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Amendamentul 1
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește că întreprinderile sociale 
sunt, de cele mai multe ori, organizații cu 
caracter și statut diferit de cel al 
întreprinderilor clasice, înființate pentru a 
satisface în mod prioritar obiective sociale 
și/sau de interes general, în mod esențial 
cu caracter nelucrativ, creând numeroase 
locuri de muncă și ale căror beneficii sunt 
reinvestite în mod esențial pentru 
perpetuarea sau dezvoltarea activităților 
cu caracter social sau care vizează 
satisfacerea unor nevoi de interes general, 
iar funcționarea lor vizează în egală 
măsură asigurarea participării și a 
codeciziei salariaților și/sau a 
utilizatorilor și/sau a partenerilor săi; 
subliniază că activitățile întreprinderilor 
sociale nu pot fi relocalizate de cele mai 
multe ori și participă activ la coeziunea 
socială, economică și teritorială a Uniunii 
și a statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 2
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin introducerea 
unor instrumente de investiții la nivelul 
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introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora; are convingerea fermă 
că propunerea de a crea un sistem de 
fonduri sociale europene de antreprenoriat 
sau a unui sistem de fonduri europene de 
capital de risc constituie o șansă de 
dezvoltare a întreprinderilor sociale; de 
asemenea, consideră că este posibilă 
promovarea inițiativelor care să încurajeze 
implicarea investitorilor providențiali 
(„business angels”) specifici în domeniul 
afacerilor sociale;

UE; subliniază că introducerea unor noi 
forme de sprijin financiar va fi precedată 
de o analiză a instrumentelor actuale, 
efectuată cu scopul de a verifica eficiența 
acestora; are convingerea fermă că 
propunerea de a crea un sistem de fonduri 
sociale europene de antreprenoriat sau a 
unui sistem de fonduri europene de capital 
de risc constituie o șansă de dezvoltare a 
întreprinderilor sociale; de asemenea, 
consideră că este posibilă promovarea 
inițiativelor care să încurajeze implicarea 
investitorilor providențiali („business 
angels”) specifici în domeniul afacerilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 3
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora; are convingerea fermă 
că propunerea de a crea un sistem de 
fonduri sociale europene de antreprenoriat 
sau a unui sistem de fonduri europene de 
capital de risc constituie o șansă de 
dezvoltare a întreprinderilor sociale; de 
asemenea, consideră că este posibilă 
promovarea inițiativelor care să 
încurajeze implicarea investitorilor 
providențiali („business angels”) specifici 

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora; are convingerea fermă 
că propunerea de a crea un sistem de 
fonduri sociale europene de antreprenoriat 
sau a unui sistem de fonduri europene de 
capital de risc constituie o șansă de 
recunoaștere și dezvoltare a 
întreprinderilor sociale; solicită Comisiei 
Europene, Consiliului și statelor membre 
să ia în considerare inițiativele actuale 
din statele membre și de la nivel local în 
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în domeniul afacerilor sociale; ceea ce privește dezvoltarea unor 
instrumente financiare inovatoare, care 
să țină seama de specificitatea statutelor, 
modurilor de funcționare și organizare și 
a activităților; în acest scop, solicită 
Comisiei Europene, Consiliului și statelor 
membre să acorde o atenție deosebită 
dezvoltării unor structuri de capital 
hibrid, corespunzătoare modurilor de 
finanțare a întreprinderilor sociale, 
inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea 
diferitor tipuri de investiții sociale publice 
și inițiativele băncilor cooperatiste, etice 
etc.;
__________________
1 A se vedea Avizul INT/589 al CESE, 
adoptat la 26 octombrie 2011

Or. fr

Amendamentul 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora; are convingerea fermă 
că propunerea de a crea un sistem de 
fonduri sociale europene de antreprenoriat 
sau a unui sistem de fonduri europene de 
capital de risc constituie o șansă de 
dezvoltare a întreprinderilor sociale; de 
asemenea, consideră că este posibilă 
promovarea inițiativelor care să încurajeze 

