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Módosítás 1
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(-1) felhívja a figyelmet arra, hogy a 
szociális vállalkozások az esetek 
többségében a hagyományos 
vállalkozásoktól eltérő jellegű és státuszú 
szervezetek, amelyeket legfőképpen 
szociális és/vagy általános érdekű célok 
megvalósítására hoztak létre, amelyek 
elsősorban non-profit szervezetek, sok 
munkahelyet teremtenek, és amelyek 
nyereségét alapvetően szociális jellegű 
vagy általános érdekű igények kielégítését 
célzó tevékenységek megszilárdításába 
vagy fejlesztésébe fektetik be újra, és 
amelyek működésének célja az, hogy 
munkavállalói és/vagy felhasználói 
és/vagy partnerei részvételét, mi több 
együttdöntését biztosítsa; hangsúlyozza, 
hogy a szociális vállalkozások 
tevékenységei az esetek többségében nem 
helyezhetők át, és azok nagyban 
hozzájárulnak az Unió és tagállamainak
társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójához;

Or. fr

Módosítás 2
Vicky Ford

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 



PE489.611v01-00 4/17 AM\902869HU.doc

HU

finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, 
hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy 
a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésével 
kellene javítani; rámutat arra, hogy a 
pénzügyi támogatások új formáinak 
bevezetése előtt elemzés alá kell vetni a 
már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, 
hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy 
a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

Or. en

Módosítás 3
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, 

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
elismeréséhez és fejlesztéséhez; kéri az 
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hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, 
hogy a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

Európai Bizottságot, a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a 
különleges státuszok, működési és 
szervezési módok és tevékenységek 
egyediségét tekintetbe vevő, innovatív 
pénzügyi eszközök fejlesztése terén a 
tagállamokban és helyi szinten jelenleg 
folyó kezdeményezéseket; ezzel 
kapcsolatban kéri az Európai Bizottságot, 
a Tanácsot és a tagállamokat, hogy 
fordítsanak kiemelt figyelmet a szociális 
vállalkozások finanszírozási módjainak 
megfelelő, hibrid tőkéjű struktúrák 
fejlesztésére1, beleértve az állami szociális 
beruházások különböző típusainak 
fejlesztésére és a szövetkezeti bankokra 
irányuló kezdeményezésekkel, etikai 
szabályokkal stb. kapcsolatos fejlesztést is;

__________________
1 ld. az EGSZB 2011. október 26-án 
elfogadott INT/589. sz. véleményét.

Or. fr

Módosítás 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; 
szorgalmazza, hogy a Bizottság – e 
vállalkozások jelentős mértékben 
kihasználatlan innovatív és társadalmi 
potenciálját figyelembe véve – a lehető 
leghamarabb terjesszen be konkrét 
jogalkotási javaslatot; rámutat arra, hogy a 
pénzügyi támogatások új formáinak 
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létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, 
hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy 
a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

bevezetése előtt elemzés alá kell vetni a 
már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; úgy véli, hogy ösztönözni 
kell a szolidaritási kötvények kibocsátását, 
és azon az állásponton van, hogy 
népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy 
a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

Or. it

Módosítás 5
Josefa Andrés Barea

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében; 
határozottan meg van győződve arról, hogy 
az európai szociális vállalkozási alapok 
vagy a kockázatitőke-alapok rendszerének 
létrehozásáról szóló javaslatok 
hozzájárulnak a szociális vállalkozások 
fejlesztéséhez; azon az állásponton van, 
hogy népszerűsíteni kellene azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek speciális 
„üzleti angyalokat” ösztönöznek arra, hogy 

