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Tarkistus 1
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että sosiaaliset yritykset 
ovat enimmäkseen yrityksiä, joiden 
luonne ja yhtiöjärjestys poikkeavat 
tavanomaisista yrityksistä ja että ne on 
luotu pääasiassa yhteiskunnallisten ja/tai 
yleisen edun tavoitteiden tyydyttämistä 
varten; panee lisäksi merkille, että ne 
eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa, ne 
luovat monia työpaikkoja ja niistä saatu 
voitto sijoitetaan pääasiallisesti uudelleen 
ylläpitämään tai kehittämään sosiaalisen 
alan tai yleisen edun mukaisia toimintoja, 
ja että niiden toiminnassa pyritään myös 
varmistamaan työntekijöiden ja/tai 
käyttäjien ja/tai kumppanien 
osallistuminen tai yhteispäätös; korostaa, 
että sosiaalisten yritysten toiminta ei ole 
useimmiten siirrettävissä muualle ja että 
ne edistävät merkittävästi unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. fr

Tarkistus 2
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys
investointivälineiden luomista varten

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta luomalla investointivälineitä 
EU:n tasolla; korostaa, että rahoitustuen 



PE489.611v01-00 4/16 AM\902869FI.doc

FI

EU:n tasolla; korostaa, että rahoitustuen 
uusien muotojen käyttöönottoa edeltää 
nykyisten välineiden analysointi niiden 
tehokkuuden tarkistamiseksi; uskoo 
vahvasti, että ehdotus eurooppalaisen 
sosiaalisen yrittäjyyden rahaston tai 
eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
järjestelmän luomisesta tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää sosiaalisia 
yrityksiä; katsoo, että olisi edistettävä 
myös aloitteita, joilla rohkaistaisiin 
erityisiä yksityisiä pääomasijoittajia 
(business angels) osallistumaan 
sosiaaliseen yrittäjyyteen;

uusien muotojen käyttöönottoa edeltää 
nykyisten välineiden analysointi niiden 
tehokkuuden tarkistamiseksi; uskoo 
vahvasti, että ehdotus eurooppalaisen 
sosiaalisen yrittäjyyden rahaston tai 
eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
järjestelmän luomisesta tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää sosiaalisia 
yrityksiä; katsoo, että olisi edistettävä 
myös aloitteita, joilla rohkaistaisiin 
erityisiä yksityisiä pääomasijoittajia 
(business angels) osallistumaan 
sosiaaliseen yrittäjyyteen;

Or. en

Tarkistus 3
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys 
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; korostaa, että rahoitustuen uusien 
muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten 
välineiden analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että 
ehdotus eurooppalaisen sosiaalisen 
yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä myös aloitteita, joilla 
rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä 
pääomasijoittajia (business angels) 
osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys 
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; korostaa, että rahoitustuen uusien 
muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten 
välineiden analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että 
ehdotus eurooppalaisen sosiaalisen 
yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden antaa 
sosiaalisille yrityksille tunnustusta ja 
kehittää niitä; pyytää komissiota, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon jäsenvaltioiden ja paikallisen 
tason tämänhetkiset aloitteet 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
kehittämisestä sekä ottamaan huomioon 
sääntöjen erityispiirteet, yrityksen 
työskentely- ja toimintatavat ja 
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organisaatiorakenteen; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota, neuvostoa ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä 
huomiota sosiaalisten yritysten 
rahoitusmuotoja1vastaavan 
hybridipääoman rakenteiden 
kehittämiseen mukaan lukien muun 
muassa erilaisten julkisten sosiaalisten 
investointien kehittäminen sekä 
osuustoiminnallisten pankkien ja 
sosiaalisten pankkien aloitteet;
__________________
1 vrt. ETSK:n lausunto INT/589, 
hyväksytty 26. lokakuuta 2011

