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Emenda 1
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

-1. Ifakkar li l-intrapriżi soċjali ħafna 
drabi jkunu organizzazzjonijiet ta' natura 
u status differenti mill-intrapriżi 
konvenzjonali, maħluqa biex jissodisfaw 
objettivi primarjament soċjali u/jew ta' 
interess ġenerali u essenzjalment mhux 
għal skop ta' qligħ, li jiġġeneraw diversi 
impjiegi u li l-benefiċċji tagħhom huma 
essenzjalment is-sostenibbiltà jew l-
iżvilupp ta' attivitajiet soċjali jew bl-għan 
li jissodisfaw ħtiġijiet ta' interess ġenerali, 
u li l-funzjonament tagħhom għandu l-
għan ukoll li jiżgura l-parteċipazzjoni jew 
il-kodeċiżjoni tal-impjegati u/jew tal-
utenti u/jew tal-imsieħba tiegħu; 
jenfasizza li l-attivitajiet tal-intrapriżi 
soċjali spiss ikunu lokali u jieħdu sehem
l-aktar fil-koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha;

Or. fr

Emenda 2
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tintroduċi strumenti tal-
investiment fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
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introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

Or. en

Emenda 3
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tirrikonoxxi u tikkostitwixxi opportunità 
biex jinħolqu intrapriżi soċjali; jitlob lill-
Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill u lill-
Istati Membri biex biex iqisu inizzjattivi 
attwali fl-Istati Membri u fil-livell lokali 
fl-iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi filwaqt li jqisu l-ispeċifiċità tal-
istatuti partikolari, modi ta’ operazzjoni u 
organizzazzjoni, u attivitajiet; f’dan ir-
rigward, jitlob lill-Kummissjoni Ewropea, 
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lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-iżvilupp ta’ 
strutturi ta’ kapitali ibridi li 
jikkorrispondu għall-modi ta’ 
finanzjament tal-intrapriżi soċjali1, inkluż 
dwar l-iżvilupp ta’ tipi differenti ta’ 
investimenti soċjali pubbliċi u l-inizzjattivi 
ta’ banek kooperattivi, etiċi, eċċ.;
__________________
1 cf. INT/589 opinjoni tal-KESE, adottat 
fis-26 ta’ Ottubru 2011

Or. fr

Emenda 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi, 
imsejħa “business angels, biex jinvolvu 
ruħhom fil-qasam tan-negozju soċjali tista’ 
ssir promozzjoni tagħhom ukoll;

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex tippreżenta proposta leġiżlattiva u 
konkreta mill-aktar fis b’kunsiderazzjoni 
tal-potenzjal innovattiv u soċjali ta’ dawn 
l-intrapriżi li prattikament ma ġiex 
esplorat;  jirrimarka li l-introduzzjoni ta’ 
forom ġodda ta’ appoġġ finanzjarju se 
jkunu preċeduti minn analiżi tal-istrumenti 
attwali sabiex tiġi vverifikata l-effiċjenza 
tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-proposta li 
tinħoloq sistema ta’ fondi Ewropej għal 
intraprenditorija soċjali jew fondi Ewropej 
ta’ kapital ta’ riskju tikkostitwixxi 
opportunità biex jinħolqu intrapriżi soċjali; 
iqis li l-ħruġ ta’ obbligi ta’ solidarjetà 
għandu jiġi inċentivat u hu tal-fehma li 
inizjattivi li jħeġġu Investituri Privati 
speċifiċi, imsejħa “business angels, biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
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soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

Or. it

Emenda 5
Josefa Andrés Barea

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom; jemmen bis-sħiħ li l-
proposta li tinħoloq sistema ta’ fondi 
Ewropej għal intraprenditorija soċjali jew 
fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li żżid 
l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi 
soċjali billi tistabbilixxi qafas regolatorju 
biex tintroduċi strumenti tal-investiment 
fil-livell tal-UE; jirrimarka li l-
introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju se jkunu preċeduti minn analiżi 
tal-istrumenti attwali sabiex tiġi vverifikata 
l-effiċjenza tagħhom u għalhekk iqis li 
huwa meħtieġ li wieħed jitgħammar bl-
għodod li jippermettu l-kejl u t-tqabbil tar-
ritorn soċjali tal-investiment bil-għan li 
jiġi promoss l-iżvilupp ta' suq tal-
investiment aktar trasparenti; jemmen bis-
sħiħ li l-proposta li tinħoloq sistema ta’ 
fondi Ewropej għal intraprenditorija soċjali 
jew fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju 
tikkostitwixxi opportunità biex jinħolqu 
intrapriżi soċjali; hu tal-fehma li inizjattivi 
li jħeġġu Investituri Privati speċifiċi biex 
jinvolvu ruħhom fil-qasam tan-negozju 
soċjali tista’ ssir promozzjoni tagħhom 
ukoll;

Or. 

