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Amendement 1
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. wijst erop dat sociale ondernemingen 
voor wat betreft hun aard en statuten vaak 
afwijken van de klassieke vorm van 
onderneming en in de eerste plaats zijn 
opgericht met een bepaalde 
maatschappelijke doelstelling en/of om 
het algemeen belang te dienen, en dat zij 
in hoofdzaak geen winstoogmerk hebben, 
voor veel werkgelegenheid zorgen en de 
opbrengst grotendeels herinvesteren om 
de onderneming te kunnen laten 
voortbestaan of aanwenden voor de 
ontwikkeling van sociale activiteiten of 
activiteiten die tot doel hebben te voorzien 
in behoeften van algemeen belang, en dat 
met deze ondernemingen voorts beoogd 
wordt de deelname of zelfs de 
medebesluitvorming van de werknemers 
en/of gebruikers en/of partners te 
bewerkstelligen; benadrukt dat de 
activiteiten van sociale ondernemingen 
vaak niet verplaatst kunnen worden en 
een grote bijdrage leveren aan de sociale, 
economische en territoriale cohesie  van 
de EU en de lidstaten;

Or. fr

Amendement 2
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het voorstel van de 1. verwelkomt het voorstel van de 
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Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 
Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen; 
is van mening dat initiatieven die 
specifieke "business angels" aanmoedigen 
om actief te worden op het vlak van sociaal 
ondernemen, ook kunnen worden 
bevorderd;

Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 
Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen; 
is van mening dat initiatieven die 
specifieke "business angels" aanmoedigen 
om actief te worden op het vlak van sociaal 
ondernemen, ook kunnen worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 3
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 
Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 
Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 
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ontwikkeling van sociale ondernemingen; 
is van mening dat initiatieven die
specifieke "business angels" 
aanmoedigen om actief te worden op het 
vlak van sociaal ondernemen, ook kunnen 
worden bevorderd;

erkenning en de ontwikkeling van sociale 
ondernemingen; verzoekt de Europese 
Commissie, de Raad en de lidstaten 
rekening te houden met de huidige 
initiatieven die er in de lidstaten en op 
lokaal niveau op het gebied van de 
ontwikkeling van innoverende 
financieringsinstrumenten bestaan, 
rekening houdend met het specifieke
karakter van de bijzondere 
ondernemingsvormen, de wijzen waarop 
deze ondernemingen functioneren en zijn 
georganiseerd en hun activiteiten; 
verzoekt de Europese Commissie, de Raad 
en de lidstaten in dat opzicht bijzondere 
aandacht te besteden aan de ontwikkeling 
van hybride kapitaalstructuren die 
aansluiten op de wijze waarop sociale 
ondernemingen worden gefinancierd1, 
ook voor wat betreft de verschillende 
soorten overheidsfondsen voor sociale 
investeringen en de initiatieven van 
coöperatieve banken, sociale banken, etc. 
;

__________________
1 zie advies INT/589 van het EESC, 
goedgekeurd op 26 oktober 2011

Or. fr

Amendement 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; moedigt de Commissie aan zo 
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nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 
Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen; 
is van mening dat initiatieven die 
specifieke "business angels" aanmoedigen 
om actief te worden op het vlak van sociaal 
ondernemen, ook kunnen worden 
bevorderd;

spoedig mogelijk een concreet 
wetgevingsvoorstel ter tafel te leggen, 
gezien het innovatief en sociaal vermogen 
van deze grotendeels onbenutte 
ondernemingen; wijst erop dat de 
invoering van nieuwe vormen van 
financiële steun zal worden voorafgegaan 
door een analyse van de huidige 
instrumenten om de efficiëntie ervan na te 
gaan; is er sterk van overtuigd dat het 
voorstel om een systeem van Europese 
sociale ondernemingsfondsen of Europese 
risicokapitaalfondsen tot stand te brengen 
een kans inhoudt voor de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen; is van mening dat 
de uitgifte van solidariteitsobligaties 
bevorderd dient te worden en is van 
mening dat initiatieven die specifieke 
"business angels" aanmoedigen om actief 
te worden op het vlak van sociaal 
ondernemen, ook kunnen worden 
bevorderd;

