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Predlog spremembe 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. opozarja, da so socialna podjetja 
najpogosteje organizacije, ki imajo 
drugačno naravo in statut kot klasična 
podjetja, so ustanovljena za uresničevanje 
prednostno družbenih ciljev in/ali ciljev 
splošnega interesa, so predvsem 
nepridobitna in ustvarjajo številna 
delovna mesta, njihov dobiček pa se 
predvsem znova vlaga za ohranjanje ali 
razvoj socialnih dejavnosti ali dejavnosti, 
katerih namen je zadovoljiti potrebe 
splošnega interesa, ter da je namen 
njihovega delovanja tudi zagotoviti 
udeležbo, celo soodločanje njihovih 
zaposlenih in/ali uporabnikov in/ali 
partnerjev; poudarja, da so dejavnosti 
socialnih podjetij najpogosteje lokalno 
vezane in močno prispevajo k socialni, 
ekonomski in teritorialni koheziji Unije in 
njenih držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne
socialne in gospodarske težave; zato 

1. priznava, da morajo delodajalci 
ponujati enake možnosti in upoštevati 
najvišje socialne standarde; dodaja, da 
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spodbuja razvoj podpornega 
regulativnega okvira in zagotavljanje 
finančne podpore, da bodo ta podjetja 
lahko rasla in preživela;

delodajalci ne smejo zmanjšati izdatkov z 
ustvarjanjem diskriminacije, 
dovoljevanjem neenakosti ali 
spodkopavanjem socialnih standardov; 
meni, da je delo pravica vseh državljanov 
in da zato dostopa ranljivih državljanov 
do dela ne bi smeli zagotavljati le prek 
socialnih podjetij; nasprotno pozdravlja 
dodelitev finančne podpore ranljivim 
državljanom prek socialne države, dela za 
vse in finančne podpore, ki jo Evropska 
komisija dodeljuje državam članicam za 
razvoj, ki bo ustvarjal potrebna delovna 
mesta;

Or. el

Predlog spremembe 3
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj podpornega regulativnega 
okvira in zagotavljanje finančne podpore, 
da bodo ta podjetja lahko rasla in 
preživela;

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj podpornega in 
poenostavljenega regulativnega okvira in 
zagotavljanje finančne podpore, da bodo 
socialna podjetja, zlasti MSP, lahko rasla 
in preživela; pozdravlja predlog o 
mikrokreditu za podporo evropskim MSP;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj podpornega regulativnega 
okvira in zagotavljanje finančne podpore, 
da bodo ta podjetja lahko rasla in 
preživela;

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj regulativnega okvira, s 
katerim bo mogoče spodbujati 
organizacijsko raznolikost socialnih 
podjetij in odgovoriti na naravo in 
posebnosti njihovih dejavnosti, zlasti s 
sprejetjem evropskega statuta za akterje 
socialnega in solidarnega gospodarstva in 
načinov finančne pomoči in podpore, da 
bodo ta podjetja lahko v dobrih razmerah 
opravljala svoje dejavnosti, ki 
zadovoljujejo družbene potrebe ali potrebe 
splošnega interesa, in rasla;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj podpornega regulativnega 
okvira in zagotavljanje finančne podpore, 
da bodo ta podjetja lahko rasla in 
preživela;