Emenda 6
Patrizia Toia
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Iqis li d-definizzjoni ta’ intrapriża 
soċjali proposta mill-komunikazzjoni 
dwar l-inizjattiva għall-imprenditorjat 
soċjali hija pass pożittiv lejn l-għarfien 
tal-ispeċifiċità ta’ din it-tip ta’ 
organizzazzjoni, jistieden biex din id-
deskrizzjoni tintuża mill-istituzzjonijiet 
kollha tal-UE;  jenfasizza l-ħtieġa li din 
id-deskrizzjoni tintuża fil-proposta għal 
regolament dwar il-fondi Ewropej għall-
imprenditorjat soċjali, biex tikkunsidra t-
tliet dimensjonijiet ewlenin li jiddistingwu 
l-intrapriża soċjali: l-objettiv/riżultat 
soċjali; l-attività imprenditorjali;  u l-
governanza parteċipattiva. 

Or. it

Emenda 7
Kent Johansson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li hemm differenza kbira 
fost l-intrapriżi soċjali f’termini ta’ forom, 
daqs, attività tan-negozju, ekonomija u 
kooperazzjoni. Hemm intrapriżi soċjali li 
huma mexxejja fl-iżvilupp fil-kampijiet 
tagħhom u li għandhom kapaċità 
adegwata għall-iżvilupp tagħhom stess, 
iżda hemm ukoll dawk fil-bżonn ta’ 
għarfien meta jiġu biex jistabbilixxu, 
jiżviluppaw u jimmaniġjaw intrapriża 
bħal din. Għalhekk huwa importanti 
mhux biss li tinħoloq bażi internazzjonali 
ta’ għarfien, iżda wkoll li jiġi żgurat li l-
parir, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
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disponibbli f’dan il-kuntest;

Or. sv

Emenda 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li l-kunċett ta’ “intrapriża 
soċjali” jew “negozju soċjali” ikun 
assoċjat b’mod ċar ma’ governanza ta’ 
intrapriża demokratika li tiggarantixxi 
bis-sħiħ id-demokrazija ekonomika, il-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati u t-
trasparenza u l-iskambju tal-ġestjoni tal-
intrapriża bi qbil mal-prinċipji tal-Unjoni 
Ewropea, tal-OKŻE u tan-Nazzjonijiet 
Uniti.  Jistieden lill-Kummissjoni 
Ewropea biex iżżomm rendikont ta’ dawn 
l-aspetti fl-analiżi u fl-identifikazzjoni tal-
prattiki tajba u tal-mudelli li jistgħu jiġu 
riprodotti u fl-elaborazzjoni tad-databases 
pubbliċi tat-tikketti u ċertifikazzjonijiet 
applikabbli għall-intrapriżi soċjali fl-
Ewropa, biex tittejjeb il-viżibilità u l-
komparabilità tagħhom apparti milli fil-
proposti tagħha għal titjib fil-kuntest 
ġuridiku.

Or. it

Emenda 9
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 
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kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali jkunu jistgħu jiksbu l-indipendenza 
finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività 
tan-negozju kummerċjali; jinnota li, 
f'ħafna Stati Membri, il-mekkaniżmi 
finanzjarji jġiegħlu lill-intrapriżi soċjali 
biex jiffokaw fuq il-kisba ta’ għotjiet u 
fondi minn istituzzjonijiet governattivi, 
aktar milli jżidu fuq il-kwalità tas-servizzi 
jew il-prodotti tagħhom, li tgħin biex 
tagħti spinta lill-kompetittività tagħhom; 
jenfasizza l-bżonn li jitwessa’ l-aċċess 
għad-dejn u l-istrumenti azzjonarji, filwaqt 
li jitqies il-mod speċifiku kif joperaw l-
intrapriżi soċjali;

kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali u l-aktar dawk li jaqgħu taħt l-
ekonomija soċjali u solidarja jistgħu 
jiksbu l-indipendenza finanzjarja biex 
imexxu et jiżviluppaw l-attivitajiet 
tagħhom biex jissodisfawil-bżonnijiet ta’ 
interess ġenerali; jinnota li, f'ħafna Stati 
Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji jġiegħlu
numru kbir ta' intrapriżi soċjali biex 
jiffokaw fuq il-kisba ta’ għotjiet u fondi 
minn istituzzjonijiet governattivi għad-
detriment tal-garanzija u t-titjib tal-
kwalità tas-servizzi jew il-prodotti 
tagħhom għall-bżonnijiet ta’ interess 
ġenerali; jenfasizza l-bżonn li jitwessa’ l-
aċċess għall-istrumenti azzjonarji, filwaqt 
li jitqies il-mod kif joperaw u l-iskop 
soċjali propju lill-intrapriżi soċjali;

Or. fr

Emenda 10
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 
kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali jkunu jistgħu jiksbu l-indipendenza 
finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività 
tan-negozju kummerċjali; jinnota li, f'ħafna 
Stati Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji 
jġiegħlu lill-intrapriżi soċjali biex jiffokaw 
fuq il-kisba ta’ għotjiet u fondi minn 
istituzzjonijiet governattivi, aktar milli 
jżidu fuq il-kwalità tas-servizzi jew il-
prodotti tagħhom, li tgħin biex tagħti spinta 
lill-kompetittività tagħhom; jenfasizza l-
bżonn li jitwessa’ l-aċċess għad-dejn u l-
istrumenti azzjonarji, filwaqt li jitqies il-
mod speċifiku kif joperaw l-intrapriżi 
soċjali;

2.Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 
kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali jkunu jistgħu jiksbu l-indipendenza 
finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività 
tan-negozju kummerċjali; jinnota li, f'ħafna 
Stati Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji 
jġiegħlu lill-intrapriżi soċjali biex jiffokaw 
fuq il-kisba ta’ għotjiet u fondi minn 
istituzzjonijiet governattivi, aktar milli 
jżidu fuq il-kwalità tas-servizzi jew il-
prodotti tagħhom, li tgħin biex tagħti spinta 
lill-kompetittività tagħhom; jenfasizza l-
bżonn li jitwessa’ l-aċċess għad-dejn u l-
istrumenti azzjonarji, fl-istadju rispettiv 
tal-iżviluġġ tal-intrapriża, filwaqt li jitqies 
il-mod speċifiku kif joperaw l-intrapriżi 
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soċjali;

Or. lv

Emenda 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 
kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali jkunu jistgħu jiksbu l-indipendenza 
finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività 
tan-negozju kummerċjali; jinnota li, f'ħafna 
Stati Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji 
jġiegħlu lill-intrapriżi soċjali biex jiffokaw 
fuq il-kisba ta’ għotjiet u fondi minn 
istituzzjonijiet governattivi, aktar milli 
jżidu fuq il-kwalità tas-servizzi jew il-
prodotti tagħhom, li tgħin biex tagħti spinta 
lill-kompetittività tagħhom; jenfasizza l-
bżonn li jitwessa’ l-aċċess għad-dejn u l-
istrumenti azzjonarji, filwaqt li jitqies il-
mod speċifiku kif joperaw l-intrapriżi 
soċjali;

2. Jikkunsidra li hu neċessarju li jinħolqu 
kundizzjonijiet li taħthom l-intrapriżi 
soċjali jkunu jistgħu jiksbu l-indipendenza 
finanzjarja u jinvolvu ruħhom fl-attività 
tan-negozju kummerċjali; jinnota li, f'ħafna 
Stati Membri, il-mekkaniżmi finanzjarji u 
t-tnaqqis tal-kuntratti jġiegħlu lill-
intrapriżi soċjali biex jiffokaw fuq il-kisba 
ta’ għotjiet u fondi minn istituzzjonijiet 
governattivi, aktar milli jżidu fuq il-kwalità 
tas-servizzi jew il-prodotti tagħhom, li 
tgħin biex tagħti spinta lill-kompetittività 
tagħhom; jenfasizza l-bżonn li jitwessa’ l-
aċċess għad-dejn u l-istrumenti azzjonarji, 
filwaqt li jitqies il-mod speċifiku kif 
joperaw l-intrapriżi soċjali;