(1) üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését uniós 
szintű befektetési eszközök bevezetésére 
vonatkozó szabályozási keret 
létrehozásával kellene javítani; rámutat 
arra, hogy a pénzügyi támogatások új 
formáinak bevezetése előtt elemzés alá kell 
vetni a már meglévő eszközöket azok 
hatékonyságának igazolása érdekében és
ehhez – egy átláthatóbb befektetési piac 
kialakulásának elősegítését célozva –
szükségesnek tartja a beruházások 
társadalmi eredményének mérésére és 
összehasonlítására alkalmas eszközök 
létrehozását; határozottan meg van 
győződve arról, hogy az európai szociális 
vállalkozási alapok vagy a kockázatitőke-
alapok rendszerének létrehozásáról szóló 
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a szociális vállalkozások területén 
tevékenykedjenek;

javaslatok hozzájárulnak a szociális 
vállalkozások fejlesztéséhez; azon az 
állásponton van, hogy népszerűsíteni 
kellene azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek speciális „üzleti angyalokat” 
ösztönöznek arra, hogy a szociális 
vállalkozások területén tevékenykedjenek;

Or. es

Módosítás 6
Patrizia Toia

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) úgy véli, hogy a szociális 
vállalkozásnak a szociális vállalkozásért 
indított kezdeményezésről szóló 
közleményben szereplő meghatározása 
pozitív lépés az ilyen típusú szervezetek 
sajátosságainak elismerése felé vezető 
úton, és kéri, hogy valamennyi uniós 
intézmény ezt a leírást alkalmazza; kitart 
amellett, hogy ugyanez a leírás 
szerepeljen az európai szociális 
vállalkozási alapokról szóló rendeletre 
irányuló javaslatban, biztosítva, hogy e 
javaslat figyelembe vegye a szociális 
vállalkozást megkülönböztető három fő 
dimenziót: a szociális célt, a vállalkozói 
tevékenységet és a részvételre épülő 
irányítást;

Or. it

Módosítás 7
Kent Johansson

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(1a) hangsúlyozni kívánja, hogy a 
szociális vállalkozások formájukat, 
méretüket, tevékenységüket, 
gazdálkodásukat és együttműködésüket 
illetően nagy különbségeket mutatnak; 
léteznek olyan szociális vállalkozások, 
amelyek kiválóan lépést tudnak tartani a 
területükön végbemenő fejlődéssel, és 
elegendő kapacitással rendelkeznek saját 
fejlesztéseikhez, de vannak olyanok is, 
amelyeknél hiányoznak az ilyen jellegű 
vállalkozások elindítására, fejlesztésére és 
irányítására vonatkozó megfelelő 
ismeretek; ezért lényeges, hogy nemcsak 
egy nemzetközi tudásbázis létrehozására 
van szükség, hanem biztosítani kell a 
témával kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is;

Or. sv

Módosítás 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1b) hangsúlyozza, hogy a „szociális 
vállalkozás” fogalma egyértelműen 
összekapcsolódik a demokratikus 
vállalatirányítással, amely az Európai 
Unió, az OECD és az Egyesült Nemzetek 
elveivel összhangban teljes körűen 
biztosítja a gazdasági demokráciát, az 
érintett felek részvételét, az átláthatóságot, 
valamint a vállalatvezetés változását; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe e szempontokat a bevált 
gyakorlatok és követendő példák elemzése 
és azonosítása, a szociális vállalkozások 
láthatóbbá és az összehasonlíthatóbbá 
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tételének érdekében az esetükben 
Európában alkalmazott címkék és 
tanúsítványok nyilvántartására szolgáló 
adatbázisok létrehozása, továbbá a jogi 
környezet fejlesztése során.

Or. it

Módosítás 9
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások pénzügyileg 
függetlenek legyenek és kereskedelmi 
vállalkozói tevékenységekben is részt 
vegyenek; megjegyzi, hogy több 
tagállamban a pénzügyi mechanizmusok 
arra kényszerítik a szociális 
vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik 
vagy termékeik minőségének javítása 
helyett a kormányzati intézmények által 
nyújtott támogatások és finanszírozás 
igénylésére összpontosítsanak, ami 
növelhetné versenyképességüket; kiemeli, 
hogy nagyobb hozzáférést kell biztosítani a 
hitelviszonyt megtestesítő eszközökhöz és 
a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve 
a szociális vállalkozások működésének 
sajátosságait;