1. priznava potencial socialnih podjetij, da 
ponudijo inovativne rešitve za trenutne 
socialne in gospodarske težave; zato 
spodbuja razvoj podpornega regulativnega 
okvira in zagotavljanje finančne podpore, 
ki bo bolj ustrezala socialnemu 
podjetništvu in socialnim podjetjem ter 
pripomogla k njihovi rasti in trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jorgo Chatzimarkakis
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da socialna podjetja znatno 
prispevajo k čezmejnemu sodelovanju, s 
tem pa podpirajo konkurenčnost in rast v 
tem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 7
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je odgovorno upravljanje, 
podprto z ustreznim spremljanjem in 
preglednostjo mehanizmov financiranja, 
nujno potrebno za ohranjanje osrednjih 
značilnosti socialnega podjetništva in 
socialnih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da priznavanje socialnih 
podjetij na evropski ravni ne sme biti 
omejeno na vključevanje družbenih ciljev 
v nekatera komercialna podjetja, temveč 
mora upoštevati posebnosti vsake 
kategorije socialnih podjetij, zlasti 
posebnosti socialnega in solidarnega 
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gospodarstva; zato vztraja, da je treba 
sprejeti in izvajati instrumente, zlasti 
finančne, ki tem podjetjem omogočajo, da 
svoje dejavnosti opravljajo v skladu s 
svojimi nameni in cilji ter da vzpostavijo 
solidarnost med njimi; poleg tega 
poudarja, da bi boljše poznavanje 
socialnih podjetij ter kvalitativna, 
večstranska in neodvisna ocena njihovih 
dejavnosti omogočila vrednotenje njihovih 
prispevkov za celotno družbo ter 
razumevanje, zakaj je socialna kohezija 
vir gospodarskega in družbenega 
bogastva, čeprav se prepogosto obravnava 
le kot strošek;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k 
razumevanju in zadovoljevanju potreb 
zlasti ranljivih potrošnikov;

2. poudarja, da je namen socialnih podjetij 
predvsem zadovoljevati družbene potrebe 
ali potrebe splošnega interesa, pa tudi 
naraščajoče zahteve državljanov po 
etičnem vedenju, ki je prijaznejše do 
človeka, okolja in narave ter spoštuje 
socialne standarde in lokalno in svetovno 
solidarnost, torej zadovoljevati potrebe 
vseh državljanov in ne le ranljivih oseb, 
čeprav pogosto namenjajo posebno 
pozornost vključevanju teh skupin;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Emma McClarkin
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k 
razumevanju in zadovoljevanju potreb 
zlasti ranljivih potrošnikov;

2. poudarja pomen spodbujanja prispevka
socialnih podjetij k razumevanju in 
zadovoljevanju potreb potrošnikov, tudi 
ranljivih potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 11
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k 
razumevanju in zadovoljevanju potreb 
zlasti ranljivih potrošnikov;

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k 
hierarhizaciji sprejemanja odločitev glede 
na osebe in njihove prispevke k delu in 
storitvam, opravljenim za subjekt, ali 
glede na socialni cilj, ter k razumevanju in 
zadovoljevanju potreb potrošnikov na 
splošno in zlasti ranljivih potrošnikov;

Or. es

Predlog spremembe 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja prispevek socialnih podjetij k
razumevanju in zadovoljevanju potreb 
zlasti ranljivih potrošnikov;

2. poudarja, da socialna podjetja ne glede 
na sektor prispevajo k oblikovanju 
socialno trdnih in vključujočih družb;

Or. sv
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Predlog spremembe 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
izboljšanje poznavanja in povečanje 
zaupanja v socialna podjetja pri 
potrošnikih ter slednje spodbuja k dejavni 
podpori tovrstnim podjetjem;

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
širšo javnost za izboljšanje poznavanja 
dejavnosti socialnih podjetij in povečanje 
zaupanja vanje ter spodbujanje k dejavni 
podpori tovrstnim podjetjem;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi bilo treba državam 
članicam dovoliti vzpostavitev in 
vzdrževanje posebnih davčnih režimov za 
socialna podjetja, na primer posebne 
ureditve glede obveznosti DDV; poziva 
Komisijo, naj prizna, da takšni posebni 
davčni režimi niso nepoštene prednosti.

Or. en

Predlog spremembe 15
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj podpirajo, 
spodbujajo in razvijajo subjekte 
socialnega gospodarstva, tako da 
odpravljajo ovire, ki onemogočajo zagon 
in razvoj socialnih podjetij, podpirajo 
usposabljanje in poklicno rehabilitacijo 
na področju subjektov socialnega 
gospodarstva ter povečajo pomoč za 
podjetnike iz socialnih podjetij;

Or. es

Predlog spremembe 16
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki podpira trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast;

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki prispeva k ustvarjanju novih 
delovnih mest in k trajnostni in 
vključujoči gospodarski rasti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki podpira trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast;

