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Amendamentul 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește că întreprinderile sociale 
sunt de cele mai multe ori organizații de 
natură și de statute diferite față de 
întreprinderile clasice, create pentru a 
îndeplini obiective prioritar sociale și/sau 
de interes general, în esență fără scop 
lucrativ, generând numeroase locuri de 
muncă și ale căror beneficii sunt în mod 
esențial reinvestite în vederea perpetuării 
sau dezvoltării de activități având caracter 
social sau vizând satisfacerea necesităților 
de interes general și că funcționarea 
acestora vizează, de asemenea, asigurarea 
participării sau codeciziei salariaților săi 
și/sau a utilizatorilor săi și/sau a 
partenerilor săi; subliniază că, de cele mai 
multe ori, activitățile întreprinderilor 
sociale nu sunt delocalizabile și contribuie 
în mare parte la coeziunea socială, 
economică și teritorială a Uniunii și a 
statelor membre ale acesteia;

Or. fr

Amendamentul 2
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 

1. recunoaște că angajatorii sunt obligați 
să ofere șanse egale și să respecte cele 
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inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare 
de susținere și furnizarea unui sprijin 
financiar pentru a le permite creșterea și 
supraviețuirea;

mai înalte standarde sociale; adaugă că 
angajatorii nu trebui să reducă 
cheltuielile creând discriminări, tolerând 
inegalitatea sau subminând standardele 
sociale; consideră că munca este un drept 
pentru toți cetățenii și, prin urmare, că 
accesul la încadrarea în muncă pentru 
cetățenii vulnerabili nu ar trebui urmărit 
doar prin intermediul întreprinderilor 
sociale; sprijină, în schimb, acordarea 
unui sprijin financiar cetățenilor 
vulnerabili prin intermediul statului 
social, al muncii pentru toți și al 
sprijinului financiar al Comisiei 
Europene acordat statelor membre în 
vederea dezvoltării care va crea locurile 
de muncă necesare;

Or. el

Amendamentul 3
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare de 
susținere și furnizarea unui sprijin financiar 
pentru a le permite creșterea și 
supraviețuirea;

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare de 
susținere și raționalizat și furnizarea unui 
sprijin financiar pentru a permite 
întreprinderilor sociale, în special IMM-
urilor, creșterea și supraviețuirea; salută 
propunerea privind microcreditele pentru 
susținerea IMM-urilor europene;

Or. en

Amendamentul 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că întreprinderile sociale au
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare de 
susținere și furnizarea unui sprijin 
financiar pentru a le permite creșterea și 
supraviețuirea;

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare 
care să permită să se promoveze 
diversitatea de organizare a 
întreprinderilor sociale, să se răspundă 
naturii și specificității activităților lor în 
special prin adoptarea de statute europene 
specifice actorilor economiei sociale și 
solidare și a modalităților de acordare de 
ajutoare și de susțineri ad-hoc pentru a le 
permite să își desfășoare activitățile în 
condiții bune, vizând să satisfacă 
necesitățile sociale sau de interes general, 
și să se dezvolte;

Or. fr

Amendamentul 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare de 
susținere și furnizarea unui sprijin financiar 
pentru a le permite creșterea și
supraviețuirea;

1. recunoaște că întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a oferi răspunsuri 
inovatoare la problemele economice și 
sociale actuale; prin urmare, încurajează 
dezvoltarea unui cadru de reglementare de 
susținere și furnizarea unui sprijin financiar
care să fie mai adecvat pentru 
antreprenoriatul social și pentru 
întreprinderile sociale, care va contribui 
la creșterea și durabilitatea acestora;

Or. en
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Amendamentul 6
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că întreprinderile 
sociale contribuie în mod semnificativ la 
cooperarea transfrontalieră, susținând 
astfel concurența și creșterea în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 7
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, pentru a menține 
orientarea antreprenoriatului social și a 
întreprinderilor sociale, sunt necesare 
proceduri de gestionare responsabile 
însoțite de o supraveghere și de o 
transparență adecvate ale mecanismelor 
de finanțare;