Or. it

Amendement 5
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan; is er sterk van overtuigd 
dat het voorstel om een systeem van 
Europese sociale ondernemingsfondsen of 

1. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om sociale ondernemingen een 
betere toegang te verlenen tot financiering 
door de invoering van 
investeringsinstrumenten op Europees 
niveau; wijst erop dat de invoering van 
nieuwe vormen van financiële steun zal 
worden voorafgegaan door een analyse van 
de huidige instrumenten om de efficiëntie 
ervan na te gaan en acht dit verband de 
invoering van instrumenten waarmee het 
maatschappelijke rendement van de 
investeringen kan worden gemeten en 
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Europese risicokapitaalfondsen tot stand te 
brengen een kans inhoudt voor de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen; 
is van mening dat initiatieven die 
specifieke "business angels" aanmoedigen 
om actief te worden op het vlak van sociaal 
ondernemen, ook kunnen worden 
bevorderd;

vergeleken noodzakelijk om de 
ontwikkeling van een transparantere 
investeringsmarkt te bevorderen; is er 
sterk van overtuigd dat het voorstel om een 
systeem van Europese sociale 
ondernemingsfondsen of Europese 
risicokapitaalfondsen tot stand te brengen 
een kans inhoudt voor de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen; is van mening dat 
initiatieven die specifieke "business 
angels" aanmoedigen om actief te worden 
op het vlak van sociaal ondernemen, ook 
kunnen worden bevorderd;

Or. es

Amendement 6Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
definitie van een sociale onderneming die 
wordt voorgesteld in de mededeling inzake 
het initiatief voor sociaal 
ondernemerschap een stap voorwaarts is 
op weg naar erkenning van de specifieke 
kenmerken van dit type organisatie, 
verzoekt deze beschrijving te hanteren in 
alle instellingen van de Unie; dringt erop 
aan dat deze zelfde beschrijving wordt 
gebruikt in het voorstel voor een 
verordening inzake Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen, 
aangezien zij de drie sleutelbegrippen 
omvat die de sociale onderneming 
kenmerken: de sociale doelstelling; de 
ondernemersactiviteit; en de op 
participatie gestoelde bestuursvorm.

Or. it
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Amendement 7
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat er grote verschillen 
zijn tussen sociale ondernemingen wat 
betreft vorm, grootte, zakelijke 
activiteiten, financiële situatie en 
samenwerkingsverbanden; merkt op dat 
terwijl sommige sociale ondernemingen 
toonaangevend zijn voor de ontwikkeling 
in hun sector, andere gepaste knowhow 
behoeven met betrekking tot de 
totstandbrenging, de ontwikkeling en het 
beheer van dergelijke ondernemingen, en 
dat het daarom belangrijk is om niet 
alleen een internationale kennisbank te 
creëren maar ook ervoor te zorgen dat op 
dit vlak advies, opleiding en informatie 
beschikbaar is;

Or. sv

Amendement 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vestigt er de aandacht op dat het 
concept "sociale onderneming" of "social 
business" ondubbelzinnig gepaard moet 
gaan met democratisch 
ondernemingsbestuur dat een volledige 
waarborg biedt voor economische 
democratie, participatie van 
belanghebbenden en een transparante 
bedrijfsvoering die beantwoordt aan de 
beginselen van de Europese Unie, de 
OESO en de Verenigde Naties. nodigt de 
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Europese Commissie uit rekening met 
deze aspecten te houden in haar analyse, 
bij het identificeren van goede werkwijzen 
en reproduceerbare modellen, bij het 
opzetten van openbare databanken met 
keurmerken en certificeringen voor 
sociale ondernemingen in Europa om hun 
zichtbaarheid en vergelijkbaarheid te 
verbeteren, alsmede in haar voorstellen 
ter verbetering van het juridisch kader.