Or. it

Emenda 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a.Jikkunsidra li biex tiżdied il-
kompetittività tal-intrapriżi soċjali f’livell 
Ewropew għandha tiġi megħjuna l-
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kostruzzjoni ta' punti ta' innovazzjoni 
soċjali, li jkollhom valur miżjud li ma
jkunx biss wieħed lokali;  jikkunsidra 
wkoll li l-intrapriżi soċjali, permezz ta’ 
inċentivi adegwati, jistgħu jkunu 
importanti għall-impjegar ta’ ħaddiema 
kwalifikati ta’ età ta’ aaktar minn 50 sena 
li jkunu ħarġu mis-suq tax-xogħol; 

Or. it

Emenda 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-azzjoni neċessarja 
sabiex jingħataw opportunitajiet indaqs 
lill-intrapriżi soċjali meta dawn 
jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku;

Or. en

Emenda 14
Josefa Andrés Barea

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jemmen li l-introduzzjoni ta’ qafas 
Ewropew komuni dwar il-pubblikazzjoni 
tad-dejta se jiżgura informazzjoni aktar 
ċara u effettiva tal-investiment fl-
intrapriżi soċjali.

Or. 
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Emenda 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali 
hija n-nuqqas ta’ għarfien xieraq biex 
ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-
intrapriżi, u li għalhekk huwa importanti 
mhux biss li tinħoloq bażi ta’ għarfien 
internazzjonali, iżda wkoll li jiġi żgurat li l-
pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
disponibbli f'dan il-kuntest;

4. Jemmen li huwa importanti mhux biss li 
tinħoloq bażi ta’ għarfien internazzjonali 
dwar l-intrapriża soċjali, iżda wkoll li jiġi 
żgurat li l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni 
jkunu disponibbli f'dan il-kuntest;

Or. sv

Emenda 16
Kent Johansson

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali 
hija n-nuqqas ta’ għarfien xieraq biex 
ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-
intrapriżi, u li għalhekk huwa importanti 
mhux biss li tinħoloq bażi ta’ għarfien 
internazzjonali, iżda wkoll li jiġi żgurat li 
l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
disponibbli f'dan il-kuntest;

4.Jenfasizza l-importanza tal-preżenza tal-
intrapriżi soċjali bħala attur importanti fl-
ekonomija soċjali. L-intrapriża soċjali 
tikkositwixxi element ċentrali fil-mudell 
soċjali Ewropew, hija magħquda mill-qrib 
mal-istrateġija ta’ tkabbir Ewropa 2020 u 
hija ta’ kontribut siewi għas-soċjetà. 
Permezz tal-appoġġ  u l-promozzjoni tal-
intrapriża soċjali, nistgħu nużaw bl-aħjar 
mod il-potenzjal ta’ tkabbir tagħha u l-
kapaċità li tiġġenera l-valur soċjali;
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Or. sv

Emenda 17
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali 
hija n-nuqqas ta’ għarfien xieraq biex 
ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-
intrapriżi, u li għalhekk huwa importanti 
mhux biss li tinħoloq bażi ta’ għarfien 
internazzjonali, iżda wkoll li jiġi żgurat li 
l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
disponibbli f'dan il-kuntest;

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali al-intrapriżi soċjali hija l-
impossibiltà għal dawn l-intrapriżi li jqisu 
l-ispeċifiċitajiet tagħhom; ifakkar ukoll il-
ħtieġa li għarfien aħjar dwar l-eżistenza 
ta’ għarfien internazzjonali marbut mal-
ħolqien, l-operazzjoni u l-iskop soċjali jew
ta’ interess ġenerali tal-intrapriżi soċjali u 
l-aktar dawk tal-ekonomija soċjali u 
solidarja, iżda wkoll li jiġi żgurat li l-
pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
disponibbli f'dan il-kuntest, inkluż bħala 
parti mit-taħriġ inizjali u kontinwu;

Or. fr

Emenda 18
Vicky Ford

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali 
hija n-nuqqas ta’ għarfien xieraq biex 
ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-
intrapriżi, u li għalhekk huwa importanti 
mhux biss li tinħoloq bażi ta’ għarfien 
internazzjonali, iżda wkoll li jiġi żgurat li 
l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni jkunu 
disponibbli f'dan il-kuntest;

