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Poprawka 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1. przypomina, że przedsiębiorstwa 
społeczne to najczęściej organizacje 
mające inne cechy i statut niż klasyczne 
przedsiębiorstwa, że tworzone są one po 
to, by osiągać głównie cele społeczne i/lub 
cele leżące w interesie ogólnym, że 
zasadniczo są to podmioty nienastawione 
na zysk, generujące liczne miejsca pracy, 
których dochody są w głównej mierze 
ponownie inwestowane, aby utrwalać lub 
rozwijać działania społeczne lub mające 
na celu zaspokajanie potrzeb, których 
uwzględnienie leży w interesie ogólnym, 
oraz że ich funkcjonowanie ma też na celu 
zapewnienie udziału, a nawet 
współdecydowania ich pracowników i/lub 
użytkowników i/lub partnerów; podkreśla, 
że działalność przedsiębiorstw społecznych 
najczęściej nie podlega delokalizacji i w 
dużej mierze przyczynia się do spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
Unii i jej państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 2
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz 

1. przyznaje, że pracodawcy mają 
obowiązek stwarzać równe szanse 
i przestrzegać najwyższych standardów 
społecznych; dodaje, że pracodawcy nie 
powinni redukować wydatków i w ten 
sposób stwarzać sytuacji, w których 
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udzielenia pomocy finansowej, aby 
umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój 
i przetrwanie;

dochodzi do dyskryminacji, tolerowania 
nierówności czy naruszania standardów 
społecznych; uważa, że prawo do pracy to 
prawo przysługujące wszystkim 
obywatelom, a tym samym dostępu do 
zatrudnienia w przypadku osób ze 
słabszych grup społecznych nie należy 
stwarzać wyłącznie za pośrednictwem 
przedsiębiorstw społecznych; opowiada się 
jednak za udzielaniem pomocy finansowej 
obywatelom ze słabszych grup 
społecznych za pośrednictwem państwa 
socjalnego, za pracą dla wszystkich oraz 
wsparciem finansowym Komisji 
Europejskiej przyznawanym państwom 
członkowskim na rzecz rozwoju, który 
doprowadzi do powstania niezbędnych 
miejsc pracy;

Or. el

Poprawka 3
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz 
udzielenia pomocy finansowej, aby 
umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój 
i przetrwanie;

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających i efektywnych ram 
regulacyjnych oraz udzielenia pomocy 
finansowej, aby umożliwić 
przedsiębiorstwom społecznym, a w 
szczególności MŚP, rozwój i przetrwanie;
z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący mikrokredytów 
ukierunkowanych na wsparcie 
europejskich MŚP;

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz 
udzielenia pomocy finansowej, aby 
umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój 
i przetrwanie;

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
ram regulacyjnych umożliwiających 
propagowanie różnorodności form 
organizacji przedsiębiorstw społecznych, 
dostosowanie się do ich charakteru oraz 
do specyfiki ich działalności, głównie 
poprzez przyjmowanie statutów 
europejskich właściwych dla podmiotów 
gospodarki społecznej i solidarnej oraz 
opracowywanie metod udzielania pomocy 
i wsparcia finansowego ad hoc, aby 
umożliwić tym przedsiębiorstwom 
prowadzenie w dobrych warunkach 
działalności ukierunkowanej na 
zaspokajanie potrzeb społecznych lub 
potrzeb, których uwzględnienie leżących w 
interesie ogólnym, a także rozwijanie się;

Or. fr

Poprawka 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz 

1. przyznaje, że przedsiębiorstwa 
społeczne mają potencjał do 
innowacyjnego reagowania na bieżące 
problemy ekonomiczne i społeczne; 
zachęca w związku z tym do opracowania 
wspierających ram regulacyjnych oraz 



PE489.712v01-00 6/19 AM\903612PL.doc

PL

udzielenia pomocy finansowej, aby 
umożliwić tym przedsiębiorstwom rozwój 
i przetrwanie;

udzielenia pomocy finansowej lepiej 
dopasowanej do potrzeb 
przedsiębiorczości społecznej oraz 
przedsiębiorstw społecznych, która będzie 
wspierać ich rozwój i zrównoważone 
funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 6
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne znacząco przyczyniają się do 
współpracy transgranicznej, a zatem 
wspierają rozwój konkurencji i wzrost w 
tym sektorze;

Or. en

Poprawka 7
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że odpowiedzialne procesy 
zarządcze wspierane za pomocą 
odpowiedniego monitorowania i 
przejrzystości mechanizmów 
finansowania są niezbędne do tego, by 
utrzymać właściwe ukierunkowanie 
przedsiębiorczości społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