Or. fr

Tarkistus 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys 
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; korostaa, että rahoitustuen uusien 
muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten 
välineiden analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että 
ehdotus eurooppalaisen sosiaalisen 
yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä myös aloitteita, joilla 
rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä 
pääomasijoittajia (business angels) 
osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys 
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; kehottaa komissiota esittämään 
konkreettisen lainsäädäntöehdotuksen 
mahdollisimman pian ottaen huomioon 
näiden yritysten laajasti käyttämättömän 
innovatiivisen ja sosiaalisen potentiaalin; 
korostaa, että rahoitustuen uusien muotojen 
käyttöönottoa edeltää nykyisten välineiden 
analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että 
ehdotus eurooppalaisen sosiaalisen 
yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä solidaarisuusvelkakirjojen 
liikkeelle laskemista, sekä katsoo, että olisi



PE489.611v01-00 6/16 AM\902869FI.doc

FI

edistettävä myös aloitteita, joilla 
rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä 
pääomasijoittajia (business angels) 
osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

Or. it

Tarkistus 5
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; korostaa, että rahoitustuen uusien 
muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten 
välineiden analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi; uskoo vahvasti, että 
ehdotus eurooppalaisen sosiaalisen 
yrittäjyyden rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä myös aloitteita, joilla 
rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä 
pääomasijoittajia (business angels) 
osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen 
lisätä sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta laatimalla sääntelykehys 
investointivälineiden luomista varten EU:n 
tasolla; korostaa, että rahoitustuen uusien 
muotojen käyttöönottoa edeltää nykyisten 
välineiden analysointi niiden tehokkuuden 
tarkistamiseksi ja pitää tärkeänä, että sillä 
on tätä varten käytössään välineet, joiden 
avulla voidaan mitata ja vertailla 
investointien yhteiskunnallista tuottoa, 
jotta voidaan edistää avoimempien 
investointimarkkinoiden kehittämistä;
uskoo vahvasti, että ehdotus 
eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden 
rahaston tai eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen järjestelmän 
luomisesta tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
sosiaalisia yrityksiä; katsoo, että olisi 
edistettävä myös aloitteita, joilla 
rohkaistaisiin erityisiä yksityisiä 
pääomasijoittajia (business angels) 
osallistumaan sosiaaliseen yrittäjyyteen;

Or. es

Tarkistus 6
Patrizia Toia
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sosiaalisen yrittäjyyden 
aloitteesta annetussa tiedonannossa 
esitetty sosiaalisen yrityksen määritelmä 
on myönteinen askel, joka edistää 
tämänkaltaisen organisaation 
erityisaseman tunnustamista, ja tätä 
määritelmää EU:n toimielinten on 
käytettävä viitteenä siitä puhuttaessa; 
painottaa, että kyseistä määritelmää olisi 
käytettävä ehdotuksessa asetukseksi 
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista, 
koska siinä otetaan huomioon kolme 
keskeistä ulottuvuutta, jotka ovat 
tunnusomaisia sosiaaliselle yritykselle: 
sosiaalinen tavoite/tarkoitus, 
yritystoiminta ja osallistava hallintotapa;

Or. it

Tarkistus 7
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että sosiaaliset yritykset 
vaihtelevat suuresti muodon, koon, 
liiketoiminnan, talouden ja yhteistyön 
suhteen. On sosiaalisia yrityksiä, jotka 
ovat johtavia alansa kehittämispuitteissa 
ja joilla on asianmukainen valmius 
vaikuttaa kehittymiseensä, mutta on myös 
yrityksiä, jotka tarvitsevat asianmukaista 
taitotietoa sosiaalisen yrityksen 
perustamisesta, kehittämisestä ja 
johtamisesta. Tämän vuoksi on tärkeää 
sekä luoda kansainvälistä tietopohjaa että 
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varmistaa neuvojen, koulutuksen ja 
tietojen saatavuus tässä yhteydessä;