Or. it

Amendement 9
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken en 
actief worden in een commerciële 
zakelijke activiteit; merkt op dat in veel 
lidstaten financiële mechanismen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun 
aandacht te richten op het verkrijgen van 
subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, eerder dan op het
verhogen van de kwaliteit van hun diensten 
of producten waardoor hun 
concurrentiekracht zou verhogen; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot schuldinstrumenten en
aandelen, rekening houdend met de 
specifieke werkwijze van sociale 
ondernemingen;

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen, en met name 
wanneer zij in de sociale en solidaire 
economie opereren, financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken om 
hun activiteiten gericht op het voorzien in 
behoeften van algemeen belang te kunnen 
uitvoeren en ontwikkelen; merkt op dat in 
veel lidstaten financiële mechanismen een 
groot aantal sociale ondernemingen ertoe 
dwingen om hun aandacht te richten op het 
verkrijgen van subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, wat ten koste gaat 
van het kunnen garanderen en verhogen 
van de kwaliteit van hun diensten of 
producten gericht op het voorzien in 
behoeften van algemeen belang; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot aandelen, rekening houdend met 
de specifieke werkwijze en de 
maatschappelijke doelstelling van sociale 
ondernemingen;

Or. fr
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Amendement 10
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken en 
actief worden in een commerciële zakelijke 
activiteit; merkt op dat in veel lidstaten 
financiële mechanismen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun 
aandacht te richten op het verkrijgen van 
subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, eerder dan op het 
verhogen van de kwaliteit van hun diensten 
of producten waardoor hun 
concurrentiekracht zou verhogen; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot schuldinstrumenten en aandelen, 
rekening houdend met de specifieke 
werkwijze van sociale ondernemingen;

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken en 
actief worden in een commerciële zakelijke 
activiteit; merkt op dat in veel lidstaten 
financiële mechanismen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun 
aandacht te richten op het verkrijgen van 
subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, eerder dan op het 
verhogen van de kwaliteit van hun diensten 
of producten waardoor hun 
concurrentiekracht zou verhogen; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot schuldinstrumenten en aandelen 
in de respectieve fase van 
ondernemingsontwikkeling, rekening 
houdend met de specifieke werkwijze van 
sociale ondernemingen;

Or. lv

Amendement 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken en 
actief worden in een commerciële zakelijke 
activiteit; merkt op dat in veel lidstaten 

2. acht het noodzakelijk om 
omstandigheden te scheppen waarin 
sociale ondernemingen financiële 
onafhankelijkheid kunnen bereiken en 
actief worden in een commerciële zakelijke 
activiteit; merkt op dat in veel lidstaten 
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financiële mechanismen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun 
aandacht te richten op het verkrijgen van 
subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, eerder dan op het 
verhogen van de kwaliteit van hun diensten 
of producten waardoor hun 
concurrentiekracht zou verhogen; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot schuldinstrumenten en aandelen, 
rekening houdend met de specifieke 
werkwijze van sociale ondernemingen;

financiële mechanismen en een afnemend 
aantal aanbestedingen sociale 
ondernemingen ertoe dwingen om hun 
aandacht te richten op het verkrijgen van 
subsidies en fondsen van 
overheidsinstellingen, eerder dan op het 
verhogen van de kwaliteit van hun diensten 
of producten waardoor hun 
concurrentiekracht zou verhogen; legt de 
nadruk op de noodzaak om meer toegang te 
krijgen tot schuldinstrumenten en aandelen, 
rekening houdend met de specifieke 
werkwijze van sociale ondernemingen;

