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Predlog spremembe 1
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. opozarja, da so socialna podjetja
najpogosteje organizacije drugačne vrste 
in statusa kot klasična podjetja, saj so 
ustanovljena za izpolnjevanje ciljev, ki so 
na prvem mestu socialni in/ali v splošnem 
interesu, so v osnovi nepridobitna, 
ustvarjajo številna delovna mesta, njihovi
dobički se v glavnem ponovno vložijo v 
vzdrževanje ali razvoj dejavnosti 
socialnega značaja ali za zadovoljevanje 
potreb v splošnem interesu, njihovo 
delovanje pa je namenjeno tudi 
zagotavljanju udeležbe oziroma 
soodločanja zaposlenih in/ali uporabnikov 
in/ali partnerjev; poudarja, da dejavnosti 
socialnih podjetij najpogosteje ni mogoče 
preseliti in da so široko vključena v 
socialno, gospodarsko in teritorialno 
kohezijo Unije in njenih članic;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z uvajanjem naložbenih instrumentov na 
ravni EU; poudarja, da bo pred uvedbo 
novih oblik finančne podpore izdelana 
analiza sedanjih instrumentov, da se 
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sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da 
predlog vzpostavitve sistema evropskih 
skladov za socialna podjetja ali evropskih 
skladov tveganega kapitala predstavlja 
priložnost za razvoj socialnih podjetij; 
meni, da bi lahko promovirali tudi pobude, 
ki bi specifične poslovne angele spodbudile 
k sodelovanju na področju socialnih 
podjetij;

preveri njihova učinkovitost; je trdno 
prepričan, da predlog vzpostavitve sistema 
evropskih skladov za socialna podjetja ali 
evropskih skladov tveganega kapitala 
predstavlja priložnost za razvoj socialnih 
podjetij; meni, da bi lahko promovirali tudi 
pobude, ki bi specifične poslovne angele 
spodbudile k sodelovanju na področju 
socialnih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 
sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da 
predlog vzpostavitve sistema evropskih 
skladov za socialna podjetja ali evropskih 
skladov tveganega kapitala predstavlja 
priložnost za razvoj socialnih podjetij; 
meni, da bi lahko promovirali tudi 
pobude, ki bi specifične poslovne angele 
spodbudile k sodelovanju na področju 
socialnih podjetij;

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 
sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da 
predlog vzpostavitve sistema evropskih 
skladov za socialna podjetja ali evropskih 
skladov tveganega kapitala predstavlja 
priložnost za priznanje in razvoj socialnih 
podjetij; Evropski komisiji, Svetu in 
državam članicam predlaga, naj 
upoštevajo aktualne pobude v državah 
članicah in na lokalni ravni v zvezi z 
razvojem inovativnih finančnih 
instrumentov ob upoštevanju posebnosti 
posameznih statutov, načinov delovanja in 
organizacije ter dejavnosti; v zvezi s tem 
Evropski komisiji, Svetu in državam 
članicam predlaga, naj namenijo posebno 
pozornost razvoju struktur hibridnega 
kapitala, ki ustrezajo načinom 
financiranja socialnih podjetij, vključno z 
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razvojem različnih vrst javnih socialnih 
investicij in pobudami o zadružnih 
bankah, etičnih bankah itd.;
__________________
Glej mnenje INT/589 EESO, sprejeto 26. oktobra 2011.

Or. fr

Predlog spremembe 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 
sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da 
predlog vzpostavitve sistema evropskih 
skladov za socialna podjetja ali evropskih 
skladov tveganega kapitala predstavlja 
priložnost za razvoj socialnih podjetij; 
meni, da bi lahko promovirali tudi pobude, 
ki bi specifične poslovne angele spodbudile 
k sodelovanju na področju socialnih 
podjetij;

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
konkreten zakonodajni predlog, pri čemer 
naj upošteva še povsem neraziskan 
inovativni in socialni potencial teh 
podjetij; poudarja, da bo pred uvedbo 
novih oblik finančne podpore izdelana 
analiza sedanjih instrumentov, da se 
preveri njihova učinkovitost; je trdno 
prepričan, da predlog vzpostavitve sistema 
evropskih skladov za socialna podjetja ali 
evropskih skladov tveganega kapitala 
predstavlja priložnost za razvoj socialnih 
podjetij; poudarja, da bi bile potrebne 
spodbude za izdajo solidarnostnih 
obveznic in da bi lahko promovirali tudi 
pobude, ki bi specifične poslovne angele 
spodbudile k sodelovanju na področju 
socialnih podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 5
Josefa Andrés Barea



