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Poprawka 1
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1. przypomina, że przedsiębiorstwa 
społeczne to najczęściej organizacje 
mające inny charakter i statut niż 
tradycyjne przedsiębiorstwa oraz tworzone 
z myślą o osiągnięciu przede wszystkim 
celów społecznych lub leżących w 
interesie ogólnym, zasadniczo 
niedochodowe, generujące wiele miejsc 
pracy i reinwestujące zyski przede 
wszystkim w utrwalenie lub rozwijanie 
działalności o charakterze społecznym, 
bądź też służącej zaspokojeniu potrzeb 
leżących w interesie ogólnym; przypomina 
też, że działanie przedsiębiorstw 
społecznych ma również na celu 
zapewnienie uczestnictwa pracowników, 
użytkowników lub partnerów w 
podejmowaniu decyzji, czy wręcz 
zapewnienie ich współdecydowania; 
podkreśla, że działania przedsiębiorstw 
społecznych najczęściej nie podlegają 
delokalizacji i przyczyniają się w dużej 
mierze do zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
Unii i jej państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 2
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 1



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

PL

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez wprowadzenie
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

Or. en

Poprawka 3
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 



AM\902869PL.doc 5/17 PE489.611v01-00

PL

europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi okazję do 
uznania przedsiębiorstw społecznych i 
szansę na ich rozwój; wzywa Komisję 
Europejską, Radę i państwa członkowskie 
do wzięcia pod uwagę inicjatyw 
podejmowanych obecnie w państwach 
członkowskich i na szczeblu lokalnym w 
zakresie rozwijania nowatorskich 
instrumentów finansowych, 
uwzględniających specyfikę odrębnych 
statutów, sposobów funkcjonowania i 
organizacji oraz działalności; w tym 
kontekście wzywa Komisję Europejską, 
Radę i państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój 
struktur opartych na kapitale 
hybrydowym w ramach sposobów 
finansowania przedsiębiorstw 
społecznych1, także gdy chodzi o rozwój 
różnego rodzaju publicznych inwestycji 
społecznych i inicjatyw dotyczących 
banków spółdzielczych, społecznych itp.
__________________
1 Por. opinia INT/589 EKES-u, przyjęta 
dnia 26 października 2011 r.

Or. fr

Poprawka 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; zachęca Komisję, aby możliwie 
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form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

najszybciej przedstawiła konkretny 
wniosek ustawodawczy, mając na uwadze 
niewykorzystany w dużej mierze 
innowacyjny i społeczny potencjał tych 
przedsiębiorstw; wskazuje, że 
wprowadzenie nowych form wsparcia 
finansowego będzie poprzedzone analizą 
obecnych instrumentów w celu weryfikacji 
ich efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; 
uważa, że należy dążyć do emisji obligacji 
na rzecz solidarności oraz jest zdania, że
można by również promować inicjatywy 
zachęcające określone „anioły biznesu” do 
zaangażowania się w przedsiębiorczość 
społeczną;

Or. it

Poprawka 5
Josefa Andrés Barea

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia dostępu 
przedsiębiorstw społecznych do 
finansowania poprzez ustanowienie ram 
regulacyjnych służących do wprowadzenia 
instrumentów inwestycyjnych na szczeblu 
UE; wskazuje, że wprowadzenie nowych 
form wsparcia finansowego będzie 
poprzedzone analizą obecnych 
instrumentów w celu weryfikacji ich 
efektywności; w związku z tym uważa za 
konieczne stworzenie instrumentów 
pozwalających na mierzenie i 
porównywanie wyników społecznych 
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ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

inwestycji w celu promowania rozwoju 
bardziej przejrzystego rynku 
inwestycyjnego; zdecydowanie uważa, że 
wniosek dotyczący utworzenia systemu 
funduszy przedsiębiorczości społecznej lub 
europejskich funduszy kapitału wysokiego 
ryzyka (venture capital) stanowi szansę na 
rozwój przedsiębiorstw społecznych; jest 
zdania, że można by również promować 
inicjatywy zachęcające określone „anioły 
biznesu” do zaangażowania się w 
przedsiębiorczość społeczną;

Or. es

Poprawka 6
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że definicja przedsiębiorstwa 
społecznego zaproponowana w 
komunikacie w sprawie Inicjatywy na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej 
stanowi pozytywny krok naprzód w 
kierunku uznania specyfiki tego rodzaju 
struktury, wnosi zatem o stosowanie tego 
opisu przez wszystkie instytucje UE; 
kładzie nacisk na to, aby ten sam opis 
został zastosowany we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
funduszy europejskich i przedsiębiorczości 
społecznej, ponieważ uwzględnia się w 
nim trzy kluczowe wymiary wyróżniające 
przedsiębiorstwo społeczne: cel społeczny; 
działalność przedsiębiorcza; oraz 
zarządzanie partycypacyjne;