Or. it

Amendement 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat, om de 
concurrentiekracht van sociale 
ondernemingen op Europees niveau te 
verhogen, de ontwikkeling moet worden 
bevorderd van centra van sociale 
innovatie, die niet alleen op lokaal niveau 
toegevoegde waarde hebben; is bovendien 
van mening dat sociale ondernemingen, 
met behulp van passende stimulansen, 
van belang kunnen zijn voor de 
werkgelegenheid van gekwalificeerde 
werknemers ouder dan 50 jaar die de 
arbeidsmarkt hebben verlaten;

Or. it

Amendement 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de benodigde maatregelen te 
treffen om sociale ondernemingen gelijke 
kansen te bieden wanneer zij deelnemen 
aan openbare aanbestedingen;

Or. en

Amendement 14
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de invoering van 
een gemeenschappelijk Europees kader 
voor de publicatie van gegevens zal 
waarborgen dat de informatie over 
investeringen in sociale ondernemingen 
duidelijker en doelmatiger wordt.

Or. es

Amendement 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen op de markt van 
de sociale ondernemingen het gebrek van 
gepaste knowhow is bij de 
totstandbrenging en het beheer van 
dergelijke ondernemingen, en dat het 

4. is van mening dat het belangrijk is om 
niet alleen een internationale kennisbank 
betreffende sociaal ondernemerschap te 
creëren, maar ook ervoor te zorgen dat 
advies, opleiding en informatie beschikbaar 
is;
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daarom belangrijk is om niet alleen een 
internationale kennisbank te creëren, maar 
ook ervoor te zorgen dat op dit vlak advies, 
opleiding en informatie beschikbaar is;

Or. sv

Amendement 16
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen op de markt van 
de sociale ondernemingen het gebrek van 
gepaste knowhow is bij de
totstandbrenging en het beheer van 
dergelijke ondernemingen, en dat het
daarom belangrijk is om niet alleen een
internationale kennisbank te creëren, 
maar ook ervoor te zorgen dat op dit vlak 
advies, opleiding en informatie 
beschikbaar is;

4. benadrukt hoe belangrijk het bestaan
van sociale ondernemingen is als 
belangrijke spelers in de sociale 
economie; wijst erop dat sociaal 
ondernemerschap een centraal element is 
van het Europese sociale model, nauw 
samenhangt met de EU 2020-strategie en
een belangrijke bijdrage levert aan de 
samenleving; benadrukt dat we door 
sociaal ondernemerschap te steunen, het 
groeipotentieel en de opties om sociale 
waarde te scheppen, optimaal kunnen 
benutten;

Or. sv

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen op de markt van 
de sociale ondernemingen het gebrek van 
gepaste knowhow is bij de 
totstandbrenging en het beheer van 

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen van de sociale 
ondernemingen is, dat er geen rekening 
wordt gehouden met het specifieke 
karakter van hun onderneming; wijst er 
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dergelijke ondernemingen, en dat het 
daarom belangrijk is om niet alleen een 
internationale kennisbank te creëren, maar 
ook ervoor te zorgen dat op dit vlak advies, 
opleiding en informatie beschikbaar is;

overigens op dat het noodzakelijk is betere 
voorlichting te geven over het bestaan van 
internationale kennis over het oprichten, 
het functioneren en de maatschappelijke 
doelstellingen of doelstellingen van 
algemeen belang van sociale 
ondernemingen, en in het bijzonder de 
ondernemingen die in de sociale en 
solidaire economie werkzaam zijn, maar 
ook ervoor te zorgen dat op dit vlak advies, 
opleiding en informatie beschikbaar is, ook 
in het kader van de basis- en nascholing;

Or. fr

Amendement 18
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen op de markt van 
de sociale ondernemingen het gebrek van 
gepaste knowhow is bij de 
totstandbrenging en het beheer van 
dergelijke ondernemingen, en dat het 
daarom belangrijk is om niet alleen een 
internationale kennisbank te creëren, 
maar ook ervoor te zorgen dat op dit vlak 
advies, opleiding en informatie beschikbaar 
is;