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

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że uznawanie 
przedsiębiorstw społecznych na szczeblu 
europejskim nie może się ograniczać do 
uwzględniania celów społecznych przez 
niektóre przedsiębiorstwa handlowe, lecz 
powinno obejmować cechy szczególne 
poszczególnych kategorii przedsiębiorstw 
społecznych, a przede wszystkim tych 
działających w ramach gospodarki 
społecznej i solidarnej; w tym kontekście 
wskazuje na konieczność przyjęcia i 
stosowania narzędzi, a szczególnie 
narzędzi finansowania, które umożliwiają 
tym przedsiębiorstwom prowadzenie 
działalności zgodnie ze ich własnymi 
celami oraz wprowadzanie solidarności 
między nimi; podkreśla ponadto, że 
większa wiedza na temat przedsiębiorstw 
społecznych oraz jakościowa, 
wszechstronna i niezależna ocena ich 
działalności umożliwiłyby zwiększenie 
wkładu tych przedsiębiorstw na rzecz 
całego społeczeństwa oraz zrozumienie, w 
jaki sposób spójność społeczna staje się 
źródłem bogactwa gospodarczego i 
społecznego, podczas gdy zbyt często 
uznawana jest ona jedynie za koszt;

Or. fr

Poprawka 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
społecznych w zrozumienie i zaspokojenie 
potrzeb wrażliwych konsumentów.

2. podkreśla, że zasadniczym celem 
przedsiębiorstw społecznych jest 
zaspokojenie potrzeb społecznych lub tych, 
których uwzględnienie leży w interesie 
ogólnym, a także zaspokojenie coraz 
większych potrzeb obywateli dotyczących 
zachowań etycznych, odznaczających się 
większym szacunkiem dla człowieka, 
środowiska, przyrody, standardów 
społecznych i solidarności, zarówno w 
wymiarze lokalnym, jak i globalnym; tym 
samym celem przedsiębiorstw społecznych 
jest zaspokajanie potrzeb wszystkich 
obywateli, a nie tylko osób ze słabszych 
grup społecznych, choć często poświęcają 
one szczególną uwagę kwestii włączenia 
społecznego właśnie tych grup;

Or. fr

Poprawka 10
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
społecznych w zrozumienie i zaspokojenie 
potrzeb wrażliwych konsumentów.

2. podkreśla znaczenie propagowania 
wkładu przedsiębiorstw społecznych w 
zrozumienie i zaspokojenie potrzeb 
konsumentów, w tym wrażliwych 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 11
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
społecznych w zrozumienie i zaspokojenie 
potrzeb wrażliwych konsumentów.

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
społecznych w hierarchizację 
podejmowanych decyzji w zależności od 
osób oraz ich wkładu w odniesieniu do 
pracy i usług świadczonych na rzecz 
danego podmiotu lub w zależności od celu 
społecznego, jak również w zrozumienie 
i zaspokojenie potrzeb wszystkich 
konsumentów, a w szczególności 
konsumentów wrażliwych;

Or. es

Poprawka 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
społecznych w zrozumienie i zaspokojenie 
potrzeb wrażliwych konsumentów.

2. podkreśla, że bez względu na sektor 
przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają 
się do powstawania społeczeństw 
odpowiedzialnych społecznie 
i sprzyjających włączeniu społecznemu;

Or. sv

Poprawka 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do przyjęcia środków 
na rzecz poszerzenia wiedzy konsumentów 
o przedsiębiorstwach społecznych 
i zwiększenia zaufania do nich oraz na 

3. wzywa Komisję do przyjęcia 
ukierunkowanych na ogół społeczeństwa 
środków na rzecz poszerzenia wiedzy na 
temat działalności przedsiębiorstw 
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rzecz zachęcania konsumentów do 
wspierania tego typu przedsiębiorstw;

społecznych i zwiększenia zaufania do nich 
oraz na rzecz zachęcania do wspierania 
tego typu przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 14
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wprowadzenia i 
utrzymania specjalnych systemów 
podatkowych dla przedsiębiorstw 
społecznych, takich jak szczególne 
ustalenia dotyczące obowiązków w 
zakresie VAT; wzywa Komisję do tego, by 
nie uznawała takich specjalnych 
systemów podatkowych za 
niesprawiedliwe przywileje;

