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Ændringsforslag 1
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. minder om, at sociale virksomheder 
som regel er organisationer, hvis karakter 
og status adskiller sig fra klassiske 
virksomheders, idet de er oprettet med 
henblik på at opfylde målsætninger, som 
primært er sociale og/eller almennyttige, 
hovedsageligt uden sigte på fortjeneste, 
skaber mange job, hvorfra fortjenesten 
stort set geninvesteres for at sikre 
bæredygtighed eller for at udvikle sociale 
aktiviteter eller aktiviteter, der opfylder 
behov af almen interesse, og at driften af 
dem sigter mod at sikre medinddragelse af 
medarbejderne og/eller brugerne og/eller 
partnerne; understreger, at de sociale 
virksomheders aktiviteter for størstedelens 
vedkommende ikke kan flyttes andre 
steder hen og spiller en stor rolle i 
Unionens og medlemsstaternes sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Vicky Ford

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på
oprettelse af investeringsinstrumenter på 

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af 
investeringsinstrumenter på EU-plan; 
påpeger, at der forud for en indførelse af 
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EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de 
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet; er overbevist om, 
at forslaget om at oprette et system for 
fonde til europæiske sociale iværksættere 
eller europæiske venturekapitalfonde udgør 
en mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

nye former for finansiel støtte vil blive 
foretaget en analyse af de nuværende 
instrumenter med henblik på at fastslå 
deres effektivitet; er overbevist om, at 
forslaget om at oprette et system for fonde 
til europæiske sociale iværksættere eller 
europæiske venturekapitalfonde udgør en 
mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

Or. en

Ændringsforslag 3
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de 
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet; er overbevist om, 
at forslaget om at oprette et system for 
fonde til europæiske sociale iværksættere 
eller europæiske venturekapitalfonde udgør 
en mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de 
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet; er overbevist om, 
at forslaget om at oprette et system for 
fonde til europæiske sociale iværksættere 
eller europæiske venturekapitalfonde udgør 
en mulighed for at anerkende og udvikle 
sociale virksomheder; opfordrer 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne 
til at tage højde for igangværende 
initiativer i medlemsstaterne og på lokalt 
plan med henblik på at udvikle innovative 
finansielle instrumenter og tage hensyn til
deres specifikke, individuelle status, 
operationelle og organisatoriske metoder 
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og aktiviteter; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaterne til at være særligt 
opmærksomme på udviklingen af hybride 
kapitalstrukturer, der svarer til de måder, 
hvorpå sociale virksomheder finansieres1, 
bl.a. med hensyn til udviklingen af 
forskellige former for offentlige sociale 
investeringer og initiativerne til etiske og 
kooperative banker osv.;
__________________
1Jf. EØSU’s udtalelse (INT/589), som blev 
vedtaget den 26. oktober 2011.

Or. fr

Ændringsforslag 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de 
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet; er overbevist om, 
at forslaget om at oprette et system for 
fonde til europæiske sociale iværksættere 
eller europæiske venturekapitalfonde udgør 
en mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til snarest muligt at 
forelægge et konkret lovgivningsmæssigt 
forslag i betragtning af det innovative og 
sociale potentiale i disse stort set 
uudforskede virksomheder; påpeger, at der 
forud for en indførelse af nye former for 
finansiel støtte vil blive foretaget en 
analyse af de nuværende instrumenter med 
henblik på at fastslå deres effektivitet; er 
overbevist om, at forslaget om at oprette et 
system for fonde til europæiske sociale 
iværksættere eller europæiske 
venturekapitalfonde udgør en mulighed for 
at udvikle sociale virksomheder; påpeger, 
at der bør tilbydes incitamenter til 
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”solidaritetsobligationer”, og mener, at 
initiativer, der opmuntrer specifikke private 
investorer til at engagere sig på området 
socialt iværksætteri, også kan fremmes;

Or. it

Ændringsforslag 5
Josefa Andrés Barea

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de 
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet; er overbevist om, 
at forslaget om at oprette et system for 
fonde til europæiske sociale iværksættere 
eller europæiske venturekapitalfonde udgør 
en mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

