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Pakeitimas 1
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. primena, kad dažniausiai socialinės 
įmonės yra organizacijos, kurios savo 
pobūdžiu ir teisiniu statusu skiriasi nuo
tradicinio verslo įmonių ir yra sukurtos 
pirmiausia siekiant socialinių ir (arba) 
bendrojo intereso tikslų, daugiausia pelno 
nesiekiančios, sukuriančios daug darbo 
vietų, daugiausia reinvestuojančios savo 
pelną į socialinio pobūdžio veiklos 
tęstinumą arba plėtrą, arba į bendrojo 
intereso poreikių tenkinimą, siekiančios 
užtikrinti savo darbuotojų ir (arba) 
klientų ir (arba) partnerių dalyvavimą 
savo veikloje arba priimant bendrus 
sprendimus; pabrėžia, kad dažniausiai 
socialinių įmonių veikla negali būti 
perkeliama į kitą vietą ir kad jos savo 
veikla labai prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės ES ir valstybių 
narių sanglaudos;

Or. fr

Pakeitimas 2
Vicky Ford

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms diegiant investicines 
priemones ES lygmeniu; pažymi, kad prieš 
sukuriant naujas finansinės paramos 
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pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė kurti socialines įmones; laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs 
investuotojai skatinami imtis veiklos 
socialinių įmonių srityje;

formas bus išnagrinėtos esamos priemonės 
siekiant patikrinti jų veiksmingumą; yra 
tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlymu sukurti 
Europos socialinio verslumo fondų arba 
Europos rizikos kapitalo fondų sistemą 
suteikiama galimybė kurti socialines 
įmones; laikosi nuomonės, kad galėtų būti 
remiamos ir iniciatyvos, kuriomis 
konkretūs neformalūs investuotojai 
skatinami imtis veiklos socialinių įmonių 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 3
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė kurti socialines įmones; laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs 
neformalūs investuotojai skatinami imtis 
veiklos socialinių įmonių srityje;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė pripažinti ir kurti socialines 
įmones; ragina Europos Komisiją, Tarybą 
ir valstybes nares atsižvelgti į dabartines 
iniciatyvas, susijusias su novatoriškų 
finansavimo priemonių kūrimu, 
valstybėse narėse ir vietos lygmeniu, 
atsižvelgiant į jų konkretaus statuso 
ypatybes, darbo ir organizacinę tvarką bei 
veiklos sritis; šiomis aplinkybėmis ragina 
Europos Sąjungos Komisiją, Tarybą ir 
valstybes nares ypač daug dėmesio skirti 
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mišraus kapitalo formų, atitinkančių 
socialinių įmonių1 finansavimo metodus, 
plėtrai, įskaitant įvairių rūšių viešųjų 
socialinių investicijų plėtrą ir 
kooperatinių, etiškų bankų iniciatyvas ir 
kt.;
__________________
1 Žr. EESRK nuomonė (INT/589), priimta 
2011 m. spalio 26 d.

Or. fr

Pakeitimas 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė kurti socialines įmones; laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs 
investuotojai skatinami imtis veiklos 
socialinių įmonių srityje;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 
konkretų atitinkamo teisės akto 
pasiūlymą, atsižvelgiant į akivaizdžiai 
neišnaudotą šių įmonių inovacinį ir 
socialinį potencialą; pažymi, kad prieš 
sukuriant naujas finansinės paramos 
formas bus išnagrinėtos esamos priemonės 
siekiant patikrinti jų veiksmingumą; yra 
tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlymu sukurti 
Europos socialinio verslumo fondų arba
Europos rizikos kapitalo fondų sistemą 
suteikiama galimybė kurti socialines 
įmones; mano, kad reikėtų skatinti 
solidarumo obligacijų emisiją, ir laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs 
investuotojai skatinami imtis veiklos 
socialinių įmonių srityje;

Or. it
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Pakeitimas 5
Josefa Andrés Barea