Or. en

Poprawka 15
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do państw członkowskich o 
wspieranie, zachęcanie do działania i 
rozwijanie podmiotów gospodarki 
społecznej poprzez usuwanie przeszkód na 
drodze do tworzenia i rozwijania 
przedsiębiorstw społecznych, promowanie 
szkoleń i przekwalifikowania zawodowego 
w strefie podmiotów gospodarki 
społecznej oraz zwiększanie pomocy na 
rzecz przedsiębiorców prowadzących 
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przedsiębiorstwa społeczne;

Or. es

Poprawka 16
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne 
społeczeństwo”, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne 
społeczeństwo”, które przyczynia się do 
tworzenia miejsc pracy oraz do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne
społeczeństwo”, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

4. podkreśla, że ze względu na charakter 
swej działalności i sposoby 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować 
społeczeństwo bardziej solidarne i 
bardziej demokratyczne, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

Or. fr

Poprawka 18
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne 
społeczeństwo”, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne 
społeczeństwo”, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
wspiera solidarność wewnętrzną, równość 
szans mężczyzn i kobiet, spójność 
społeczną, integrację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, tworzenie 
stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, 
godzenie życia osobistego i rodzinnego z 
zawodowym, jak również zrównoważony 
rozwój;

Or. es

Poprawka 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne pomagają budować „aktywne 
społeczeństwo”, które wspiera 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

4. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
społeczne przyczyniają się do
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. sv

Poprawka 20
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaznacza, że przedsiębiorstwa 
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społeczne powinny korzystać ze wsparcia 
ze względu na to, że mogą one odgrywać 
zasadniczą rolę jako siła napędowa 
innowacyjności społecznej, ponieważ 
wprowadzają nowe metody świadczenia 
usług i podnoszenia jakości życia, jak 
również wspierają tworzenie nowych 
produktów, aby zaspokajać nowe potrzeby 
społeczeństwa;

Or. el

Poprawka 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i „przedsiębiorstwa 
społeczne” to uzupełniające się aspekty tej 
samej polityki i w związku z tym powinny 
być rozwijane w sposób skoordynowany;

skreślony

Or. fr

Poprawka 22
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i „przedsiębiorstwa 
społeczne” to uzupełniające się aspekty tej 
samej polityki i w związku z tym powinny 
być rozwijane w sposób skoordynowany;

5. uważa, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i „przedsiębiorstwa 
społeczne” to uzupełniające się aspekty tej 
samej polityki i w związku z tym powinny 
być rozwijane w sposób skoordynowany, 
bez powielania wysiłków podejmowanych 
przez państwa członkowskie;
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Or. en

Poprawka 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zwiększenia udziału 
przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych; nalega, aby 
nadmiernie obciążające zobowiązania 
społeczne lub warunki nie stały na 
przeszkodzie głównym celom reformy –
uproszczeniu i modernizacji;

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zapewnienia co najmniej 
równego udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych, 
jak również do wzmocnienia bardziej 
systematycznego wdrażania kryteriów 
społecznych i środowiskowych w ramach 
udzielania rzeczonych zamówień 
publicznych i koncesji;

Or. fr

Poprawka 24
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zwiększenia udziału 
przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych; nalega, aby 
nadmiernie obciążające zobowiązania 
społeczne lub warunki nie stały na 
przeszkodzie głównym celom reformy –
uproszczeniu i modernizacji;

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych, zwiększenia udziału i 
poprawienia dostępu przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych; 
nalega, aby nadmiernie obciążające 
zobowiązania społeczne lub warunki nie 
stały na przeszkodzie głównym celom 
reformy – uproszczeniu i modernizacji;

Or. el
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Poprawka 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zwiększenia udziału 
przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych; nalega, aby 
nadmiernie obciążające zobowiązania 
społeczne lub warunki nie stały na 
przeszkodzie głównym celom reformy –
uproszczeniu i modernizacji;

6. jest zdania, że reforma unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych stwarza dobrą okazję do 
poprawy poszanowania standardów 
społecznych i zwiększenia udziału 
przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje nowy system 
usług społecznych zaproponowany przez 
Komisję w ramach przeglądu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych i 
podkreśla znaczenie tego narzędzia dla 
lokalnych instytucji zamawiających w 
zapewnianiu wysokiej jakości usług 
wspierających spójność społeczną;

Or. en

Poprawka 26
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że Komisja powinna uprościć i 
wyjaśnić zasady udzielania pomocy 
państwa, tak aby nie wpływały one 
negatywnie na przedsiębiorstwa 
społeczne, ze szczególnym wskazaniem na 
wyłączenia, które obejmują już 
przedsiębiorstwa dostarczające usługi 
socjalne świadczone w interesie ogólnym;