Or. sv

Tarkistus 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että käsite "sosiaalinen 
yritys" tai "social business" tulee 
yhdistää yksiselitteisesti demokraattisen 
yritykseen hallintaan, jossa varmistetaan 
täysimääräisesti taloudellinen demokratia, 
sidosryhmien osallistuminen ja yrityksen 
hallinnan vaihtumisen läpinäkyvyys 
Euroopan unionin, OECD:n ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
periaatteiden mukaisesti. Kehottaa 
Euroopan komissiota ottamaan huomioon 
nämä näkökohdat hyvien toimintatapojen 
ja käyttökelpoisten mallien arvioinnissa ja 
yksilöinnissä sekä Euroopan sosiaalisiin 
yrityksiin sovellettavia merkintöjä ja 
todistuksia käsittelevien julkisten 
tietopankkien kehittämisessä 
parantaakseen sosiaalisten yritysten 
näkyvyyttä ja vertailtavuutta myös 
ehdotuksissaan oikeudellisten puitteiden 
parantamisesta;

Or. it

Tarkistus 9
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja 
osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa
rahoitusmekanismit pakottavat sosiaaliset 
yritykset keskittymään valtion elimiltä 
saataviin apurahoihin ja rahoitukseen sen 
sijaan, että lisäisivät palveluidensa tai 
tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä 
lisäämään kilpailukykyään; korostaa 
tarvetta laajentaa vieraan pääoman 
ehtoisten rahoitusvälineiden ja osakkeiden
saatavuutta ottaen huomioon sen erityisen 
tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset sekä osuus- ja 
yhteisötalouden ja yhteisvastuullisen 
talouden yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi sekä 
toteuttaa ja kehittää yleisen edun 
tyydyttämistä koskevaa toimintaansa; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa 
rahoitusmekanismit pakottavat hyvin 
monet sosiaaliset yritykset keskittymään 
valtion elimiltä saataviin apurahoihin ja 
rahoitukseen yleisen edun tarpeiden 
tyydyttämistä koskevien palveluidensa tai 
tuotteidensa laadun varmistamisen ja 
parantamisen kustannuksella; korostaa 
tarvetta laajentaa oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden saatavuutta ottaen 
huomioon sen erityisen tavan, jolla 
sosiaaliset yritykset toimivat, ja sen oman 
sosiaalisen päämäärän;

Or. fr

Tarkistus 10
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja 
osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa 
rahoitusmekanismit pakottavat sosiaaliset 
yritykset keskittymään valtion elimiltä 
saataviin apurahoihin ja rahoitukseen sen 
sijaan, että lisäisivät palveluidensa tai
tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä 
lisäämään kilpailukykyään; korostaa 
tarvetta laajentaa vieraan pääoman 

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja 
osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa 
rahoitusmekanismit pakottavat sosiaaliset 
yritykset keskittymään valtion elimiltä 
saataviin apurahoihin ja rahoitukseen sen 
sijaan, että lisäisivät palveluidensa tai 
tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä 
lisäämään kilpailukykyään; korostaa 
tarvetta laajentaa vieraan pääoman 
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ehtoisten rahoitusvälineiden ja osakkeiden 
saatavuutta ottaen huomioon sen erityisen 
tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

ehtoisten rahoitusvälineiden ja osakkeiden 
saatavuutta yrityksen kehitystä vastaavassa 
vaiheessa ottaen huomioon sen erityisen 
tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

Or. lv

Tarkistus 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja
osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa 
rahoitusmekanismit pakottavat sosiaaliset 
yritykset keskittymään valtion elimiltä 
saataviin apurahoihin ja rahoitukseen sen 
sijaan, että lisäisivät palveluidensa tai 
tuotteidensa laatua, mikä auttaisi niitä 
lisäämään kilpailukykyään; korostaa 
tarvetta laajentaa vieraan pääoman 
ehtoisten rahoitusvälineiden ja osakkeiden 
saatavuutta ottaen huomioon sen erityisen 
tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

2. katsoo, että on luotava edellytykset sille, 
että sosiaaliset yritykset voivat tulla 
taloudellisesti riippumattomiksi ja 
osallistua kaupalliseen liiketoimintaan; 
panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa 
rahoitusmekanismit ja vähenevät julkiset 
hankinnat pakottavat sosiaaliset yritykset 
keskittymään valtion elimiltä saataviin 
apurahoihin ja rahoitukseen sen sijaan, että 
lisäisivät palveluidensa tai tuotteidensa 
laatua, mikä auttaisi niitä lisäämään 
kilpailukykyään; korostaa tarvetta laajentaa 
vieraan pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden ja osakkeiden 
saatavuutta ottaen huomioon sen erityisen 
tavan, jolla sosiaaliset yritykset toimivat;