4. poudarja, da socialna podjetja zaradi 
narave svojih dejavnosti in načinov 
delovanja pripomorejo k oblikovanju bolj 
solidarne in demokratične družbe, ki 
podpira trajnostno in vključujočo 
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gospodarsko rast;

Or. fr

Predlog spremembe 18
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki podpira trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast;

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki podpira trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast ter spodbuja 
notranjo solidarnost, enake možnosti za 
ženske in moške, socialno kohezijo, 
vključevanje oseb, ki jim grozi socialna 
izključenost, ustvarjanje stabilnih in 
kakovostnih delovnih mest, združevanje 
osebnega, družinskega in poklicnega 
življenja ter trajnost;

Or. es

Predlog spremembe 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da socialna podjetja 
pripomorejo k oblikovanju „dejavne 
družbe“, ki podpira trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast;

4. poudarja, da socialna podjetja prispevajo 
k oblikovanju trajnostne in vključujoče 
gospodarske rasti;

Or. sv
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Predlog spremembe 20
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da morajo socialna podjetja 
dobiti pomoč zaradi bistvene vloge, ki jo 
lahko imajo kot gonilna sila socialnih 
inovacij, ker uvajajo nove metode 
opravljanja storitev in izboljšanja 
kakovosti življenja ter ker spodbujajo 
ustvarjanje novih proizvodov za 
zadovoljevanje novih potreb družbe;

Or. el

Predlog spremembe 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da sta družbena odgovornost 
podjetij in „socialno podjetništvo“ vidika 
iste politike, ki se medsebojno 
dopolnjujeta, zato ju je treba razvijati 
usklajeno;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 22
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da sta družbena odgovornost 5. meni, da sta družbena odgovornost 
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podjetij in „socialno podjetništvo“ vidika 
iste politike, ki se medsebojno 
dopolnjujeta, zato ju je treba razvijati 
usklajeno;

podjetij in „socialno podjetništvo“ vidika 
iste politike, ki se medsebojno 
dopolnjujeta, zato ju je treba razvijati 
usklajeno in brez podvajanja prizadevanj 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov in povečanje
sodelovanja socialnih podjetij pri javnih 
naročilih; vztraja, da poglavitnih ciljev 
reforme – poenostavitve in posodobitve –
ne smejo ogrožati preveč obremenjujoče 
socialne obveznosti ali pogoji;

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov in zagotovitev vsaj 
enakega sodelovanja socialnih podjetij pri 
javnih naročilih ter okrepitev bolj 
sistematične uporabe socialnih in 
okoljskih meril pri oddajanju navedenih 
javnih naročil in koncesij;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov in povečanje 
sodelovanja socialnih podjetij pri javnih 
naročilih; vztraja, da poglavitnih ciljev 
reforme – poenostavitve in posodobitve –
ne smejo ogrožati preveč obremenjujoče 

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov, povečanje 
sodelovanja in izboljšanje dostopa
socialnih podjetij pri javnih naročilih; 
vztraja, da poglavitnih ciljev reforme –
poenostavitve in posodobitve – ne smejo 
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socialne obveznosti ali pogoji; ogrožati preveč obremenjujoče socialne 
obveznosti ali pogoji;

Or. el

Predlog spremembe 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov in povečanje 
sodelovanja socialnih podjetij pri javnih 
naročilih; vztraja, da poglavitnih ciljev 
reforme – poenostavitve in posodobitve –
ne smejo ogrožati preveč obremenjujoče 
socialne obveznosti ali pogoji;

6. meni, da reforma predpisov s področja 
javnih naročil EU predstavlja dobro 
priložnost za izboljšanje spoštovanja 
socialnih standardov in povečanje 
sodelovanja socialnih podjetij pri javnih 
naročilih; pozdravlja novi režim socialnih 
storitev, ki ga je predlagala Komisija v 
okviru revizije direktiv o javnem 
naročanju, in poudarja pomen tega orodja 
za lokalne naročnike pri zagotavljanju 
kakovostnih storitev, ki spodbujajo 
socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morala Komisija 
poenostaviti in razjasniti pravila o državni 
pomoči, da ne bi negativno vplivala na 
socialna podjetja, zlasti s tem, da bi 
poudarila že obstoječe izjeme za tista 
podjetja, ki zagotavljajo socialne storitve 
splošnega pomena;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na 
področju pridržanih naročil doda 
kategorija prikrajšanih oseb; poudarja, da 
takšna znatna razširitev pojma pridržanih 
pogodb ne sme okrniti konkurenčnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na 
področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb; poudarja, da takšna 
znatna razširitev pojma pridržanih pogodb 
ne sme okrniti konkurenčnosti;