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; îndeamnă Comisia să prezinte 
cât mai curând o propunere legislativă 
concretă, având în vedere potențialul 
inovator și social al acestor întreprinderi, 
în cea mai mare parte nevalorificat; 
subliniază că introducerea unor noi forme 
de sprijin financiar va fi precedată de o 
analiză a instrumentelor actuale, efectuată 
cu scopul de a verifica eficiența acestora; 
are convingerea fermă că propunerea de a 
crea un sistem de fonduri sociale europene 
de antreprenoriat sau a unui sistem de 
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implicarea investitorilor providențiali 
(„business angels”) specifici în domeniul 
afacerilor sociale;

fonduri europene de capital de risc 
constituie o șansă de dezvoltare a 
întreprinderilor sociale; este de părere că 
trebuie încurajate emisiunile de 
obligațiuni solidare și consideră că este 
posibilă promovarea inițiativelor care să 
încurajeze implicarea investitorilor 
providențiali („business angels”) specifici 
în domeniul afacerilor sociale;

Or. it

Amendamentul 5
Josefa Andrés Barea

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora; are convingerea fermă 
că propunerea de a crea un sistem de 
fonduri sociale europene de antreprenoriat 
sau a unui sistem de fonduri europene de 
capital de risc constituie o șansă de 
dezvoltare a întreprinderilor sociale; de 
asemenea, consideră că este posibilă 
promovarea inițiativelor care să încurajeze 
implicarea investitorilor providențiali 
(„business angels”) specifici în domeniul 
afacerilor sociale;

1. salută propunerea Comisiei privind 
creșterea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile sociale prin stabilirea unui 
cadru de reglementare în scopul 
introducerii instrumentelor de investiții la 
nivelul UE; subliniază că introducerea unor 
noi forme de sprijin financiar va fi 
precedată de o analiză a instrumentelor 
actuale, efectuată cu scopul de a verifica 
eficiența acestora și de aceea consideră că 
este necesară adoptarea unor instrumente 
care să permită măsurarea și compararea 
performanței sociale a investițiilor, pentru 
a favoriza dezvoltarea unei piețe de 
investiții mai transparente; are 
convingerea fermă că propunerea de a crea 
un sistem de fonduri sociale europene de 
antreprenoriat sau a unui sistem de fonduri 
europene de capital de risc constituie o 
șansă de dezvoltare a întreprinderilor 
sociale; de asemenea, consideră că este 
posibilă promovarea inițiativelor care să 
încurajeze implicarea investitorilor 
providențiali („business angels”) specifici 
în domeniul afacerilor sociale;
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Or. es

Amendamentul 6
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că definiția întreprinderii 
sociale propusă în comunicarea privind 
inițiativa pentru antreprenoriatul social 
este un pas pozitiv spre recunoașterea 
specificității acestui tip de organizație; 
solicită utilizarea acestei descrieri de către 
toate instituțiile UE; subliniază 
necesitatea de a utiliza aceeași descriere 
în propunerea de regulament privind 
fondurile europene pentru întreprinderile 
sociale, întrucât aceasta ia în considerare 
cele trei dimensiuni-cheie prin care se 
distinge întreprinderea socială: 
obiectivul/finalitatea socială; activitatea 
antreprenorială; și guvernanța 
participativă;

Or. it

Amendamentul 7
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că întreprinderile sociale 
diferă foarte mult din punct de vedere al 
formei, al dimensiunii, al obiectului de 
activitate, al economiei și al cooperării.
Există întreprinderi sociale care sunt 
lideri în dezvoltare în domeniile lor și care 
au capacitatea adecvată pentru propria 
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dezvoltare, dar există și cele care au 
nevoie de know-how pentru înființarea, 
dezvoltarea și inventarierea unor astfel de 
întreprinderi. Prin urmare, în acest 
context este important să se asigure și 
disponibilitatea consultanței, instruirii și 
informațiilor, nu doar să se creeze o bază 
internațională de informații;