Or. it

Tarkistus 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että sosiaalisten yritysten 
kilpailukyvyn lisäämiseksi Euroopan 



AM\902869FI.doc 11/16 PE489.611v01-00

FI

tasolla tulee edistää sosiaalisten 
innovaatioiden keskuksia, joilla 
saavutetaan yli paikallisen tason 
ulottuvaa lisäarvoa; katsoo lisäksi, että 
riittävillä kannustimilla sosiaaliset 
yritykset voivat olla merkittäviä 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneiden 
yli 50-vuotiaiden ammattitaitoisten 
työntekijöiden työllistäjiä;

Or. it

Tarkistus 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
tarjoamiseksi sosiaalisille yrityksille 
julkisiin hankintoihin osallistumisessa;

Or. en

Tarkistus 14
Josefa Andrés Barea

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että yhteisen eurooppalaisen 
tietojen julkistamista koskevan 
viitekehyksen käyttöönotto takaa, että 
sosiaalisiin yrityksiin tehtäviä 
investointeja koskeva tiedotus on 
selkeämpää ja tehokkaampaa;
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Or. es

Tarkistus 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten 
markkinoiden perusongelmista on 
asianmukaisen taitotiedon puuttuminen 
tällaisten yritysten perustamisesta ja 
johtamisesta ja että tämän vuoksi on 
tärkeää sekä luoda kansainvälistä 
tietopohjaa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
yhteydessä;

4. katsoo, että on tärkeää sekä luoda 
kansainvälistä tietopohjaa sosiaalisesta 
yrittäjyydestä että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus;

Or. sv

Tarkistus 16
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten
markkinoiden perusongelmista on 
asianmukaisen taitotiedon puuttuminen 
tällaisten yritysten perustamisesta ja 
johtamisesta ja että tämän vuoksi on 
tärkeää sekä luoda kansainvälistä
tietopohjaa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
yhteydessä;

4. painottaa sosiaalisten yritysten
merkitystä tärkeinä toimijoina
sosiaalisessa taloudessa. Sosiaalinen 
yrittäjyys on keskeinen tekijä 
eurooppalaisessa yhteiskuntamallissa, on 
läheisessä yhteydessä Eurooppa 2020 
-strategiaan ja antaa merkittävän 
panoksen yhteiskunnan toimintaan. 
Tukemalla ja helpottamalla sosiaalista 
yrittäjyyttä voimme parhaiten hyödyntää 
sen kasvupotentiaalin ja valmiudet luoda 
sosiaalista arvoa;
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Or. sv

Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten 
markkinoiden perusongelmista on 
asianmukaisen taitotiedon puuttuminen 
tällaisten yritysten perustamisesta ja 
johtamisesta ja että tämän vuoksi on 
tärkeää sekä luoda kansainvälistä 
tietopohjaa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
yhteydessä;

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten 
markkinoiden perusongelmista on se, että 
niiden erityispiirteitä ei oteta 
asianmukaisesti huomioon; muistuttaa 
lisäksi tarpeesta tiedottaa paremmin 
sosiaalisten yritysten sekä osuus- ja 
yhteisötalouden ja yhteisvastuullisen 
talouden yritysten luomista, toimintaa ja 
sosiaalista tai yleishyödyllistä päämäärää 
koskevien kansainvälisten tietojen 
olemassaolosta sekä varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
yhteydessä myös perus- ja 
jatkokoulutuksen alalla;

Or. fr

Tarkistus 18
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten 
markkinoiden perusongelmista on 
asianmukaisen taitotiedon puuttuminen 
tällaisten yritysten perustamisesta ja 
johtamisesta ja että tämän vuoksi on 
tärkeää sekä luoda kansainvälistä 
tietopohjaa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
yhteydessä;