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások, és 
különösen a szociális és szolidáris 
gazdasághoz tartozó vállalkozások
pénzügyileg függetlenek legyenek, hogy 
olyan tevékenységeket végezzenek és 
fejlesszenek, amelyek célja az általános 
érdekű igények kielégítése; megjegyzi, 
hogy több tagállamban a pénzügyi 
mechanizmusok miatt sok szociális 
vállalkozás arra kényszerül, hogy az 
általános érdekű igények kielégítését 
szolgáló saját szolgáltatásaik vagy 
termékeik minőségének biztosítása és
javítása rovására a kormányzati 
intézmények által nyújtott támogatások és 
finanszírozás igénylésére 
összpontosítsanak; kiemeli, hogy nagyobb 
hozzáférést kell biztosítani a sajáttőke-
eszközökhöz, figyelembe véve a szociális 
vállalkozások működését és szociális 
céljait;

Or. fr

Módosítás 10
Krišjānis Kariņš
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások pénzügyileg 
függetlenek legyenek és kereskedelmi 
vállalkozói tevékenységekben is részt 
vegyenek; megjegyzi, hogy több 
tagállamban a pénzügyi mechanizmusok 
arra kényszerítik a szociális 
vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik 
vagy termékeik minőségének javítása 
helyett a kormányzati intézmények által 
nyújtott támogatások és finanszírozás 
igénylésére összpontosítsanak, ami 
növelhetné versenyképességüket; kiemeli, 
hogy nagyobb hozzáférést kell biztosítani a 
hitelviszonyt megtestesítő eszközökhöz és 
a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve 
a szociális vállalkozások működésének 
sajátosságait;

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások pénzügyileg 
függetlenek legyenek és kereskedelmi 
vállalkozói tevékenységekben is részt 
vegyenek; megjegyzi, hogy több 
tagállamban a pénzügyi mechanizmusok 
arra kényszerítik a szociális 
vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik 
vagy termékeik minőségének javítása 
helyett a kormányzati intézmények által 
nyújtott támogatások és finanszírozás 
igénylésére összpontosítsanak, ami 
növelhetné versenyképességüket; kiemeli, 
hogy a cég felfejlődési szakaszában
nagyobb hozzáférést kell biztosítani a 
hitelviszonyt megtestesítő eszközökhöz és 
a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve 
a szociális vállalkozások működésének 
sajátosságait;

Or. lv

Módosítás 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások pénzügyileg 
függetlenek legyenek és kereskedelmi 
vállalkozói tevékenységekben is részt 
vegyenek; megjegyzi, hogy több 
tagállamban a pénzügyi mechanizmusok 
arra kényszerítik a szociális 
vállalkozásokat, hogy saját szolgáltatásaik 

(2) véleménye szerint olyan feltételeket 
kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a szociális vállalkozások pénzügyileg 
függetlenek legyenek és kereskedelmi 
vállalkozói tevékenységekben is részt 
vegyenek; megjegyzi, hogy több 
tagállamban a pénzügyi mechanizmusok és 
a csökkentett értékű közbeszerzések arra 
kényszerítik a szociális vállalkozásokat, 
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vagy termékeik minőségének javítása 
helyett a kormányzati intézmények által 
nyújtott támogatások és finanszírozás 
igénylésére összpontosítsanak, ami 
növelhetné versenyképességüket; kiemeli, 
hogy nagyobb hozzáférést kell biztosítani a 
hitelviszonyt megtestesítő eszközökhöz és 
a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve 
a szociális vállalkozások működésének 
sajátosságait;

hogy saját szolgáltatásaik vagy termékeik 
minőségének javítása helyett a 
kormányzati intézmények által nyújtott 
támogatások és finanszírozás igénylésére 
összpontosítsanak, ami növelhetné 
versenyképességüket; kiemeli, hogy 
nagyobb hozzáférést kell biztosítani a 
hitelviszonyt megtestesítő eszközökhöz és 
a sajáttőke-eszközökhöz, figyelembe véve 
a szociális vállalkozások működésének 
sajátosságait;