Or. sv

Amendamentul 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că conceptul de 
„întreprindere socială” sau de „social 
business” ar trebui asociat în mod univoc 
cu o guvernanță antreprenorială 
democratică, care să garanteze pe deplin 
democrația economică, participarea 
factorilor de decizie și transparența și 
rotație la conducerea întreprinderii, 
conform principiilor Uniunii Europene, 
ale OSCE și ale Organizației Națiunilor 
Unite. Invită Comisia Europeană să ia în 
considerare aceste aspecte în analizarea și 
identificarea bunelor practici, a modelelor 
de referință și în elaborarea bazelor de 
date publice referitoare la etică și 
certificate aplicabile întreprinderilor 
sociale din Europa, în vederea 
îmbunătățirii vizibilității și a 
comparabilității, precum și în propunerile 
sale de îmbunătățire a contextului juridic. 

Or. it

Amendamentul 9
Marie-Christine Vergiat
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale își 
pot obține independența financiară și se pot 
angaja în activități comerciale; constată 
că, în multe state membre, mecanismele 
financiare forțează întreprinderile sociale 
să se concentreze mai degrabă pe obținerea 
de subvenții și fonduri de la instituțiile 
guvernamentale decât pe creșterea calității 
serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; 
subliniază necesitatea de a extinde accesul 
la titlurile de creanță și la instrumentele de 
capitaluri, luând în considerare modul 
specific în care își desfășoară activitatea 
întreprinderile sociale;

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale și, 
în special, cele din sfera economiei sociale 
și solidare, își pot obține independența 
financiară pentru a-și desfășura și dezvolta 
activitățile care vizează satisfacerea 
nevoilor de interes general; constată că, în 
multe state membre, mecanismele 
financiare forțează numeroase
întreprinderi sociale să se concentreze mai 
degrabă pe obținerea de subvenții și 
fonduri de la instituțiile guvernamentale, în 
detrimentul garantării și îmbunătățirii
calității serviciilor sau produselor lor, care 
vizează satisfacerea nevoilor de interes 
general; subliniază necesitatea de a extinde 
accesul la titlurile de creanță și la 
instrumentele de capitaluri, luând în 
considerare modul specific și finalitatea 
socială specifică în care își desfășoară 
activitatea întreprinderile sociale;

Or. fr

Amendamentul 10
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale își 
pot obține independența financiară și se pot 
angaja în activitatea comercială; constată 
că, în multe state membre, mecanismele 
financiare forțează întreprinderile sociale 
să se concentreze mai degrabă pe obținerea 
de subvenții și fonduri de la instituțiile 

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale își 
pot obține independența financiară și se pot 
angaja în activitatea comercială; constată 
că, în multe state membre, mecanismele 
financiare forțează întreprinderile sociale 
să se concentreze mai degrabă pe obținerea 
de subvenții și fonduri de la instituțiile 
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guvernamentale decât pe creșterea calității 
serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; 
subliniază necesitatea de a extinde accesul 
la titlurile de creanță și la instrumentele de 
capitaluri, luând în considerare modul 
specific în care își desfășoară activitatea 
întreprinderile sociale;

guvernamentale decât pe creșterea calității 
serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; 
subliniază necesitatea de a extinde accesul 
la titlurile de creanță și la instrumentele de 
capitaluri, în respectiva etapă de 
dezvoltare a întreprinderii, luând în 
considerare modul specific în care își 
desfășoară activitatea întreprinderile 
sociale;

Or. lv

Amendamentul 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale își 
pot obține independența financiară și se pot 
angaja în activitatea comercială; constată 
că, în multe state membre, mecanismele 
financiare forțează întreprinderile sociale 
să se concentreze mai degrabă pe obținerea 
de subvenții și fonduri de la instituțiile 
guvernamentale decât pe creșterea calității 
serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; 
subliniază necesitatea de a extinde accesul 
la titlurile de creanță și la instrumentele de 
capitaluri, luând în considerare modul 
specific în care își desfășoară activitatea 
întreprinderile sociale;