4. katsoo, että yksi sosiaalisten yritysten 
markkinoiden perusongelmista on 
asianmukaisen taitotiedon puuttuminen 
tällaisten yritysten perustamisesta ja 
johtamisesta ja että tämän vuoksi on 
tärkeää sekä jakaa tietoa tarvittaessa 
kansainvälisesti sekä yksittäisissä 
jäsenvaltioissa että varmistaa neuvojen, 
koulutuksen ja tietojen saatavuus tässä 
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yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ammatillisia 
koulutusohjelmia, myös viestinnän ja 
tietotekniikan käyttöön perustuvia 
ohjelmia, yrityksille, jotka tarjoavat 
sosiaalipalveluja ja/tai tavaroita ja 
palveluja muita heikommassa asemassa 
olevalle väestönosalle;

Or. ro

Tarkistus 20
Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että on tärkeää muuttaa 
käsitystä sosiaalisista yrityksistä 
asianmukaisten tiedotuskampanjoiden 
avulla; panee merkille, että sosiaalisten 
yritysten toimintaa haittaavat monissa 
tapauksissa tietoisuuteen liittyvät ongelmat 
tai niihin liittyvät stereotypiat; panee tämän 
vuoksi merkille, että komission mukaan 
aivan ensisijaisena toimena on oltava 
tietoisuuden lisääminen 
paikallisyhteisöissä, sillä paikallisen 
potentiaalin hyödyntäminen saattaa auttaa 
näiden paikallisyhteisöjen osallistamisessa 

5. painottaa, että on tärkeää lisätä 
tietoisuutta sosiaalisista yrityksistä sekä 
osuus- ja yhteisötalouden ja 
yhteisvastuullisen talouden yrityksistä 
asianmukaisten tiedotuskampanjoiden 
avulla ja katsoo, että tämä tavoitteen 
vuoksi on lisättävä sosiaalisen 
yrittäjyyden etujen ja päämäärien 
näkyvyyttä siten, että käytetään muita 
arvioita ja indikaattoreita kuin pelkästään 
talouden mittareita; panee merkille, että 
sosiaalisten yritysten sekä osuus- ja 
yhteisötalouden ja yhteisvastuullisen 
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ja samalla lisätä kyseisellä alueella 
toimivien sosiaalisten yritysten 
houkuttelevuutta;

talouden yritysten toimintaa haittaavat 
monissa tapauksissa tietoisuuteen liittyvät 
ongelmat tai niihin liittyvät stereotypiat; 
panee tämän vuoksi merkille, että 
komission mukaan aivan ensisijaisena 
toimena on oltava tietoisuuden lisääminen 
kaikkien viranomaisten keskuudessa ja 
etenkin paikallisyhteisöissä, sillä 
paikallisen potentiaalin hyödyntäminen 
saattaa auttaa näiden paikallisyhteisöjen 
osallistamisessa ja samalla lisätä kyseisellä 
alueella toimivien sosiaalisten yritysten 
houkuttelevuutta;

Or. fr

Tarkistus 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa komission esittämää 
mahdollisuutta edistää sosiaalisten 
yritysten osallistumista julkisten 
hankintojen markkinoille. Tässä 
yhteydessä kehottaa komissiota laatimaan 
säännöksiä, joilla edistetään sosiaalisten 
lausekkeiden ja julkisten hankintojen, 
jotka on varattu epäedullisessa asemassa 
olevia ihmisiä työllistäville yrityksille, 
käyttöä;

Or. it

Tarkistus 22
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä, että komissio 
sitoutuu tutkimaan ja harkitsemaan 
mahdollisuutta siitä, että sosiaaliset 
yritykset voisivat käyttää "nukkuvia 
patentteja" kehityksensä edistämiseksi, ja 
toivoo, että lähitulevaisuudessa 
ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä;

Or. fr

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tarvittavilla 
toimilla varmistamaan, että Euroopan 
standardointielinten laatimat standardit 
ovat paremmin sosiaalisten yritysten 
saatavilla;

Or. ro