1. bifalder Kommissionens forslag om øget 
adgang til finansiering for sociale 
virksomheder gennem oprettelse af en 
forskriftsmæssig ramme med henblik på 
oprettelse af investeringsinstrumenter på 
EU-plan; påpeger, at der forud for en 
indførelse af nye former for finansiel støtte 
vil blive foretaget en analyse af de
nuværende instrumenter med henblik på at 
fastslå deres effektivitet, og anser det i 
denne forbindelse for nødvendigt at 
udruste sig med redskaber til at måle og 
sammenligne det sociale udbytte af 
investeringerne for at fremme udviklingen 
af et mere gennemsigtigt 
investeringsmarked; er overbevist om, at 
forslaget om at oprette et system for fonde 
til europæiske sociale iværksættere eller 
europæiske venturekapitalfonde udgør en 
mulighed for at udvikle sociale 
virksomheder; mener, at initiativer, der 
opmuntrer specifikke private investorer til 
at engagere sig på området socialt 
iværksætteri, også kan fremmes;

Or. es

Ændringsforslag 6
Patrizia Toia
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at definitionen af social 
virksomhed i meddelelsen om initiativet 
vedrørende socialt iværksætteri er et 
positivt skridt i retning af at anerkende 
den særlige karakter af denne type 
organisation, og anmoder om, at denne 
beskrivelse anvendes i alle EU’s 
institutioner; fastholder, at det er 
nødvendigt, at denne beskrivelse anvendes 
i udkast til retsakter om europæiske 
midler til socialt iværksætteri, og at der 
tages højde for de tre nøgledimensioner, 
der kendetegner sociale virksomheder, 
nemlig det sociale mål, 
iværksætteraktiviteter og 
forvaltningsmetoder, der fremmer 
medinddragelse;

Or. it

Ændringsforslag 7
Kent Johansson

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at der er store forskelle 
mellem sociale virksomheder hvad angår 
form, størrelse, forretningsaktiviteter, 
økonomi og samarbejde. Der er sociale 
virksomheder, som er førende i 
udviklingen inden for deres område, og 
som har tilstrækkelig kapacitet til at 
udvikle sig selv, men der er også dem, der 
har behov for knowhow hvad angår 
etablering og administration af sådanne 
virksomheder. Det er derfor vigtigt ikke 
alene at skabe en international videnbase, 
men også at sikre, at rådgivning, 
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uddannelse og information er tilgængelig 
i denne sammenhæng;

Or. sv

Ændringsforslag 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. fremhæver, at begrebet “social 
virksomhed” er entydigt forbundet med 
demokratisk styring af en virksomhed, 
som fuldt ud sikrer økonomisk demokrati, 
inddragelse af interessenterne og 
gennemsigtighed samt styring af 
virksomhedsforandringer i tråd med 
principperne i Den Europæiske Union, 
OSCE og FN; opfordrer Kommissionen til 
at tage højde for disse aspekter, når den 
analyserer og identificerer bedste praksis 
og modeller, der kan kopieres, og når den 
opretter en offentlig database for den 
mærkning og certificering, der gælder for 
de sociale virksomheder i Europa, med 
henblik på at opnå større synlighed og 
gøre det lettere at sammenligne, samt i 
sine forslag med henblik på at forbedre 
den retlige ramme;

Or. it

Ændringsforslag 9
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. anser det for nødvendigt at skabe 2. anser det for nødvendigt at skabe 
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betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder at opnå finansiel 
uafhængighed og engagere sig i 
kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer i 
mange medlemsstater tvinger sociale 
virksomheder til at fokusere på at opnå 
bevillinger og midler fra statslige 
institutioner i stedet for på at forbedre
kvaliteten af deres tjenesteydelser eller 
produkter, hvilket ville bidrage til at styrke 
deres konkurrenceevne; understreger 
behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, idet der tages 
højde for den specifikke måde, sociale 
virksomheder opererer på;

betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder, navnlig dem der opererer 
inden for den sociale økonomi, at opnå 
finansiel uafhængighed til at engagere sig i 
og udvikle deres aktiviteter med henblik 
på at opfylde behov af almen interesse; 
bemærker, at finansielle mekanismer i 
mange medlemsstater tvinger et stort antal 
sociale virksomheder til at fokusere på at 
opnå bevillinger og midler fra statslige 
institutioner til skade for sikring og
forbedring af kvaliteten af deres 
tjenesteydelser eller produkter med henblik 
på at opfylde behov af almen interesse; 
understreger behovet for at øge adgangen 
til gælds- og egenkapitalinstrumenter, idet 
der tages højde for den specifikke måde, 
sociale virksomheder opererer på og for 
deres sociale formål; 

Or. fr

Ændringsforslag 10
Krišjānis Kariņš

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. anser det for nødvendigt at skabe 
betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder at opnå finansiel 
uafhængighed og engagere sig i 
kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer i 
mange medlemsstater tvinger sociale 
virksomheder til at fokusere på at opnå 
bevillinger og midler fra statslige 
institutioner i stedet for på at forbedre 
kvaliteten af deres tjenesteydelser eller 
produkter, hvilket ville bidrage til at styrke 
deres konkurrenceevne; understreger 
behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, idet der tages 
højde for den specifikke måde, sociale 