Or. it

Módosítás 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) úgy véli, hogy a szociális 
vállalkozások európai 
versenyképességének növelése érdekében 
ösztönözni kell a szociális innovációs 
klaszterek létrehozását, amelyek nem 
csupán helyi szinten rendelkeznek 
hozzáadott értékkel; úgy véli továbbá, 
hogy a szociális vállalkozások – megfelelő 
ösztönzőkön keresztül – fontos szerepet 
játszhatnak a munkaerőpiacról kilépett, 
50 évnél idősebb szakképzett 
munkavállalók foglalkoztatásában;

Or. it

Módosítás 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(2a) felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a közbeszerzésben részt 
vevő szociális vállalkozások egyenlő
esélyekhez jussanak;

Or. en

Módosítás 14
Josefa Andrés Barea

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) úgy véli hogy az adatok 
nyilvánosságra hozatalának közös európai 
kerete világosabb és hatékonyabb 
információt biztosít majd a szociális 
vállalkozásokba történt befektetésekre 
vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások 
piacának egyik alapvető problémája az 
effajta vállalkozások alapítására és 
vezetésére vonatkozó megfelelő know-how 
hiánya, és hogy ennélfogva nemcsak egy 
nemzetközi tudásbázis létrehozására van 
szükség, hanem biztosítani kell a témával 

(4) vallja, hogy nemcsak egy – a szociális 
vállalkozásokkal kapcsolatos – nemzetközi 
tudásbázis létrehozására van szükség, 
hanem biztosítani kell a tanácsadás, képzés 
és tájékoztatás elérhetőségét is.
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kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is.

Or. sv

Módosítás 16
Kent Johansson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások
piacának egyik alapvető problémája az 
effajta vállalkozások alapítására és 
vezetésére vonatkozó megfelelő know-how 
hiánya, és hogy ennélfogva nemcsak egy 
nemzetközi tudásbázis létrehozására van 
szükség, hanem biztosítani kell a témával 
kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is.

(4) hangsúlyozni kívánja a szociális 
vállalkozások – mint a szociális gazdaság 
lényeges szereplői – létének fontosságát; a 
szociális vállalkozások az európai 
szociális modell kulcsfontosságú elemét 
képezik, szorosan kapcsolódnak az 
Európa 2020 stratégiához, és értékes 
módon járulnak hozzá a társadalom 
működéséhez; a szociális vállalkozások 
támogatásával és fejlesztésével a 
legmegfelelőbb módon aknázható ki azok 
növekedési potenciálja és társadalmi 
értékteremtő kapacitása.

Or. sv

Módosítás 17
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások 
piacának egyik alapvető problémája az 
effajta vállalkozások alapítására és 
vezetésére vonatkozó megfelelő know-how 
hiánya, és hogy ennélfogva nemcsak egy
nemzetközi tudásbázis létrehozására van 
szükség, hanem biztosítani kell a témával 

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások 
egyik alapvető problémája az, hogy az 
effajta vállalkozások nem tudják elérni, 
hogy sajátosságaikat figyelembe vegyék; 
másfelől emlékeztet arra, hogy jobb 
tájékoztatást kell nyújtani a szociális 
vállalkozások, és különösen a szociális és 
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kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is.

szolidáris gazdaság vállalkozásainak 
létrehozásával, működésével és szociális 
vagy általános érdekű céljaival 
kapcsolatos nemzetközi tudásanyag 
létezéséről, továbbá biztosítani kell a 
témával kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is, az alap- és a 
továbbképzés keretében is.