Or. en

Amendamentul 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că recunoașterea 
întreprinderilor sociale la nivel european 
nu trebuie să se limiteze la includerea de 
obiective sociale în anumite întreprinderi 
comerciale, ci trebuie să țină cont de 
specificitățile fiecărei categorii de 
întreprinderi sociale și în special de cele 
ale economiei sociale și solidare; în acest 
scop, insistă asupra necesității de a adopta 
și de a aplica instrumente, în special de 
finanțare, care să permită acestor 
întreprinderi să își desfășoare activitățile 
conform finalităților și obiectivelor 
proprii și să stabilească solidarități între 
ele; în plus, insistă asupra faptului că o 
mai bună cunoaștere a întreprinderilor 
sociale și o evaluare calitativă, 
multipartită și independentă a activităților 
acestora  ar permite să li se valorifice 
contribuțiile aduse societății în ansamblu 
și să se înțeleagă de ce coeziunea socială 
este o sursă de bogăție economică și 
socială, având în vedere că aceasta este 
adesea considerată ca fiind doar un cost;

Or. fr

Amendamentul 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază contribuția întreprinderilor
sociale la înțelegerea și îndeplinirea
necesităților consumatorilor vulnerabili în
special;

2. subliniază că întreprinderile sociale 
vizează în special să satisfacă necesități 
sociale sau de interes general, dar și să 
răspundă cerințelor în creștere ale 
cetățenilor cu privire la comportamente 
etice, mai respectuoase față de ființa 
umană, mediu, natură, standardele 
sociale și la solidaritate, atât locală, cât și 
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globală, și vizează, prin urmare, să 
satisfacă necesitățile tuturor cetățenilor și 
nu numai ale persoanelor aflate într-o 
situație vulnerabilă, chiar dacă adesea 
acestea acordă o atenție deosebită 
integrării acestor categorii de public;

Or. fr

Amendamentul 10
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază contribuția întreprinderilor 
sociale la înțelegerea și îndeplinirea 
necesităților consumatorilor vulnerabili în 
special;

2. subliniază că este important să se 
promoveze contribuția întreprinderilor 
sociale la înțelegerea și îndeplinirea 
necesităților consumatorilor, inclusiv ale
consumatorilor vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 11
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază contribuția întreprinderilor 
sociale la înțelegerea și îndeplinirea 
necesităților consumatorilor vulnerabili în 
special;

2. subliniază contribuția întreprinderilor 
sociale la ierarhizarea luării de decizii în 
funcție de persoane și de contribuțiile 
acestora în ceea ce privește munca și 
serviciile prestate în favoarea entității sau 
în funcție de obiectivul social și la
înțelegerea și îndeplinirea necesităților 
consumatorilor în general și a 
consumatorilor vulnerabili în special;

Or. es
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Amendamentul 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază contribuția întreprinderilor
sociale la înțelegerea și îndeplinirea 
necesităților consumatorilor vulnerabili în 
special;

2. subliniază faptul că întreprinderile
sociale contribuie, indiferent de sector, la 
construirea de societăți solide din punct 
de vedere social și favorabile incluziunii;

Or. sv

Amendamentul 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să adopte măsuri de 
dezvoltare a cunoștințelor consumatorilor
și a încrederii în întreprinderile sociale și 
să îi încurajeze să sprijine în mod activ 
acest tip de întreprindere;

3. îndeamnă Comisia să adopte măsuri 
destinate publicului larg de îmbunătățire 
a cunoașterii activităților întreprinderilor 
sociale și de consolidare a încrederii în 
acestea și să încurajeze sprijinirea în mod 
activ a acestui tip de întreprindere;

Or. fr

Amendamentul 14
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că statele membre ar trebui 
să poată pune în aplicare și menține 
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regimuri fiscale speciale pentru 
întreprinderile sociale, cum sunt 
modalitățile speciale privind obligațiile în 
materie de TVA; solicită Comisiei să 
admită că aceste regimuri fiscale speciale 
nu constituie avantaje neloiale;

Or. en

Amendamentul 15
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre să încurajeze, 
să stimuleze și să dezvolte entitățile 
economiei sociale prin eliminarea 
obstacolelor care împiedică înființarea și 
dezvoltarea întreprinderilor sociale, prin 
încurajarea formării și readaptării 
profesionale în domeniul entităților 
economiei sociale și prin creșterea 
ajutoarelor pentru antreprenorii 
întreprinderilor sociale;

Or. es

Amendamentul 16
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută 
la construirea unei „societăți active” care
sprijină o dezvoltare economică 
sustenabilă și incluzivă;

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută 
la construirea unei „societăți active” care
contribuie la crearea de locuri de muncă 
și la o dezvoltare economică sustenabilă și 
incluzivă;
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Or. en

Amendamentul 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută 
la construirea unei „societăți active” care
sprijină o dezvoltare economică sustenabilă 
și incluzivă;