PE489.611v01-00 6/15 AM\902869SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 
sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost; je trdno prepričan, da 
predlog vzpostavitve sistema evropskih 
skladov za socialna podjetja ali evropskih 
skladov tveganega kapitala predstavlja 
priložnost za razvoj socialnih podjetij; 
meni, da bi lahko promovirali tudi pobude, 
ki bi specifične poslovne angele spodbudile 
k sodelovanju na področju socialnih 
podjetij;

1. pozdravlja predlog Komisije za bolj 
dostopno financiranje za socialna podjetja 
z vzpostavitvijo regulativnega okvira za 
uvajanje naložbenih instrumentov na ravni 
EU; poudarja, da bo pred uvedbo novih 
oblik finančne podpore izdelana analiza 
sedanjih instrumentov, da se preveri 
njihova učinkovitost, pri čemer se mu zdi 
potrebno razpolagati z instrumenti, ki 
omogočajo merjenje in primerjanje 
socialnega donosa naložb, da se spodbudi 
razvoj preglednejšega naložbenega trga; 
je trdno prepričan, da predlog vzpostavitve 
sistema evropskih skladov za socialna 
podjetja ali evropskih skladov tveganega 
kapitala predstavlja priložnost za razvoj 
socialnih podjetij; meni, da bi lahko 
promovirali tudi pobude, ki bi specifične 
poslovne angele spodbudile k sodelovanju 
na področju socialnih podjetij;

Or. es

Predlog spremembe 6
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je predlog opredelitve 
socialnega podjetja v sporočilu o pobudi 
za socialno podjetništvo korak naprej k 
priznanju posebnosti te vrste organizacije 
in se zavzema, da bi ta opis uporabljale 
vse institucije EU; vztraja, da se mora ta 
opis uporabiti v predlogu uredbe o 
evropskih skladih za socialno 
podjetništvo, in da se upoštevajo tri 
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ključne razsežnosti socialnega podjetja: 
socialni cilj/namen; podjetniška 
dejavnost; in participativno upravljanje.  

Or. it

Predlog spremembe 7
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se socialna podjetja zelo 
razlikujejo po obliki, velikosti, poslovni 
dejavnosti, gospodarnosti in sodelovanju. 
Obstajajo socialna podjetja, ki so vodilna 
pri razvoju na svojem področju in ki imajo 
zadostne zmogljivosti za lastni razvoj, 
obstajajo pa tudi taka, ki potrebujejo 
znanje in izkušnje v zvezi z ustanovitvijo, 
razvojem in vodenjem takih podjetij. Zato 
je pomembno ne le vzpostaviti 
mednarodno bazo znanja, temveč tudi 
zagotoviti, da bodo v zvezi s tem na voljo 
svetovanje, usposabljanje in informacije;

Or. sv

Predlog spremembe 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da se pristop „socialnega 
podjetja“ samoumevno povezuje z 
demokratičnim upravljanjem podjetja, ki 
popolnoma zagotavlja ekonomsko 
demokracijo, sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani ter preglednost in 
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spremenjeno vodenje podjetja v skladu z 
načeli Evropske unije, OVSE in 
Združenih narodov. Poziva Evropsko 
komisijo, naj te vidike ne upošteva le v 
svojih predlogih za izboljšanje pravnega 
okolja, temveč tudi pri analizi in 
opredelitvi dobrih praks in posnemljivih 
modelov ter pri vzpostavitvi javne baze 
podatkov o oznakah in certifikatih, ki se 
za socialna podjetja uporabljajo v Evropi, 
da se izboljšata prepoznavnost in 
primerljivost.

Or. it

Predlog spremembe 9
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja postala 
finančno neodvisna in bi se ukvarjala s 
komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da 
v mnogih državah članicah finančni 
mehanizmi silijo socialna podjetja, da se 
osredotočajo na to, da od vladnih institucij 
pridobijo podporo in sredstva, namesto da 
bi se posvetila večanju kakovosti svojih 
storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo 
njihovo konkurenčnost; poudarja potrebo 
po širjenju dostopa do dolžniških 
instrumentov in instrumentov lastniškega 
kapitala, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja, zlasti 
tista, ki temeljijo na socialni in solidarni 
ekonomiji, postala finančno neodvisna, da 
bi svoje dejavnosti opravljala in razvijala 
za zadovoljevanje potreb splošnega 
interesa; ugotavlja, da v mnogih državah 
članicah finančni mehanizmi silijo številna
socialna podjetja, da se osredotočajo na to, 
da od vladnih institucij pridobijo podporo 
in sredstva, na škodo zagotavljanja in 
izboljševanja kakovosti svojih storitev ali 
proizvodov za zadovoljevanje potreb 
splošnega interesa; poudarja potrebo po 
širjenju dostopa do instrumentov 
lastniškega kapitala, pri čemer pa je treba 
upoštevati posebnosti v delovanju socialnih 
podjetij in njihov socialni namen;