Or. en
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Poprawka 27
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o dodanie nowej kategorii osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
do zamówień zastrzeżonych; podkreśla, że 
tak znaczące rozszerzenie pojęcia 
zamówień rozszerzonych nie może odbić 
się negatywnie na konkurencyjności;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o dodanie nowej kategorii osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
do zamówień zastrzeżonych; podkreśla, że 
tak znaczące rozszerzenie pojęcia 
zamówień rozszerzonych nie może odbić 
się negatywnie na konkurencyjności;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o dodanie nowej kategorii osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
do zamówień zastrzeżonych, uważa 
jednak, że cele przedsiębiorstw 
społecznych dotyczą najczęściej 
zróżnicowania społecznego, czyli równego 
dostępu do świadczonych przez nie usług 
dla całego społeczeństwa, w tym dla 
najsłabszych grup społecznych, nie zaś 
ograniczania się tylko do działań na rzecz 
tej ostatniej kategorii; podkreśla zatem, że 
nie należy utożsamiać przedsiębiorstw 
społecznych z przedsiębiorstwami 
prowadzącymi wyłącznie działalność 
charytatywną;

Or. fr
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Poprawka 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o dodanie nowej kategorii osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
do zamówień zastrzeżonych; podkreśla, że 
tak znaczące rozszerzenie pojęcia 
zamówień rozszerzonych nie może odbić 
się negatywnie na konkurencyjności;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o dodanie nowej kategorii osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
do zamówień zastrzeżonych; podkreśla 
potencjał nowych przepisów w sprawie 
zamówień rozszerzonych w kontekście 
dalszego strategicznego wykorzystania 
zamówień publicznych na szczeblu 
lokalnym, wspierających innowacyjny 
rozwój społeczny i terytorialny;

Or. en

Poprawka 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany przez Komisję art. 11 
wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych, wzywa 
jednak do tego, by uwzględnić cechy 
charakterystyczne przedsiębiorstw 
społecznych, a w szczególności tych 
działających w ramach gospodarki 
społecznej i solidarnej, przede wszystkim 
jeśli zarządzają one usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie
gospodarczym w ramach współpracy 
publiczno-publicznej, tak aby wziąć pod 
uwagę połączenie wysiłków i podzielenie 
zadań wśród przedsiębiorstw społecznych 
w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, 
zachowania ciągłości publicznych usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym na danym terytorium, 
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zachowania wymogów związanych z 
obywatelstwem i umożliwienia 
odpowiedniego realizowania misji tych 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii na rzecz 
zabezpieczenia celów społecznych oraz 
zwiększenia udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych 
bez utrudniania udzielania zamówień w 
trybie konkurencyjnym ani tworzenia 
zachęt do obejścia przepisów;

8. zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii, tak aby 
zapewnić przestrzeganie, propagowanie i 
wytyczanie celów społecznych UE zgodnie 
przede wszystkim z art. 3 TUE oraz z art. 9 
TFUE, poza zapewnianiem równego 
udziału przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw działających w ramach 
gospodarki społecznej i solidarnej w 
zamówieniach publicznych;

Or. fr

Poprawka 32
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii na rzecz 
zabezpieczenia celów społecznych oraz 
zwiększenia udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych 
bez utrudniania udzielania zamówień w 
trybie konkurencyjnym ani tworzenia 
zachęt do obejścia przepisów;

8. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej oceny 
skutków, opracowanie długoterminowej 
strategii na rzecz zabezpieczenia celów 
społecznych i środowiskowych oraz 
zwiększenia udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych 
bez utrudniania udzielania zamówień w 
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trybie konkurencyjnym ani tworzenia 
zachęt do obejścia przepisów;

Or. en

Poprawka 33
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii na rzecz 
zabezpieczenia celów społecznych oraz 
zwiększenia udziału przedsiębiorstw 
społecznych w zamówieniach publicznych 
bez utrudniania udzielania zamówień w 
trybie konkurencyjnym ani tworzenia 
zachęt do obejścia przepisów;

8. zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii na rzecz 
zabezpieczenia celów społecznych oraz 
usunięcia przeszkód na drodze do 
rozpoczynania i rozwijania działalności 
gospodarczej przez podmioty gospodarki 
społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji zadań 
administracyjnych, w celu zwiększenia 
udziału przedsiębiorstw społecznych w 
zamówieniach publicznych bez utrudniania 
udzielania zamówień w trybie 
konkurencyjnym ani tworzenia zachęt do 
obejścia przepisów;

Or. es