2. consideră că este necesar să se creeze 
condițiile în care întreprinderile sociale își 
pot obține independența financiară și se pot 
angaja în activitatea comercială; constată 
că, în multe state membre, mecanismele 
financiare și numărul de achiziții publice 
în scădere forțează întreprinderile sociale 
să se concentreze mai degrabă pe obținerea 
de subvenții și fonduri de la instituțiile 
guvernamentale decât pe creșterea calității 
serviciilor sau produselor lor, lucru care ar 
contribui la sporirea competitivității; 
subliniază necesitatea de a extinde accesul 
la titlurile de creanță și la instrumentele de 
capitaluri, luând în considerare modul 
specific în care își desfășoară activitatea 
întreprinderile sociale;

Or. it

Amendamentul 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, pentru a spori 
competitivitatea întreprinderilor sociale la 
nivel european, trebuie favorizată crearea 
unor centre de inovare socială, cu valoare 
adăugată nu doar pe plan local; de 
asemenea, consideră că întreprinderile 
sociale, prin stimulentele 
corespunzătoare, pot juca un rol 
important pentru ocuparea lucrătorilor 
calificați cu vârsta de peste 50 de ani, care 
au ieșit de pe piața muncii;

Or. it

Amendamentul 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor membre să 
adopte măsurile necesare pentru a oferi 
șanse egale întreprinderilor sociale în 
cadrul achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 14
Josefa Andrés Barea

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că introducerea unui cadru 
european comun în materie de publicare 
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a datelor va garanta o informare mai 
clară și eficientă cu privire la investițiile 
în întreprinderi sociale. 

Or. es

Amendamentul 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este lipsa expertizei necesare în 
raport cu stabilirea și gestionarea acestor 
întreprinderi și că, prin urmare, este 
importantă nu numai crearea unei baze 
internaționale de informații, ci și asigurarea 
în acest context a disponibilității 
consultanței, instruirii și informațiilor;

4. consideră că este importantă nu numai 
crearea unei baze internaționale de 
informații privind antreprenoriatul social, 
ci și asigurarea în acest context a 
disponibilității consultanței, instruirii și 
informațiilor;

Or. sv

Amendamentul 16
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este lipsa expertizei necesare în 
raport cu stabilirea și gestionarea acestor 
întreprinderi și că, prin urmare, este 
importantă nu numai crearea unei baze 
internaționale de informații, ci și 
asigurarea în acest context a 
disponibilității consultanței, instruirii și
informațiilor;

4. subliniază importanța prezenței 
întreprinderilor sociale în calitatea de 
actori importanți în economia socială.
Antreprenoriatul social este un element 
central al modelului social european, este 
strâns legat de strategia de creștere 
economică Europa 2020 și aduce o 
contribuție valoroasă societății. Susținând 
și promovând antreprenoriatul social, 
putem utiliza cel mai bine potențialul său 
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de creștere economică și capacitatea sa de 
a genera valoare socială;

Or. sv

Amendamentul 17
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este lipsa expertizei necesare în 
raport cu stabilirea și gestionarea acestor 
întreprinderi și că, prin urmare, este 
importantă nu numai crearea unei baze 
internaționale de informații, ci și 
asigurarea în acest context a disponibilității 
consultanței, instruirii și informațiilor;

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este imposibilitatea de a lua în 
considerare specificitatea acestor 
întreprinderi; reamintește necesitatea de a 
comunica mai bine existența 
cunoștințelor internaționale privind 
crearea, funcționarea și finalitatea socială 
sau de interes general a întreprinderilor 
sociale, în special cele din sfera economiei 
sociale și solidare, și asigurarea în acest 
context a disponibilității consultanței, 
instruirii și informațiilor, inclusiv în cadrul 
formării inițiale și continue;