Or. fr

Módosítás 18
Vicky Ford

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások 
piacának egyik alapvető problémája az 
effajta vállalkozások alapítására és 
vezetésére vonatkozó megfelelő know-how 
hiánya, és hogy ennélfogva nemcsak egy
nemzetközi tudásbázis létrehozására van 
szükség, hanem biztosítani kell a témával 
kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is;

(4) vallja, hogy a szociális vállalkozások 
piacának egyik alapvető problémája az 
effajta vállalkozások alapítására és 
vezetésére vonatkozó megfelelő know-how 
hiánya, és hogy ennélfogva nemcsak a 
tudás nemzetközi szinten, és adott esetben 
a tagállamokban történő megosztására 
van szükség, hanem biztosítani kell a 
témával kapcsolatos tanácsadás, képzés és 
tájékoztatás elérhetőségét is;

Or. en

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fejlesszenek ki felnőttképzési 
programokat, beleértve kommunikáció és 
információtechnológia felhasználására 
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alapozottakat is, célzottan szociális 
szolgáltatásokat és/vagy javakat és a 
kiszolgáltatott lakosság számára 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
részére;

Or. ro

Módosítás 20
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy megfelelő 
információs kampányok segítségével meg
kell változtatni a szociális vállalkozásokról 
kialakult általános képet; megjegyzi, hogy 
a szociális vállalkozások működését sok 
esetben a tudás hiánya vagy a róluk 
kialakult sztereotípiák akadályozzák; 
ennélfogva azt is megjegyzi, hogy a 
Bizottság álláspontja szerint a legfőbb 
prioritás a helyi közösségek tájékoztatása, 
ugyanis a helyi lehetőségek kiaknázása 
elősegítheti az ottani közösségek 
bevonását, ugyanakkor vonzóbbá teheti az 
érintett régiókban működő szociális 
vállalkozásokat;

(5) hangsúlyozza, hogy megfelelő 
információs kampányok segítségével 
ismertebbé kell tenni a szociális 
vállalkozásokat, és különösen a szociális 
és szolidáris gazdaság vállalkozásait, és 
úgy véli, hogy ehhez a célkitűzéshez a 
tisztán gazdasági jellegű értékelésektől és 
mutatóktól eltérő más értékelések és 
mutatók igénybevételével jobban láthatóvá 
kell tenni a szociális vállalkozás előnyeit 
és céljait; megjegyzi, hogy a szociális 
vállalkozások, és különösen a szociális és 
szolidáris gazdaság vállalkozásainak
működését sok esetben a tudás hiánya vagy 
a róluk kialakult sztereotípiák 
akadályozzák; ennélfogva azt is megjegyzi, 
hogy a Bizottság álláspontja szerint a 
legfőbb prioritás az összes állami hatóság, 
és különösen a helyi közösségek 
tájékoztatása, ugyanis a helyi lehetőségek 
kiaknázása elősegítheti az ottani 
közösségek bevonását, ugyanakkor 
vonzóbbá teheti az érintett régiókban 
működő szociális vállalkozásokat;

Or. fr
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Módosítás 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) kiemeli a szociális vállalkozások 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzésével kapcsolatban a 
közleményben szereplő lehetőséget; ennek 
kapcsán felszólítja a Bizottságot, hogy 
hozzon intézkedéseket a szociális 
záradékok alkalmazásának és a hátrányos 
helyzetű személyeket foglalkoztató 
vállalkozások számára fenntartott 
közbeszerzési szerződéseknek az 
ösztönzésére;

Or. it

Módosítás 22
Patrizia Toia

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy vizsgálni és 
mérlegelni fogja annak lehetőségét, hogy 
a szociális vállalkozások az alvó 
szabadalmakat a fejlődésük előmozdítása 
érdekében felhasználják, és reméli, hogy a 
közeljövőben konkrét intézkedésekre kerül 
sor.

Or. fr

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) kéri a Bizottságot, hozza meg a 
szükséges intézkedéseket, hogy az európai 
szabványosítási szervezetek által 
kidolgozott szabványok a szociális 
vállalkozások számára hozzáférhetőbbé 
válljanak;

Or. ro