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na 
področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb, vendar meni, da imajo 
socialna podjetja najpogosteje socialno 
raznolike cilje, to je omogočiti enak 
dostop do njihovih storitev in dejavnosti 
za vse skupine, tudi za najbolj ranljive, ne 
pa da so namenjene le tej skupini; torej 
vztraja, da se socialnih podjetij ne sme
enačiti samo z dobrodelnimi 
organizacijami;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na 
področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb; poudarja, da takšna 
znatna razširitev pojma pridržanih pogodb 
ne sme okrniti konkurenčnosti;

7. pozdravlja predlog Komisije, naj se na 
področju pridržanih naročil doda kategorija 
prikrajšanih oseb; poudarja potencial 
novih določb o pridržanih naročilih pri 
prizadevanju za strateško rabo javnega 
naročanja na lokalni ravni, ki bi 
spodbujala inovativen socialni in 
teritorialni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja predlog Komisije o 
členu 11 predloga revizije direktive o 
javnih naročilih, vendar zahteva, da se 
vključijo posebnosti socialnih podjetij, 
zlasti posebnosti socialnega in 
solidarnega gospodarstva, predvsem ko so 
zadolžena za upravljanje storitev 
splošnega gospodarskega pomena v 
okviru javno-javnega sodelovanja, da bi 
se upoštevalo združevanje sredstev 
socialnih podjetij kot načina, kako 
odgovoriti na družbene potrebe, nadaljnje 
opravljanje javnih socialnih storitev 
splošnega pomena na ozemljih, zahtevo 
državljanstva in dobro opravljanje
njihovih nalog;

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno 
strategijo za zaščito socialnih ciljev in 
večjo udeležbo socialnih podjetij v javnih 
naročilih, ne da bi s tem ovirali 
konkurenčno dodeljevanje naročil ali 
spodbujali neupoštevanje pravil;

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno 
strategijo za zagotovitev spoštovanja, 
spodbujanja in razvoja socialnih ciljev EU
predvsem v skladu s členoma 3 PEU in 
9 PDEU, ki bo presegala zagotavljanje 
enake udeležbe socialnih podjetij ter 
socialnega in solidarnega gospodarstva v 
javnih naročilih;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno 
strategijo za zaščito socialnih ciljev in 
večjo udeležbo socialnih podjetij v javnih 
naročilih, ne da bi s tem ovirali 
konkurenčno dodeljevanje naročil ali 
spodbujali neupoštevanje pravil;

8. poziva Komisijo, naj izvede temeljito 
oceno učinka in dolgoročno strategijo za 
zaščito socialnih in okoljskih ciljev in 
večjo udeležbo socialnih podjetij v javnih 
naročilih, ne da bi s tem ovirali 
konkurenčno dodeljevanje naročil ali 
spodbujali neupoštevanje pravil;

Or. en

Predlog spremembe 33
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno 
strategijo za zaščito socialnih ciljev in 
večjo udeležbo socialnih podjetij v javnih 
naročilih, ne da bi s tem ovirali 
konkurenčno dodeljevanje naročil ali 
spodbujali neupoštevanje pravil;

8. poziva Komisijo, naj razvije dolgoročno 
strategijo za zaščito socialnih ciljev in 
odpravo ovir, ki preprečujejo zagon in 
razvoj gospodarske dejavnosti subjektom 
socialnega gospodarstva, tako da namenja 
posebno pozornost izpolnjevanju upravnih 
formalnosti, ter za večjo udeležbo 
socialnih podjetij v javnih naročilih, ne da 
bi s tem ovirali konkurenčno dodeljevanje 
naročil ali spodbujali neupoštevanje pravil;

Or. es