Or. fr

Amendamentul 18
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este lipsa expertizei necesare în 
raport cu stabilirea și gestionarea acestor 
întreprinderi și că, prin urmare, este 
importantă nu numai crearea unei baze 

4. consideră că una dintre problemele 
fundamentale de pe piața întreprinderilor 
sociale este lipsa expertizei necesare în 
raport cu stabilirea și gestionarea acestor 
întreprinderi și că, prin urmare, este 
importantă nu numai împărtășirea 
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internaționale de informații, ci și 
asigurarea în acest context a disponibilității 
consultanței, instruirii și informațiilor;

informațiilor la nivel internațional, acolo 
unde este cazul, precum și la nivelul 
statelor membre individuale, ci și 
asigurarea în acest context a disponibilității 
consultanței, instruirii și informațiilor;

Or. en

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicita Comisiei si statelor membre sa 
dezvolte programe de formare 
profesionala, inclusiv bazate pe utilizarea 
comunicațiilor și tehnologiei 
informațiilor, dedicate întreprinderilor 
care furnizează servicii sociale sau/și 
bunuri și servicii destinate unei populații 
vulnerabile;

Or. ro

Amendamentul 20
Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este esențială modificarea 
percepției asupra întreprinderilor sociale
prin intermediul unor campanii de 
informare corectă; constată că, în multe 
cazuri, operațiunile întreprinderilor sociale 
sunt îngreunate de probleme legate de 
sensibilizare sau de stereotipurile din jurul 
acestora; prin urmare, constată că, în opinia 
Comisiei, prioritatea fundamentală este 

5. subliniază că este esențială o mai bună 
prezentare a întreprinderilor sociale, în 
special cele din sfera economiei sociale și 
solidare, prin intermediul unor campanii de 
informare corectă și consideră că acest 
obiectiv trebuie să sporească vizibilitatea 
avantajelor și finalităților 
antreprenoriatului social prin recurgerea 
la evaluări și indicatori diferiți de cei 
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extinderea gradului de conștientizare în 
interiorul comunităților locale, întrucât 
utilizarea potențialului local ar putea 
contribui la implicarea acestor comunități 
locale și, în același timp, la creșterea 
atractivității întreprinderilor sociale care 
funcționează în regiunile în cauză;

strict economici; constată că, în multe 
cazuri, operațiunile întreprinderilor sociale, 
în special cele din sfera economiei sociale 
și solidare, sunt îngreunate de probleme 
legate de sensibilizare sau de stereotipurile 
din jurul acestora; prin urmare, constată că, 
în opinia Comisiei, prioritatea 
fundamentală este extinderea gradului de 
conștientizare în interiorul tuturor 
autorităților publice și în special al
comunităților locale, întrucât utilizarea 
potențialului local ar putea contribui la 
implicarea acestor comunități locale și, în 
același timp, la creșterea atractivității 
întreprinderilor sociale care funcționează în 
regiunile în cauză;

Or. fr

Amendamentul 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază oportunitatea prevăzută de 
Comisie de a favoriza participarea 
întreprinderilor sociale la piața 
achizițiilor publice. În acest sens, invită 
Comisia să adopte măsuri de încurajare a 
folosirii clauzelor sociale sau a achizițiilor 
publice rezervate întreprinderilor care se 
ocupă de persoanele defavorizate.

Or. it

Amendamentul 22
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută angajamentul Comisiei de a 
studia și a lua în considerare o posibilă 
utilizare a brevetelor inactive de către 
întreprinderile sociale pentru a facilita 
dezvoltarea acestora și așteaptă adoptarea 
unor măsuri concrete în viitorul apropiat.

Or. fr

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să ia măsurile 
necesare astfel încât standardele 
elaborate de organismele europene de 
standardizare să devină mai accesibile 
întreprinderilor sociale;

Or. ro