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė kurti socialines įmones; laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs 
investuotojai skatinami imtis veiklos 
socialinių įmonių srityje;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
gerinti finansavimo prieinamumą 
socialinėms įmonėms sukuriant 
reglamentavimo sistemą, skirtą įdiegti 
investicinėms priemonėms ES lygmeniu; 
pažymi, kad prieš sukuriant naujas 
finansinės paramos formas bus išnagrinėtos 
esamos priemonės siekiant patikrinti jų 
veiksmingumą, todėl mano, kad būtina 
priimti priemones, kurios leistų vertinti ir 
lyginti investicijų socialinę naudą, 
siekiant skatinti skaidresnės investicijų 
rinkos vystymą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
pasiūlymu sukurti Europos socialinio 
verslumo fondų arba Europos rizikos 
kapitalo fondų sistemą suteikiama 
galimybė kurti socialines įmones; laikosi 
nuomonės, kad galėtų būti remiamos ir 
iniciatyvos, kuriomis konkretūs neformalūs 
investuotojai skatinami imtis veiklos 
socialinių įmonių srityje;

Or. es

Pakeitimas 6
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad socialinės įmonės 
apibrėžties pateikimas komunikate dėl 
socialinio verslo iniciatyvos yra žingsnis 
link tokio tipo organizacijų specifikos 
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pripažinimo, prašo, kad ši apibrėžtis būtų 
vartojama visų ES institucijų; pabrėžia, 
kad būtina ją naudoti ir pasiūlyme dėl 
reglamento dėl Europos socialinio 
verslumo fondų, kad ten būtų 
atsižvelgiama į visus tris pagrindinius 
socialinei įmonei būdingus aspektus: 
socialinį tikslą (siekį), verslumą ir 
dalyvaujamąjį valdymą;

Or. it

Pakeitimas 7
Kent Johansson

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad yra labai įvairių 
socialinių įmonių (formos, dydžio, veiklos, 
ekonomikos ir bendradarbiavimo 
požiūriu). Kai kurios socialinės įmonės 
užima pirmaujančią padėtį plėtros savo 
veiklos srityje požiūriu ir turi pakankamai 
pajėgumų savo vystymuisi užtikrinti, 
tačiau yra tokių, kurioms trūksta 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo, 
vystymo ir valdymo srityje. Todėl svarbu 
ne tik kurti tarptautinę žinių bazę, bet ir 
užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis būtų 
prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;

Or. sv

Pakeitimas 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad socialinės įmonės 
koncepcija turėtų būti nedviprasmiškai 
siejama su demokratišku įmonės valdymu 
užtikrinant visišką ekonominę 
demokratiją, suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir skaidrumą bei dalijimąsi 
įmonės valdymu pagal Europos Sąjungos, 
ESBO ir Jungtinių Tautų nustatytus 
principus. Ragina Europos Komisiją 
atsižvelgti į šiuos aspektus nagrinėjant ir 
nustatant savo gerąją patirtį bei 
kartotinius modelius, kuriant viešuosius 
Europos socialinėms įmonėms taikomų 
ženklų ir sertifikatų duomenų bankus 
siekiant pagerinti socialinių įmonių 
matomumą ir galimybę jas palyginti, bei 
teikiant pasiūlymus dėl teisinės aplinkos 
gerinimo;

Or. it

Pakeitimas 9
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į 
komercinę verslo veiklą; pažymi, kad 
daugelyje valstybių narių taikant 
finansavimo mechanizmus socialinės 
įmonės verčiamos sutelkti pastangas į siekį 
iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų 
bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes 
tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes 
naudotis skolos ir nuosavo kapitalo 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkretų 

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės, ypač tos, 
kurios priskiriamos prie socialinės ir 
solidariosios ekonomikos įmonių, galėtų 
tapti finansiškai nepriklausomos, kad 
galėtų vykdyti bei plėtoti savo veiklą
siekdamos patenkinti bendrojo intereso 
poreikius; pažymi, kad daugelyje valstybių 
narių taikant finansavimo mechanizmus 
daugelis socialinių įmonių verčiamos 
sutelkti pastangas į siekį iš vyriausybinių 
institucijų gauti dotacijų bei lėšų, o tai 
joms trukdo užtikrinti ir gerinti savo 
teikiamų paslaugų ar tiekiamų produktų,
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socialinių įmonių veiklos būdą; skirtų patenkinti bendrojo intereso 
poreikius, kokybę; pabrėžia, kad reikia 
plėsti galimybes naudotis nuosavo kapitalo 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkretų 
socialinių įmonių veiklos būdą ir jų 
socialinius tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 10
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į 
komercinę verslo veiklą; pažymi, kad 
daugelyje valstybių narių taikant 
finansavimo mechanizmus socialinės 
įmonės verčiamos sutelkti pastangas į siekį 
iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų 
bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes 
tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes 
naudotis skolos ir nuosavo kapitalo 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkretų 
socialinių įmonių veiklos būdą;