4. is van mening dat een van de 
fundamentele problemen op de markt van 
de sociale ondernemingen het gebrek van 
gepaste knowhow is bij de 
totstandbrenging en het beheer van 
dergelijke ondernemingen, en dat het 
daarom belangrijk is om kennis niet alleen 
binnen de individuele lidstaten te delen 
en, waar van toepassing, internationaal, 
maar ook ervoor te zorgen dat op dit vlak 
advies, opleiding en informatie beschikbaar 
is;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beroepsopleidingsprogramma's 
te ontwikkelen, onder meer op basis van 
het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie, ten behoeve 
van ondernemingen die sociale diensten 
leveren en/of goederen en diensten 
bestemd voor een kwetsbare 
bevolkingsgroep;

Or. ro

Amendement 20Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het essentieel is om het 
beeld van sociale ondernemingen te 
wijzigen via gepaste informatiecampagnes; 
merkt op dat in veel gevallen de acties van 
sociale ondernemingen gehinderd worden 
door bewustzijnsproblemen of door de 
stereotypen waarmee ze te maken krijgen; 
merkt daarom op dat naar de mening van 
de Commissie de hoogste prioriteit ligt bij 
het verruimen van het bewustzijn binnen 
de lokale gemeenschappen, aangezien het 
aanwenden van het lokale potentieel ertoe 
kan bijdragen om de lokale 
gemeenschappen te betrekken en tegelijk 
de in de betrokken regio's actieve sociale 
ondernemingen aantrekkelijker te maken;

5.  benadrukt dat het essentieel is om 
sociale ondernemingen meer op de kaart te 
zetten, en in het bijzonder de 
ondernemingen die in de sociale en 
solidaire economie werkzaam zijn via 
gepaste informatiecampagnes, en is van 
mening dat het met het oog daarop nodig 
is meer zichtbaarheid te geven aan de 
voordelen en doelstellingen van het 
sociaal ondernemerschap door niet alleen 
naar zuiver economische, maar ook naar 
andere evaluaties en indicatoren te kijken; 
merkt op dat in veel gevallen de acties van 
sociale ondernemingen, en met name de 
ondernemingen die in de sociale en 
solidaire economie opereren, gehinderd 
worden door bewustzijnsproblemen of 
door de stereotypen waarmee ze te maken 
krijgen; merkt daarom op dat naar de 
mening van de Commissie de hoogste 
prioriteit ligt bij het verruimen van het 
bewustzijn binnen alle overheidsinstanties 
en in het bijzonder binnen de lokale 
gemeenschappen, aangezien het 
aanwenden van het lokale potentieel ertoe 
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kan bijdragen om de lokale 
gemeenschappen te betrekken en tegelijk 
de in de betrokken regio's actieve sociale 
ondernemingen aantrekkelijker te maken;

Or. fr

Amendement 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de gelegenheid die in de 
mededeling wordt voorzien om te 
bevorderen dat sociale ondernemingen 
deelnemen aan overheidsaanbestedingen. 
nodigt met dit oogmerk de Commissie uit 
maatregelen te nemen om aan te 
moedigen dat gebruik wordt gemaakt van 
sociale clausules of van aanbestedingen 
die zijn voorbehouden aan 
ondernemingen die mensen in een 
achterstandssituatie in dienst hebben.

Or. it

Amendement 22
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over het feit dat de 
Commissie onderzoekt of het mogelijk is 
dat sociale ondernemingen gebruikmaken 
van slapende octrooien, om zo hun 
ontwikkeling te vergemakkelijken, en 
hoopt op concrete maatregelen in de 
nabije toekomst;
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Or. fr

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen te nemen om te zorgen dat de 
normen die zijn ontwikkeld door de 
Europese normalisatie-instellingen, 
toegankelijker worden voor sociale 
ondernemingen;

Or. ro