Or. it

Poprawka 7
Kent Johansson
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Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. pragnie podkreślić, że istnieje duża 
różnorodność przedsiębiorstw 
społecznych, jeśli chodzi o ich formę, 
wielkość, rodzaj działalności, gospodarki i 
współdziałania. Istnieją przedsiębiorstwa 
społeczne, które są przodują w swojej 
branży i które mają wszelkie możliwości 
rozwoju, ale istnieją również takie, które 
potrzebują właściwej fachowej wiedzy i 
umiejętności w zakresie rozpoczęcia 
działalności, rozwoju i prowadzenia tego 
typu przedsiębiorstw. Dlatego też bardzo 
istotne jest nie tylko stworzenie 
międzynarodowej bazy wiedzy, lecz 
również zapewnienie dostępności 
doradztwa, szkoleń i informacji na ten 
temat;

Or. sv

Poprawka 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że konieczne jest 
powiązanie pojęcia „przedsiębiorstwa 
społecznego” lub „przedsiębiorczości 
społecznej” z demokratycznym sposobem 
zarządzania przedsiębiorstwem, 
gwarantującym w pełni demokrację 
gospodarczą, uczestnictwo 
zaangażowanych stron, przejrzystość 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz 
rotację na stanowiskach kierowniczych, 
zgodnie z zasadami Unii Europejskiej, 
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OECD i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Wzywa Komisję 
Europejską do uwzględnienia tych 
aspektów przy analizowaniu i określaniu 
dobrych praktyk i odtwarzalnych modeli, 
a także przy tworzeniu publicznych baz 
danych dotyczących etykiet i certyfikatów 
mających zastosowanie do przedsiębiorstw 
społecznych w Europie, aby zwiększyć ich 
widoczność i porównywalność, jak 
również we wnioskach dotyczących 
poprawy sytuacji prawnej;

Or. it

Poprawka 9
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym uzyskanie 
niezależności finansowej i podejmowanie 
zarobkowej działalności gospodarczej; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają przedsiębiorstwa społeczne do 
skupiania się na pozyskiwaniu dotacji i 
funduszy od instytucji rządowych, zamiast 
na podwyższaniu jakości usług i 
produktów, co pomogłoby zwiększyć ich 
konkurencyjność; podkreśla potrzebę 
poszerzenia dostępu do instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, biorąc pod 
uwagę szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym, a 
zwłaszcza podmiotom gospodarki 
społecznej i solidarnej uzyskanie 
niezależności finansowej w celu 
prowadzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej służącej zaspokojeniu 
potrzeb leżących w interesie ogólnym; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają wiele przedsiębiorstw 
społecznych do skupiania się na 
pozyskiwaniu dotacji i funduszy od 
instytucji rządowych, ze szkodą dla 
zagwarantowania i podnoszenia jakości 
usług i produktów mających na celu 
zaspokojenie potrzeb leżących w interesie 
ogólnym; podkreśla potrzebę poszerzenia 
dostępu do instrumentów kapitałowych, 
biorąc pod uwagę szczególny sposób 
działania i cele społeczne przedsiębiorstw 
społecznych;
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Or. fr

Poprawka 10
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym uzyskanie 
niezależności finansowej i podejmowanie 
zarobkowej działalności gospodarczej; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają przedsiębiorstwa społeczne do 
skupiania się na pozyskiwaniu dotacji i 
funduszy od instytucji rządowych, zamiast 
na podwyższaniu jakości usług i 
produktów, co pomogłoby zwiększyć ich 
konkurencyjność; podkreśla potrzebę 
poszerzenia dostępu do instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, biorąc pod uwagę 
szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym uzyskanie 
niezależności finansowej i podejmowanie 
zarobkowej działalności gospodarczej; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają przedsiębiorstwa społeczne do 
skupiania się na pozyskiwaniu dotacji i 
funduszy od instytucji rządowych, zamiast 
na podwyższaniu jakości usług i 
produktów, co pomogłoby zwiększyć ich 
konkurencyjność; podkreśla potrzebę 
poszerzenia dostępu do instrumentów 
dłużnych i kapitałowych na etapie rozwoju 
danego przedsiębiorstwa, biorąc pod 
uwagę szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. lv

