorie toe te 
voegen aan voorbehouden opdrachten, 
namelijk die van kansarme personen; 
benadrukt dat een dergelijke uitbreiding 
van het begrip voorbehouden opdrachten
evenwel niet ten koste mag gaan van de 
mededinging;

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om een nieuwe categorie toe te 
voegen aan voorbehouden opdrachten, 
namelijk die van kansarme personen; 
onderstreept het potentieel van de nieuwe 
bepalingen inzake voorbehouden 
opdrachten om een strategisch gebruik 
van overheidsopdrachten op plaatselijk 
niveau na te streven, om zo innovatieve 
sociale en territoriale ontwikkeling te 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie met betrekking tot artikel 
11 van het voorstel tot herziening van de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten 
maar verzoekt om de specifieke 
kenmerken van sociale ondernemingen 
hierin op te nemen, met name die welke 
betrekking hebben op de sociale solidaire 
economie, meer in het bijzonder wanneer 
deze ondernemingen belast zijn met het 
beheer van DAEB in het kader van een 
publiek-publieke samenwerking, teneinde 
rekening te houden met de onderlinge 
verdeling van de middelen van de sociale 
ondernemingen als een middel om 
tegemoet te komen aan de sociale 
behoeftes, aan de noodzaak van 
continuïteit van openbare sociale diensten 
van algemeen belang, aan de vereiste van 
burgerschap en een goede vervulling van 
de taken;

Or. fr

Amendement 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde
de sociale doelstellingen veilig te stellen 
en de deelname van sociale ondernemingen 
aan openbare aanbestedingen te vergroten, 
evenwel zonder afbreuk te doen aan de 

8. verzoekt de Commissie om een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde
– naast het waarborgen van een gelijke
deelname van sociale ondernemingen en 
ondernemingen uit de sociale en solidaire 
economie aan openbare aanbestedingen –



AM\903612NL.doc 19/20 PE489.712v01-00

NL

huidige gunningsgronden en zonder 
prikkels tot stand te brengen om de regels 
te omzeilen;

de eerbiediging, bevordering en groei van 
de sociale doelstellingen van de EU te
waarborgen overeenkomstig met name 
artikel 3 VEU en 9 VWEU;

Or. fr

Amendement 32
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde 
de sociale doelstellingen veilig te stellen 
en de deelname van sociale ondernemingen 
aan openbare aanbestedingen te vergroten, 
evenwel zonder afbreuk te doen aan de 
huidige gunningsgronden en zonder 
prikkels tot stand te brengen om de regels 
te omzeilen;

8. verzoekt de Commissie om een grondige 
effectbeoordeling uit te voeren, een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde 
de sociale en milieudoelstellingen veilig te 
stellen en de deelname van sociale 
ondernemingen aan openbare 
aanbestedingen te vergroten, evenwel 
zonder afbreuk te doen aan de huidige 
gunningsgronden en zonder prikkels tot 
stand te brengen om de regels te omzeilen;

Or. en

Amendement 33
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde 
de sociale doelstellingen veilig te stellen en 
de deelname van sociale ondernemingen 
aan openbare aanbestedingen te vergroten, 
evenwel zonder afbreuk te doen aan de 
huidige gunningsgronden en zonder 

8. verzoekt de Commissie een 
langetermijnstrategie op te stellen teneinde 
de sociale doelstellingen veilig te stellen, 
de obstakels weg te nemen die de start en 
de ontwikkeling van een economische 
activiteit door een sociaaleconomische 
entiteit hinderen, met speciale aandacht 
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prikkels tot stand te brengen om de regels 
te omzeilen.

voor de realisatie van administratieve 
procedures, en de deelname van sociale 
ondernemingen aan openbare 
aanbestedingen te vergroten, evenwel 
zonder afbreuk te doen aan de huidige 
gunningsgronden en zonder prikkels tot 
stand te brengen om de regels te omzeilen.

Or. es