4. subliniază că întreprinderile sociale, prin 
natura activităților lor și modalitățile lor 
de funcționare, ajută la construirea unei 
societăți mai solidare și mai democratice
care sprijină o dezvoltare economică 
sustenabilă și incluzivă;

Or. fr

Amendamentul 18
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută 
la construirea unei „societăți active” care
sprijină o dezvoltare economică sustenabilă 
și incluzivă;

4. subliniază că întreprinderile sociale ajută 
la construirea unei „societăți active” care
sprijină o dezvoltare economică sustenabilă 
și incluzivă și care promovează 
solidaritatea internă, egalitatea de șanse 
între femei și bărbați, coeziunea socială, 
integrarea persoanelor expuse riscurilor 
de excluziune socială, generarea de locuri 
de muncă stabile și de calitate, concilierea 
vieții personale, familiale și profesionale 
și durabilitatea.

Or. es
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Amendamentul 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că întreprinderile sociale 
ajută la construirea unei „societăți active” 
care sprijină o dezvoltare economică 
sustenabilă și incluzivă;

4. subliniază că întreprinderile sociale 
contribuie la o dezvoltare economică 
sustenabilă și incluzivă;

Or. sv

Amendamentul 20
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că întreprinderile sociale 
trebuie să beneficieze de o susținere, 
având în vedere rolul esențial pe care ele 
îl pot juca în calitate de motoare ale 
inovării sociale, atât datorită faptului că 
ele introduc noi metode de prestare a 
serviciilor și de îmbunătățire a calității 
vieții, cât și datorită faptului că ele 
încurajează crearea de noi produse pentru 
a răspunde necesităților societății;

Or. el

Amendamentul 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și „întreprinderea 
socială” reprezintă aspecte 
complementare ale aceleiași politici și, 
prin urmare, ar trebui să fie dezvoltate 
într-un mod coordonat;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 22
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și „întreprinderea socială” 
reprezintă aspecte complementare ale 
aceleiași politici și, prin urmare, ar trebui 
să fie dezvoltate într-un mod coordonat;

5. consideră că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și „întreprinderea socială” 
reprezintă aspecte complementare ale 
aceleiași politici și, prin urmare, ar trebui 
să fie dezvoltate într-un mod coordonat, 
fără a duplica eforturile depuse de statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de creștere a 
participării întreprinderilor sociale la 
contractele publice; insistă asupra faptului 

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de garantare a cel 
puțin unei participări egale a
întreprinderilor sociale la contractele 
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că obiectivele principale ale reformei –
simplificare și modernizare – nu ar trebui 
să fie puse în pericol de obligații sau 
condiții excesiv de apăsătoare;

publice și de consolidare a punerii în 
aplicare mai sistematice a criteriilor 
sociale și de mediu în ceea ce privește 
atribuirea respectivelor contracte publice 
și concesionări;

Or. fr

Amendamentul 24
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de creștere a 
participării întreprinderilor sociale la 
contractele publice; insistă asupra faptului 
că obiectivele principale ale reformei –
simplificare și modernizare – nu ar trebui 
să fie puse în pericol de obligații sau 
condiții excesiv de apăsătoare;

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de creștere a 
participării și de îmbunătățire a accesului
întreprinderilor sociale la contractele 
publice; insistă asupra faptului că 
obiectivele principale ale reformei –
simplificare și modernizare – nu ar trebui 
să fie puse în pericol de obligații sau 
condiții excesiv de apăsătoare;

Or. el

Amendamentul 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de creștere a 
participării întreprinderilor sociale la 
contractele publice; insistă asupra faptului 

6. este de părere că reforma regulilor UE 
privind achizițiile publice oferă o bună 
oportunitate de îmbunătățire a respectării 
standardelor sociale și de creștere a 
participării întreprinderilor sociale la 
contractele publice; salută noul regim 
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că obiectivele principale ale reformei –
simplificare și modernizare – nu ar trebui 
să fie puse în pericol de obligații sau 
condiții sociale excesiv de apăsătoare;

pentru serviciile sociale propus de 
Comisie în cadrul reviziei directivelor 
privind achizițiile publice și subliniază 
importanța acestui instrument pentru 
autoritățile contractante locale în vederea 
prestării de servicii de calitate care să 
încurajeze coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 26
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este de părere că Comisia ar trebui să 
simplifice și să clarifice normele privind 
ajutoarele de stat astfel încât acestea să 
nu aibă un impact negativ asupra 
întreprinderilor sociale, în special prin 
evidențierea derogărilor care există deja 
pentru întreprinderile care prestează 
servicii sociale de interes general;