Or. fr
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Predlog spremembe 10
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja postala 
finančno neodvisna in bi se ukvarjala s 
komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v 
mnogih državah članicah finančni 
mehanizmi silijo socialna podjetja, da se 
osredotočajo na to, da od vladnih institucij 
pridobijo podporo in sredstva, namesto da 
bi se posvetila večanju kakovosti svojih 
storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo 
njihovo konkurenčnost; poudarja potrebo 
po širjenju dostopa do dolžniških 
instrumentov in instrumentov lastniškega 
kapitala, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja postala 
finančno neodvisna in bi se ukvarjala s 
komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v 
mnogih državah članicah finančni 
mehanizmi silijo socialna podjetja, da se 
osredotočajo na to, da od vladnih institucij 
pridobijo podporo in sredstva, namesto da 
bi se posvetila večanju kakovosti svojih 
storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo 
njihovo konkurenčnost; poudarja potrebo 
po širjenju dostopa do dolžniških 
instrumentov in instrumentov lastniškega 
kapitala na ustrezni stopnji razvoja 
podjetja, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

Or. lv

Predlog spremembe 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja postala 
finančno neodvisna in bi se ukvarjala s 
komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v 
mnogih državah članicah finančni 
mehanizmi silijo socialna podjetja, da se 
osredotočajo na to, da od vladnih institucij 
pridobijo podporo in sredstva, namesto da 
bi se posvetila večanju kakovosti svojih 
storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo 
njihovo konkurenčnost; poudarja potrebo 

2. meni, da je treba ustvariti pogoje, pod 
katerimi bi lahko socialna podjetja postala 
finančno neodvisna in bi se ukvarjala s 
komercialnimi dejavnostmi; ugotavlja, da v 
mnogih državah članicah finančni 
mehanizmi in zmanjšan obseg javnih
naročil silijo socialna podjetja, da se 
osredotočajo na to, da od vladnih institucij 
pridobijo podporo in sredstva, namesto da 
bi se posvetila večanju kakovosti svojih 
storitev ali proizvodov, kar bi spodbudilo 
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po širjenju dostopa do dolžniških 
instrumentov in instrumentov lastniškega 
kapitala, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

njihovo konkurenčnost; poudarja potrebo 
po širjenju dostopa do dolžniških 
instrumentov in instrumentov lastniškega 
kapitala, pri čemer pa je treba upoštevati 
posebnosti v delovanju socialnih podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je za večjo konkurenčnost 
socialnih podjetij na evropski ravni treba 
podpreti ustanavljanje socialnih 
inovacijskih grozdov, ki nimajo dodane 
vrednosti le na lokalni ravni; poleg tega 
meni, da bi socialna podjetja z ustreznimi 
spodbudami lahko bila pomembna za 
zaposlovanje kvalificiranih delavcev, 
starejših od 50 let, ki so zapustili trg dela;

Or. it

Predlog spremembe 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. od Komisije in držav članic zahteva, 
naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev enakih možnosti za socialna 
podjetja, kadar so ta udeležena pri javnem 
naročanju;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Josefa Andrés Barea

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. Meni, da bo uvedba skupnega 
evropskega okvira na področju objave 
podatkov zagotovila jasnejše in 
učinkovitejše informacije o naložbah v 
socialna podjetja.

Or. es

Predlog spremembe 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega 
znanja in izkušenj, ko gre za njihovo 
ustanavljanje in vodenje, zato je 
pomembno ne le vzpostaviti mednarodno 
bazo znanja, temveč tudi zagotoviti, da 
bodo v zvezi s tem na voljo svetovanje, 
usposabljanje in informacije;

4. meni, da je pomembno ne le vzpostaviti 
mednarodno bazo znanja v zvezi s 
socialnim podjetništvom, temveč tudi 
zagotoviti, da bodo v zvezi s tem na voljo 
svetovanje, usposabljanje in informacije;

Or. sv

Predlog spremembe 16
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega 
znanja in izkušenj, ko gre za njihovo 
ustanavljanje in vodenje, zato je 
pomembno ne le vzpostaviti mednarodno 
bazo znanja, temveč tudi zagotoviti, da 
bodo v zvezi s tem na voljo svetovanje, 
usposabljanje in informacije;

4. poudarja pomen prisotnosti socialnega 
podjetja kot pomembnega akterja socialne 
ekonomije. Socialno podjetništvo je 
osrednji element evropskega socialnega
modela, tesno je povezano s strategijo 
rasti Evropa 2020 in dragoceno prispeva k 
družbi. S podpiranjem in spodbujanjem 
socialnega podjetništva lahko najbolje 
izkoristimo možnosti njegove rasti in 
sposobnost ustvarjanja socialne vrednosti;