4. Jemmen li waħda mill-problemi 
fundamentali fis-suq tal-intrapriżi soċjali 
hija n-nuqqas ta’ għarfien xieraq biex 
ikunu stabbiliti u mmaniġġjati dawn l-
intrapriżi, u li għalhekk huwa importanti 
mhux biss li jinqasam l-għarfien fuq livell 
internazzjonali, fejn xieraq, kif ukoll fi 
Stati Membri individwali, iżda wkoll li jiġi 
żgurat li l-pariri, it-taħriġ u l-informazzjoni 
jkunu disponibbli f'dan il-kuntest;
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Or. en

Emenda 19
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżviluppaw programmi ta’ taħriġ 
vokazzjonali, inkluż dawk ibbażati fuq l-
użu ta’ komunikazzjonijiet u teknoloġija 
tal-informatika, li huma ddedikati għall-
kummerċ u jipprovdu servizzi soċjali 
u/jew oġġetti u servizzi għal popolazzjoni 
vulnerabbli;

Or. ro

Emenda 20
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li huwa essenzjali li tinbidel 
il-perċezzjoni tal-intrapriżi soċjali
permezz ta’ kampanji ta’ informazzjoni 
xierqa; jinnota li f'ħafna każijiet l-
operazzjonijiet ta’ intrapriżi soċjali huma 
mfixkla minn problemi ta’ għarfien jew 
mill-isterjotipi li jeżistu dwarhom; jinnota, 
għalhekk, li fil-fehma tal-Kummissjoni, il-
prijorità ewlenija hija li jitwessa’ l-għarfien 
fil-komunitajiet lokali, peress li l-użu tal-
potenzjal lokali jista’ jgħin biex dawn il-
komunitajiet lokali jkunu involuti u fl-
istess ħin tiżdied l-attrazzjoni tal-intrapriżi 
soċjali li jaħdmu fir-reġjuni kkonċernati;

5. Jenfasizza li huwa essenzjali li wieħed 
jgħarraf aħjar lill-intrapriżi soċjali u l-
aktar dawk tal-ekonomija soċjali u 
solidarja permezz ta’ kampanji ta’ 
informazzjoni xierqa u jemmen li dan l-
għan jeħtieġ jagħti viżibbiltà akbar għall-
benefiċċji u l-għanijiet tal-
intraprenditorju soċjal permezz ta’ 
valutazzjonijiet oħra u indikaturi oħra 
għajr dawk purament ekonomiċi; jinnota 
li f'ħafna każijiet l-operazzjonijiet ta’ 
intrapriżi soċjali u l-aktar dawk tal-
ekonomija soċjali u solidarja huma 
mfixkla minn problemi ta’ għarfien jew 
mill-isterjotipi li jeżistu dwarhom; jinnota, 
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għalhekk, li fil-fehma tal-Kummissjoni, il-
prijorità ewlenija hija li jitwessa’ l-għarfien 
fl-awtoritajiet pubbliċi u l-aktar fil-
komunitajiet lokali jkunu involuti u fl-
istess ħin tiżdied l-attrazzjoni tal-intrapriżi 
soċjali li jaħdmu fir-reġjuni kkonċernati;

Or. fr

Emenda 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-opportunità prevista mill-
Komunikazzjoni biex tiġi megħjuna l-
parteċipazzjoni tal-intrapriżi soċjali fis-
suq tal-akkwisti pubbliċi.  F’dan ir-
rigward jistieden lill-Kummissjoni biex 
tistipula miżuri sabiex tinkoraġixxi l-użu 
tal-klawżoli soċjali jew tal-akkwisti li 
huma riżervati għall-intrapriżi li jħaddmu 
persuni żvantaġġati. 

Or. it

Emenda 22
Patrizia Toia

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni li 
teduka u tikkunsidra l-użu possibbli ta' 
privattivi reqdin mill-intrapriżi soċjali 
biex tiffaċilita l-iżvilupp soċjali tagħha, u 
jittama miżuri konkreti fil-futur qarib.

Or. fr
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Emenda 23
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-passi 
neċessarji biex tiżgura li l-istandards 
mwaqqfa mill-korpi ta’ standardizzazzjoni 
Ewropej isiru aktar aċċessibbli għall-
intrapriżi soċjali;

Or. ro