Or. en

Amendamentul 27
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută propunerea Comisiei de a 
adăuga noua categorie de persoane 
defavorizate la contractele rezervate; 
subliniază că o astfel de extindere 
semnificativă a noțiunii de contracte 
rezervate nu ar trebui să se realizeze cu 
prețul competitivității;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută propunerea Comisiei de a adăuga 
noua categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate; subliniază că o astfel 
de extindere semnificativă a noțiunii de 
contracte rezervate nu ar trebui să se 
realizeze cu prețul competitivității;

7. salută propunerea Comisiei de a adăuga 
noua categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate dar consideră că
întreprinderile sociale au adesea obiective 
de amestec social, adică de egalitate în 
ceea ce privește accesul la serviciile și 
activitățile lor pentru toate categoriile de 
public, inclusiv cele mai vulnerabile, fără 
a le rezerva acestora din urmă; prin 
urmare, insistă asupra necesității de a nu 
asimila întreprinderile sociale numai 
întreprinderilor caritabile;

Or. fr

Amendamentul 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută propunerea Comisiei de a adăuga 
noua categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate; subliniază că o astfel 
de extindere semnificativă a noțiunii de 
contracte rezervate nu ar trebui să se 
realizeze cu prețul competitivității;

7. salută propunerea Comisiei de a adăuga 
noua categorie de persoane defavorizate la 
contractele rezervate; evidențiază 
potențialul noii prevederi referitoare la 
contracte rezervate în vederea urmăririi 
unei utilizări strategice a achizițiilor 
publice la nivel local, încurajând 
dezvoltarea socială și teritorială 
inovatoare;

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

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută propunerea Comisiei privind 
articolul 11 din propunerea de revizuire a 
directivei privind achizițiile publice, însă 
solicită să fie integrate specificitățile 
întreprinderilor sociale și în special cele 
ale economiei sociale și solidare, în 
special atunci când acestea au sarcina de 
a gestiona un SIEG în cadrul unei 
cooperări public-public, cu scopul de a 
lua în considerare mutualizarea 
mijloacelor întreprinderilor sociale ca 
mijloc de a răspunde necesităților sociale, 
continuității serviciilor publice sociale de 
interes general în teritorii, exigenței 
cetățeniei și bunei îndepliniri a misiunilor 
lor;

Or. fr

Amendamentul 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
pe termen lung pentru a proteja obiectivele
sociale și pentru a consolida participarea
întreprinderilor sociale la achizițiile 
publice, fără să împiedice acordarea 
competitivă de contracte sau să creeze 
stimulente pentru a se sustrage normelor;

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
pe termen lung pentru a garanta 
respectarea, promovarea și dezvoltarea 
obiectivelor sociale ale UE, în special în 
conformitate cu articolul 3 din TUE și cu 
articolul 9 din TFUE, dincolo de 
garantarea participării egale a 
întreprinderilor sociale și a economiei 
sociale și solidare la achizițiile publice;
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Amendamentul 32
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
pe termen lung pentru a proteja obiectivele 
sociale și pentru a consolida participarea 
întreprinderilor sociale la achizițiile 
publice, fără să împiedice acordarea 
competitivă de contracte sau să creeze 
stimulente pentru a se sustrage normelor;

8. solicită Comisiei să realizeze o analiză a 
impactului aprofundată și o strategie pe 
termen lung pentru a proteja obiectivele 
sociale și de mediu și pentru a consolida 
participarea întreprinderilor sociale la 
achizițiile publice, fără să împiedice 
acordarea competitivă de contracte sau să 
creeze stimulente pentru a se sustrage 
normelor;

Or. en

Amendamentul 33
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
pe termen lung pentru a proteja obiectivele 
sociale și pentru a consolida participarea 
întreprinderilor sociale la achizițiile 
publice, fără să împiedice acordarea 
competitivă de contracte sau să creeze 
stimulente pentru a se sustrage normelor;

8. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
pe termen lung pentru a proteja obiectivele 
sociale și să elimine obstacolele care 
împiedică înființarea și dezvoltarea unei 
activități economice de către entitățile 
economiei sociale, acordând o atenție 
deosebită realizării de demersuri 
administrative și în scopul de a consolida 
participarea întreprinderilor sociale la 
achizițiile publice, fără să împiedice 
acordarea competitivă de contracte sau să 
creeze stimulente pentru a se sustrage 
normelor.
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