Or. sv

Predlog spremembe 17
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega 
znanja in izkušenj, ko gre za njihovo 
ustanavljanje in vodenje, zato je 
pomembno ne le vzpostaviti mednarodno 
bazo znanja, temveč tudi zagotoviti, da 
bodo v zvezi s tem na voljo svetovanje, 
usposabljanje in informacije;

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij ta, da ne morejo doseči, 
da bi upoštevali njihove posebnosti; zato 
opozarja, da je potrebno boljše obveščanje 
o obstoju mednarodnega znanja v zvezi z 
ustanavljanjem, delovanjem in socialnim 
namenom ali splošnim interesom 
socialnih podjetij, zlasti tistih, ki temeljijo 
na socialni ekonomiji, pa tudi 
zagotavljanje, da so v zvezi s tem na voljo 
svetovanje, usposabljanje in informacije, 
tudi v okviru začetnega in stalnega 
poklicnega usposabljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Vicky Ford
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega 
znanja in izkušenj, ko gre za njihovo 
ustanavljanje in vodenje, zato je 
pomembno ne le vzpostaviti mednarodno 
bazo znanja, temveč tudi zagotoviti, da 
bodo v zvezi s tem na voljo svetovanje, 
usposabljanje in informacije;

4. meni, da je ena izmed temeljnih težav 
socialnih podjetij pomanjkanje ustreznega 
znanja in izkušenj, ko gre za njihovo 
ustanavljanje in vodenje, zato je 
pomembno ne le izmenjevati znanje na 
mednarodni ravni, kjer je to ustrezno, in v 
posameznih državah članicah, temveč tudi 
zagotoviti, da bodo v zvezi s tem na voljo 
svetovanje, usposabljanje in informacije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo programe poklicnega 
usposabljanja, vključno s takimi, ki 
temeljijo na uporabi komunikacij in 
informacijske tehnologije in so namenjeni 
podjetjem za zagotavljanje socialnih 
storitev in/ali blaga in storitev za ranljivo 
prebivalstvo;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je bistvenega pomena to, da 
se s pomočjo ustreznih informacijskih 
kampanj spremeni dojemanje socialnih 
podjetij; ugotavlja, da delovanje socialnih 
podjetij v številnih primerih ovirajo slaba 
ozaveščenost in stereotipi v zvezi z njimi; 
zato ugotavlja, da je po mnenju Komisije 
najbolj nujna prednostna naloga razširiti 
ozaveščenost znotraj lokalnih skupnosti, 
saj lahko izraba lokalnih možnosti pomaga 
pri vključevanju teh skupnosti in hkrati 
poveča privlačnost socialnih podjetij, ki 
delujejo v posameznih regijah;

5. poudarja, da je bistvenega pomena to, da 
se s pomočjo ustreznih informacijskih 
kampanj izboljša poznavanje socialnih 
podjetij, in meni, da je zaradi tega treba 
povečati prepoznavnost prednosti in ciljev 
socialnega podjetništva z drugimi 
ocenami in drugimi kazalniki, ki niso 
samo ekonomske narave; ugotavlja, da 
delovanje socialnih podjetij, zlasti tistih, ki 
temeljijo na socialni ekonomiji, v številnih 
primerih ovirajo slaba ozaveščenost in 
stereotipi v zvezi z njimi; zato ugotavlja, 
da je po mnenju Komisije najbolj nujna 
prednostna naloga razširiti ozaveščenost 
znotraj vseh javnih organov, zlasti
lokalnih skupnosti, saj lahko izraba 
lokalnih možnosti pomaga pri vključevanju 
teh skupnosti in hkrati poveča privlačnost 
socialnih podjetij, ki delujejo v posameznih 
regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja priložnost, omenjeno v 
sporočilu, da se podpre sodelovanje 
socialnih podjetij na trgu javnih naročil. 
V zvezi s tem poziva Komisijo, naj predvidi 
ukrepe za spodbujanje uporabe socialnih 
določb ali javnih naročil, rezerviranih za 
podjetja, ki zaposlujejo socialno 
prikrajšane osebe.

Or. it
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Predlog spremembe 22
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja zavezo Komisije, da bo 
preučila in predvidela možnost uporabe 
neizkoriščenih patentov v socialnih 
podjetjih za njihov lažji razvoj, in 
pričakuje konkretne ukrepe v bližnji 
prihodnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj sprejme potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da bodo standardi, 
ki jih oblikujejo evropski organi za 
standardizacijo, postali bolj dostopni za 
socialna podjetja;

Or. ro