Poprawka 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym uzyskanie 

2. za konieczne uważa stworzenie 
warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom społecznym uzyskanie 
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niezależności finansowej i podejmowanie 
zarobkowej działalności gospodarczej; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
zmuszają przedsiębiorstwa społeczne do 
skupiania się na pozyskiwaniu dotacji i 
funduszy od instytucji rządowych, zamiast 
na podwyższaniu jakości usług i 
produktów, co pomogłoby zwiększyć ich 
konkurencyjność; podkreśla potrzebę 
poszerzenia dostępu do instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, biorąc pod uwagę 
szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

niezależności finansowej i podejmowanie 
zarobkowej działalności gospodarczej; 
zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich mechanizmy finansowe 
oraz mniejsza liczba zamówień zmuszają 
przedsiębiorstwa społeczne do skupiania 
się na pozyskiwaniu dotacji i funduszy od
instytucji rządowych, zamiast na 
podwyższaniu jakości usług i produktów, 
co pomogłoby zwiększyć ich 
konkurencyjność; podkreśla potrzebę 
poszerzenia dostępu do instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, biorąc pod uwagę 
szczególny sposób działania 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. it

Poprawka 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że aby zwiększyć 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
społecznych na szczeblu unijnym, należy 
sprzyjać tworzeniu społecznych klastrów 
innowacyjnych, które przynoszą lokalną 
wartość dodaną; jest również zdania, że 
przedsiębiorstwa społeczne, dzięki 
odpowiednim zachętom, mogą odegrać 
ważną rolę, jeżeli chodzi o zatrudnienie 
wykwalifikowanych pracowników powyżej 
50. roku życia, którzy pozostają poza 
rynkiem pracy;

Or. it

Poprawka 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podjęcie niezbędnych 
działań na rzecz zapewnienia równych 
szans dla przedsiębiorstw społecznych 
ubiegających się o zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 14
Josefa Andrés Barea

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że wprowadzenie wspólnych 
europejskich ram w zakresie publikacji 
danych zapewni dostęp do 
dokładniejszych i skuteczniejszych 
informacji o inwestycjach w 
przedsiębiorczość społeczną.

Or. es

Poprawka 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów na rynku przedsiębiorstw 
społecznych jest brak odpowiedniej wiedzy 
fachowej w zakresie tworzenia takich 
przedsiębiorstw i zarządzania nimi oraz że 

4. uważa, że należy nie tylko utworzyć 
międzynarodową bazę wiedzy na temat 
przedsiębiorczości społecznej, lecz 
również zapewnić dostępność doradztwa, 
szkolenia i informacji na ten temat.
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w związku z tym należy nie tylko utworzyć 
międzynarodową bazę wiedzy, lecz 
również zapewnić dostępność doradztwa, 
szkolenia i informacji na ten temat;

Or. sv

Poprawka 16
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów na rynku przedsiębiorstw 
społecznych jest brak odpowiedniej wiedzy 
fachowej w zakresie tworzenia takich 
przedsiębiorstw i zarządzania nimi oraz że 
w związku z tym należy nie tylko utworzyć 
międzynarodową bazę wiedzy, lecz 
również zapewnić dostępność doradztwa, 
szkolenia i informacji na ten temat;

4. pragnie podkreślić wagę istnienia
przedsiębiorstw społecznych jako bardzo 
ważnego podmiotu w gospodarce 
społecznej. Przedsiębiorczość społeczna 
jest centralnym elementem europejskiego 
modelu społecznego, ma bliskie 
powiązania ze strategią „Europa 2020” i 
stanowi cenny wkład w rozwój społeczny. 
Wspierając i promując przedsiębiorstwa 
społeczne, możemy w pełni wykorzystać 
ich potencjał wzrostu i zdolność do 
tworzenia wartości społecznej;

Or. sv

Poprawka 17
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów na rynku przedsiębiorstw 
społecznych jest brak odpowiedniej 
wiedzy fachowej w zakresie tworzenia 
takich przedsiębiorstw i zarządzania nimi 
oraz że w związku z tym należy nie tylko 