2. anser det for nødvendigt at skabe 
betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder at opnå finansiel 
uafhængighed og engagere sig i 
kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer i 
mange medlemsstater tvinger sociale 
virksomheder til at fokusere på at opnå 
bevillinger og midler fra statslige 
institutioner i stedet for på at forbedre 
kvaliteten af deres tjenesteydelser eller 
produkter, hvilket ville bidrage til at styrke 
deres konkurrenceevne; understreger 
behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter på de forskellige 
stadier i virksomhedsudviklingen, idet der 
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virksomheder opererer på; tages højde for den specifikke måde, 
sociale virksomheder opererer på;

Or. lv

Ændringsforslag 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. anser det for nødvendigt at skabe 
betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder at opnå finansiel 
uafhængighed og engagere sig i 
kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer i 
mange medlemsstater tvinger sociale 
virksomheder til at fokusere på at opnå 
bevillinger og midler fra statslige 
institutioner i stedet for på at forbedre 
kvaliteten af deres tjenesteydelser eller 
produkter, hvilket ville bidrage til at styrke 
deres konkurrenceevne; understreger 
behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, idet der tages 
højde for den specifikke måde, sociale 
virksomheder opererer på;

2. anser det for nødvendigt at skabe 
betingelser, som gør det muligt for sociale 
virksomheder at opnå finansiel 
uafhængighed og engagere sig i 
kommercielle forretningsaktiviteter; 
bemærker, at finansielle mekanismer og 
reducerede indkøb i mange medlemsstater 
tvinger sociale virksomheder til at fokusere 
på at opnå bevillinger og midler fra 
statslige institutioner i stedet for på at 
forbedre kvaliteten af deres tjenesteydelser 
eller produkter, hvilket ville bidrage til at 
styrke deres konkurrenceevne; understreger 
behovet for at øge adgangen til gælds- og 
egenkapitalinstrumenter, idet der tages 
højde for den specifikke måde, sociale 
virksomheder opererer på;

Or. it

Ændringsforslag 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at det for at øge sociale 
virksomheders konkurrenceevne i hele 
Europa er nødvendigt at tilskynde til 
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oprettelse af sociale innovationsklynger, 
som ikke kun har lokal merværdi; mener 
endvidere, at sociale virksomheder ved 
hjælp af passende incitamenter kan være 
afgørende for beskæftigelsen af 
kvalificerede arbejdstagere over 50 år, 
som har forladt arbejdsmarkedet;

Or. it

Ændringsforslag 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2 a. anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
tilvejebringe lige muligheder for sociale 
virksomheder, når de deltager i offentlige 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 14
Josefa Andrés Barea

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at indførelsen af en fælles 
europæisk ramme for offentliggørelse af 
data vil sikre mere præcis og effektiv 
information om investeringer i sociale 
virksomheder;

Or. es
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Ændringsforslag 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer på markedet for sociale 
virksomheder er manglen på relevant 
knowhow, hvad angår etablering og 
administration af sådanne virksomheder, 
og at det derfor er vigtigt ikke alene at 
skabe en international videnbase, men også 
at sikre, at rådgivning, uddannelse og 
information er tilgængelig i denne 
kontekst;

4. mener, at det derfor er vigtigt ikke alene 
at skabe en international videnbase om 
socialt iværksætteri, men også at sikre, at 
rådgivning, uddannelse og information er 
tilgængelig i denne sammenhæng;

Or. sv

Ændringsforslag 16
Kent Johansson

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer på markedet for sociale 
virksomheder er manglen på relevant 
knowhow, hvad angår etablering og 
administration af sådanne virksomheder, 
og at det derfor er vigtigt ikke alene at 
skabe en international videnbase, men 
også at sikre, at rådgivning, uddannelse 
og information er tilgængelig i denne 
kontekst;

4. fremhæver betydningen af eksistensen 
af sociale virksomheder som en vigtig 
aktør inden for den sociale økonomi. 
Socialt iværksætteri udgør et centralt 
element i den europæiske sociale model, 
er tæt forbundet med vækststrategien 
Europa 2020 og udgør et værdifuldt 
bidrag til samfundet. Ved at støtte og 
fremme socialt iværksætteri udnytter vi 
bedst dets vækstpotentiale og kapacitet til 
at skabe social værdi.