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į 
komercinę verslo veiklą; pažymi, kad 
daugelyje valstybių narių taikant 
finansavimo mechanizmus socialinės 
įmonės verčiamos sutelkti pastangas į siekį 
iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų 
bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes 
tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes 
naudotis skolos ir nuosavo kapitalo 
priemonėmis atitinkamame įmonės plėtros 
etape, atsižvelgiant į konkretų socialinių 
įmonių veiklos būdą;

Or. lv

Pakeitimas 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į 
komercinę verslo veiklą; pažymi, kad 
daugelyje valstybių narių taikant 
finansavimo mechanizmus socialinės 
įmonės verčiamos sutelkti pastangas į siekį 
iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų 
bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes 
tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes 
naudotis skolos ir nuosavo kapitalo 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkretų 
socialinių įmonių veiklos būdą;

2. mano, kad būtina sukurti sąlygas, 
kuriomis socialinės įmonės galėtų tapti 
finansiškai nepriklausomos ir įsitraukti į 
komercinę verslo veiklą; pažymi, kad 
daugelyje valstybių narių taikant 
finansavimo mechanizmus ir vykstant 
viešiesiems pirkimams renkantis pačios 
mažiausios kainos pasiūlymus, socialinės 
įmonės verčiamos sutelkti pastangas į siekį 
iš vyriausybinių institucijų gauti dotacijų 
bei lėšų, o ne gerinti savo teikiamų 
paslaugų ar tiekiamų produktų kokybę, nes 
tai padėtų padidinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kad reikia plėsti galimybes 
naudotis skolos ir nuosavo kapitalo 
priemonėmis, atsižvelgiant į konkretų 
socialinių įmonių veiklos būdą;

Or. it

Pakeitimas 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. laikosi nuomonės, kad siekiant 
padidinti socialinių įmonių 
konkurencingumą ES lygmeniu, reikia 
skatinti kurti socialinių inovacijų centrus, 
kurie teiktų papildomą naudą ne tik vietos 
mastu; taip pat mano, kad jeigu socialinės 
įmonės būtų deramai skatinamos, galėtų 
užimti svarbią vietą kuriant darbo vietas iš 
darbo rinkos pasitraukusiems vyresniems 
nei 50 metų amžiaus darbuotojams;

Or. it
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Pakeitimas 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. prašo Komisijos ir valstybių narių 
imtis reikiamų veiksmų, siekiant sudaryti 
vienodas sąlygas socialinėms įmonėms 
dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;

Or. en

Pakeitimas 14
Josefa Andrés Barea

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad įdiegus bendrą Europos 
duomenų skelbimo sistemą bus teikiama 
aiškesnė ir veiksmingesnė informacija 
apie investicijas į socialines įmones;

Or. es

Pakeitimas 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad viena esminių problemų 
socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo 
ir valdymo srityje trūkumas, ir todėl
svarbu ne tik kurti tarptautinę žinių bazę, 
bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis 

4. mano, kad svarbu ne tik kurti tarptautinę 
žinių bazę, susijusią su socialiniu verslu, 
bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis 
būtų prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;



PE489.611v01-00 12/16 AM\902869LT.doc

LT

būtų prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;

Or. sv

Pakeitimas 16
Kent Johansson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad viena esminių problemų
socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo 
ir valdymo srityje trūkumas, ir todėl 
svarbu ne tik kurti tarptautinę žinių bazę, 
bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis 
būtų prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;

4. pabrėžia socialinių įmonių, kaip 
svarbios socialinės ekonomikos dalies,
egzistavimo svarbą. Socialinis verslas yra 
pagrindinis Europos socialinio modelio 
elementas, yra glaudžiai susijęs su 
augimo strategija „Europa 2020“ ir yra 
vertingas visuomenei. Remdami ir 
skatindami socialinį verslą, galime 
geriausiai išnaudoti jo teikiamas augimo 
galimybes ir kuriamą socialinę vertę;

Or. sv

Pakeitimas 17
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad viena esminių problemų 
socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo 
ir valdymo srityje trūkumas, ir todėl 
svarbu ne tik kurti tarptautinę žinių bazę,
bet ir užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis 
būtų prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;