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów przedsiębiorstw społecznych 
jest to, że przedsiębiorstwa te nie mogą 
doczekać się uwzględnienia ich specyfiki; 
przypomina ponadto o konieczności 
skuteczniejszego informowania o istnieniu 
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utworzyć międzynarodową bazę wiedzy, 
lecz również zapewnić dostępność 
doradztwa, szkolenia i informacji na ten 
temat;

międzynarodowej wiedzy dotyczącej 
tworzenia, działania i celów społecznych 
lub leżących w interesie ogólnym 
przedsiębiorstw społecznych, a zwłaszcza 
podmiotów gospodarki społecznej i 
solidarnej, lecz również zapewnienia 
dostępności doradztwa, szkolenia i 
informacji na ten temat, także w ramach 
kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 18
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów na rynku przedsiębiorstw 
społecznych jest brak odpowiedniej wiedzy 
fachowej w zakresie tworzenia takich 
przedsiębiorstw i zarządzania nimi oraz że 
w związku z tym należy nie tylko utworzyć 
międzynarodową bazę wiedzy, lecz 
również zapewnić dostępność doradztwa, 
szkolenia i informacji na ten temat;

4. uważa, że jednym z podstawowych 
problemów na rynku przedsiębiorstw 
społecznych jest brak odpowiedniej wiedzy 
fachowej w zakresie tworzenia takich 
przedsiębiorstw i zarządzania nimi oraz że 
w związku z tym należy nie tylko dzielić 
się wiedzą w skali międzynarodowej, jeśli 
jest to konieczne, oraz w poszczególnych 
państwach członkowskich, lecz również 
zapewnić dostępność doradztwa, szkolenia 
i informacji na ten temat;

Or. en

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie programów 
szkoleniowych, opartych między innymi 
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na wykorzystaniu technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych, 
przeznaczonych dla przedsiębiorstw 
zajmujących się świadczeniem usług 
społecznych i/lub dostarczaniem dóbr i 
usług dla ludności znajdującej się w 
niekorzystnej sytuacji;

Or. ro

Poprawka 20
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
zmiana sposobu postrzegania 
przedsiębiorstw społecznych za pomocą 
właściwych kampanii informacyjnych; 
zauważa, że w wielu przypadkach 
działalność przedsiębiorstw społecznych 
utrudniają problemy związane z brakiem 
świadomości lub wiążące się z nimi 
stereotypy; w związku z tym odnotowuje, 
że zdaniem Komisji najwyższym 
priorytetem jest poszerzenie świadomości 
w społecznościach lokalnych, ponieważ 
wykorzystanie potencjału lokalnego 
mogłoby pomóc zaangażować te 
społeczności lokalne, a jednocześnie 
zwiększyć atrakcyjność przedsiębiorstw 
społecznych działających w odnośnych 
regionach;

5. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
poszerzenie wiedzy na temat 
przedsiębiorstw społecznych, a zwłaszcza 
podmiotów gospodarki społecznej i 
solidarnej, za pomocą właściwych 
kampanii informacyjnych i ocenia, że cel 
ten wymaga zwiększenia widoczności 
korzyści płynących z przedsiębiorczości 
społecznej oraz jej celów poprzez 
zastosowanie ocen i wskaźników innych 
niż o charakterze czysto ekonomicznym; 
zauważa, że w wielu przypadkach 
działalność przedsiębiorstw społecznych, a 
zwłaszcza podmiotów gospodarki 
społecznej i solidarnej, utrudniają 
problemy związane z brakiem 
świadomości lub wiążące się z nimi 
stereotypy; w związku z tym odnotowuje, 
że zdaniem Komisji najwyższym 
priorytetem jest poszerzenie świadomości 
ogółu władz publicznych, a przede 
wszystkim samorządów lokalnych, 
ponieważ wykorzystanie potencjału 
lokalnego mogłoby pomóc zaangażować te 
społeczności lokalne, a jednocześnie 
zwiększyć atrakcyjność przedsiębiorstw 
społecznych działających w odnośnych 
regionach;
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Or. fr

Poprawka 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla przewidzianą w 
komunikacie możliwość wspierania 
udziału przedsiębiorstw społecznych w 
rynku zamówień publicznych. W związku 
z tym zwraca się do Komisji, aby 
przewidziała środki zachęcające do 
wykorzystywania klauzul społecznych lub 
zamówień zastrzeżonych dla 
przedsiębiorstw znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji.

Or. it

Poprawka 22
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyjmuje z zadowoleniem podjęte 
przez Komisję zobowiązanie do zbadania i 
rozważenia możliwego wykorzystania 
patentów uśpionych przez 
przedsiębiorstwa społeczne w celu 
ułatwienia ich rozwoju i oczekuje na 
przedstawienie wkrótce konkretnych 
środków.

Or. fr

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o podjęcie 
środków w celu zapewnienia, że standardy 
opracowane przez europejskie organy 
normalizacyjne stają się coraz bardziej 
dostępne dla przedsiębiorstw społecznych;

Or. ro