Or. sv
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Ændringsforslag 17
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer på markedet for sociale 
virksomheder er manglen på relevant 
knowhow, hvad angår etablering og 
administration af sådanne virksomheder, 
og at det derfor er vigtigt ikke alene at 
skabe en international videnbase, men også 
at sikre, at rådgivning, uddannelse og 
information er tilgængelig i denne 
kontekst;

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer for virksomhederne er, at det er 
umuligt for disse virksomheder at få taget 
hensyn til deres specifikke karakteristika; 
minder endvidere om, at det er nødvendigt 
at tilvejebringe bedre information om 
eksistensen af international viden 
angående oprettelse og drift af sociale 
virksomheder og deres sociale eller 
almennyttige formål, navnlig dem der 
opererer inden for den sociale økonomi, 
men også at sikre, at rådgivning, 
uddannelse og information er tilgængelig i 
denne kontekst, bl.a. inden for rammerne 
af grundlæggende uddannelse og 
videreuddannelse;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Vicky Ford

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer på markedet for sociale 
virksomheder er manglen på relevant 
knowhow, hvad angår etablering og 
administration af sådanne virksomheder, 
og at det derfor er vigtigt ikke alene at 
skabe en international videnbase, men 
også at sikre, at rådgivning, uddannelse og 
information er tilgængelig i denne 
kontekst;

4. mener, at et af de grundlæggende 
problemer på markedet for sociale 
virksomheder er manglen på relevant 
knowhow, hvad angår etablering og 
administration af sådanne virksomheder, 
og at det derfor er vigtigt ikke alene at 
udveksle information på internationalt 
plan, hvor det er relevant, og inden for de 
enkelte medlemsstater, men også at sikre, 
at rådgivning, uddannelse og information 
er tilgængelig i denne kontekst;
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Or. en

Ændringsforslag 19
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle 
erhvervsuddannelsesprogrammer, 
herunder dem der er baseret på 
anvendelse af kommunikations- og 
informationsteknologi, som er rettet mod 
virksomheder, der leverer sociale 
serviceydelser og/eller produkter og 
serviceydelser til en udsat 
befolkningsgruppe;

Or. ro

Ændringsforslag 20
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det er afgørende at 
ændre opfattelsen af sociale virksomheder 
gennem passende informationskampagner; 
bemærker, at driften af sociale 
virksomheder i mange tilfælde 
vanskeliggøres af problemer med 
opmærksomheden omkring dem eller de 
stereotyper, de er omgivet af; bemærker 
derfor, at førsteprioriteten efter 
Kommissionens mening er at øge 
opmærksomheden i de lokale samfund, da 
en udnyttelse af det lokale potentiale kan 
bidrage til at engagere disse lokale 

5. understreger, at det er afgørende at 
skabe større opmærksomhed om sociale 
virksomheder, navnlig dem der opererer 
inden for den sociale økonomi, gennem 
passende informationskampagner, og 
mener, at denne målsætning gør det 
nødvendigt at skabe større synlighed for 
fordelene ved og hensigterne med sociale 
virksomheder ved at trække på andre 
vurderingsmekanismer og andre 
indikatorer end de rent økonomiske;
bemærker, at driften af sociale 
virksomheder, navnlig dem der opererer 
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samfund og på samme tid øge 
tiltrækningen ved, at sociale virksomheder 
arbejder i de pågældende regioner;

inden for den sociale økonomi, i mange 
tilfælde vanskeliggøres af problemer med 
opmærksomheden omkring dem eller de 
stereotyper, de er omgivet af; bemærker 
derfor, at førsteprioriteten efter 
Kommissionens mening er at øge 
opmærksomheden hos alle offentlige 
myndigheder, navnlig i de lokale samfund, 
da en udnyttelse af det lokale potentiale 
kan bidrage til at engagere disse lokale 
samfund og på samme tid øge 
tiltrækningen ved, at sociale virksomheder 
arbejder i de pågældende regioner;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. fremhæver muligheden for i 
kommunikationen at opfordre til 
inddragelse af sociale virksomheder på 
markedet for offentlige indkøb; opfordrer 
i denne henseende Kommissionen til at 
træffe foranstaltninger til at fremme 
brugen af sociale klausuler eller af 
indkøb, som er øremærket til 
virksomheder, der beskæftiger dårligt 
stillede personer;

Or. it

Ændringsforslag 22
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. glæder sig over Kommissionens 
tilsagn om at undersøge og overveje 
muligheden for, at sociale virksomheder 
kan benytte ubrugte patenter til at fremme 
deres udvikling, og håber på konkrete 
tiltag i nær fremtid;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de standarder, der er udarbejdet 
af europæiske standardiseringsorganer, 
bliver mere tilgængelige for sociale 
virksomheder;

Or. ro