4. mano, kad viena esminių socialinių 
įmonių problemų yra ta, kad 
neatsižvelgiama į šių įmonių specifiką; be 
to, primena, kad reikia suteikti daugiau 
informacijos apie tarptautines žinias, 
susijusias su socialinių įmonių, ypač 
vykdančių veiklą socialinės ir 
solidariosios ekonomikos srityje, kūrimu, 
veikla ir jų socialiniais tikslais arba 
bendruoju interesu, taip pat užtikrinti, kad 
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šiomis aplinkybėmis būtų prieinamos 
konsultavimo, mokymo ir informavimo 
paslaugos, įskaitant paslaugas, susijusias 
su pradiniu ir tęstiniu mokymu;

Or. fr

Pakeitimas 18
Vicky Ford

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad viena esminių problemų 
socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo ir 
valdymo srityje trūkumas, ir todėl svarbu 
ne tik kurti tarptautinę žinių bazę, bet ir 
užtikrinti, kad šiomis aplinkybėmis būtų 
prieinamos konsultavimo, mokymo ir 
informavimo paslaugos;

4. mano, kad viena esminių problemų 
socialinių įmonių rinkoje yra tinkamos 
praktinės patirties tokių įmonių steigimo ir 
valdymo srityje trūkumas, ir todėl svarbu 
ne tik prireikus dalytis žiniomis ir 
tarptautiniu mastu, ir atskirose valstybėse 
narėse, bet ir užtikrinti, kad šiomis 
aplinkybėmis būtų prieinamos 
konsultavimo, mokymo ir informavimo 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
kurti profesinio mokymo programas, 
įskaitant pagrįstas ryšių ir informacijos 
technologijomis, skirtas įmonėms, 
teikiančioms socialines paslaugas ir 
(arba) prekes ir paslaugas pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms;
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Or. ro

Pakeitimas 20
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad būtina keisti suvokimą 
apie socialines įmones, rengiant tinkamas 
informacines kampanijas; pažymi, kad 
daugeliu atvejų socialinių įmonių veiklai 
trukdo informuotumo problemos arba su 
jomis glaudžiai susiję stereotipai; todėl 
atkreipia dėmesį, kad, Komisijos nuomone, 
svarbiausias prioritetas yra vietos 
bendruomenių informuotumo didinimas, 
nes naudojant vietos potencialą galima 
padėti įtraukti minėtas vietos 
bendruomenes ir kartu didinti 
atitinkamuose regionuose veikiančių 
socialinių įmonių patrauklumą;

5. pabrėžia, kad būtina geriau supažindinti 
su socialinių įmonių, ypač socialinės ir 
solidariosios ekonomikos įmonių veikla, 
rengiant tinkamas informacines 
kampanijas, ir mano, kad šiam tikslui 
pasiekti būtina kuo geriau išryškinti 
socialinio verslumo pranašumus ir tikslus 
pasitelkiant ne tik grynai ekonominius, 
bet ir kitus rodiklius bei vertinimus; 
pažymi, kad daugeliu atvejų socialinių 
įmonių, ypač socialinės ir solidariosios 
ekonomikos įmonių veiklai trukdo 
informuotumo problemos arba su jomis 
glaudžiai susiję stereotipai; todėl atkreipia 
dėmesį, kad, Komisijos nuomone, 
svarbiausias prioritetas yra visų atitinkamų 
viešosios valdžios institucijų ir ypač vietos 
bendruomenių informuotumo didinimas, 
nes naudojant vietos potencialą galima 
padėti įtraukti minėtas vietos 
bendruomenes ir kartu didinti 
atitinkamuose regionuose veikiančių 
socialinių įmonių patrauklumą;

Or. fr

Pakeitimas 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Komisija numatė 
galimybę sudaryti socialinėms įmonėms 
palankias sąlygas dalyvauti viešųjų 
pirkimų rinkoje. Todėl ragina Komisiją 
numatyti ir priemonių, kurios padėtų 
paskatinti naudotis socialinėmis 
nuostatomis arba rengti viešuosius
pirkimus, skirtus neįgaliuosius 
įdarbinančioms įmonėms.

Or. it

Pakeitimas 22
Patrizia Toia

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą ištirti ir apsvarstyti 
galimybę socialinėms įmonėms naudoti 
nenaudojamus patentus siekiant 
palengvinti jų plėtrą, ir tikisi, kad 
artimiausiu metu bus numatytos 
konkrečios priemonės.

Or. fr

Pakeitimas 23
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją imtis reikiamų 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos 
standartizacijos įstaigų parengti 
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standartai taptų labiau prieinami 
socialinėms įmonėms.

Or. ro


