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Tarkistus 1
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että keskinäisten yhtiöiden 
arvot vastaavat Euroopan sosiaalimallin 
perusperiaatteita;

1. muistuttaa, että keskinäisten yhtiöiden 
arvot vastaavat Euroopan sosiaalimallin 
perusperiaatteita; painottaa, että koska 
keskinäiset yhtiöt perustuvat 
yhteisvastuun arvoille, ne ovat Euroopan 
unionin sosiaalisen markkinatalouden 
kannalta tärkeitä toimijoita, joiden 
merkitys olisi tunnustettava laajemmin, 
erityisesti eurooppalaisten sääntöjen 
käyttöönoton myötä;

Or. fr

Tarkistus 2
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että keskinäisten yhtiöiden 
arvot vastaavat Euroopan sosiaalimallin 
perusperiaatteita;

1. muistuttaa, että keskinäisten yhtiöiden 
arvot vastaavat Euroopan sosiaalimallin 
perusperiaatteita; muistuttaa, että muihin 
osuus- ja yhteisötalouden yritysmuotoihin 
verrattuna keskinäiset yhtiöt toimivat 
vapaaehtoisen ja avoimen jäsenyyden, 
yhtäläisen äänioikeuden (yksi jäsen, yksi 
ääni), riippumattomuuden ja 
itsehallinnon periaatteiden mukaisesti 
ilman osakepääomaa;

Or. en
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Tarkistus 3
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että keskinäiset yhtiöt 
ovat luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
vapaaehtoisia ryhmiä, joiden 
tarkoituksena on vastata jäsentensä 
tarpeisiin sen sijaan, että hankittaisiin 
tuottoa sijoitetulle pääomalle, ne toimivat 
jäsenten välisen yhteisvastuullisuuden 
periaatteen mukaisesti ja niitä johdetaan 
demokratian periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 4
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että Euroopassa on kaksi 
keskinäisten yhtiöiden päätyyppiä, jotka 
ovat keskinäinen etuuskassa ja 
keskinäinen vakuutusyhtiö; toteaa, että 
keskinäiset etuuskassat tarjoavat 
sosiaaliturvaa lakisääteisen 
sosiaaliturvajärjestelmän lisäksi, 
täydennykseksi tai sen osana; toteaa, että 
keskinäiset vakuutusyhtiöt voivat tarjota 
vakuutuksia kaikentyyppisiin omaisuutta 
ja henkeä koskeviin riskeihin; toteaa, että 
joissakin jäsenvaltioissa keskinäiset yhtiöt 
voivat tarjota palveluita myös muilla 
aloilla, kuten esimerkiksi asunto- ja 
luottoaloilla;
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Or. en

Tarkistus 5
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on 
suuri merkitys EU:n taloudelle, koska ne 
tarjoavat terveydenhuollon ja 
sosiaalietuudet yli 160 miljoonalle EU:n 
kansalaiselle, niiden osuus 
vakuutusmaksuista on yli 180 miljoonaa 
euroa ja ne työllistävät yli 
350 000 henkilöä Euroopan unionissa;

2. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on 
suuri merkitys joidenkin jäsenvaltioiden
taloudelle, koska ne tarjoavat 
terveydenhuollon ja sosiaalietuudet yli 
160 miljoonalle EU:n kansalaiselle, niiden 
osuus vakuutusmaksuista on yli 
180 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 
350 000 henkilöä Euroopan unionissa; 
muistuttaa, että muissa jäsenvaltioissa 
osuuskunnat tarjoavat tällaisia palveluita;

Or. en

Tarkistus 6
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on 
suuri merkitys EU:n taloudelle, koska ne 
tarjoavat terveydenhuollon ja 
sosiaalietuudet yli 160 miljoonalle EU:n 
kansalaiselle, niiden osuus 
vakuutusmaksuista on yli 
180 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 
350 000 henkilöä Euroopan unionissa;

2. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on 
suuri merkitys EU:n taloudelle, koska ne 
tarjoavat terveydenhuollon ja 
sosiaalietuudet yli 160 miljoonalle EU:n 
kansalaiselle, niiden osuus 
vakuutusmaksuista on yli 
180 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 
350 000 henkilöä Euroopan unionissa; 
painottaa, että keskinäiset yhtiöt 
helpottavat hoidon saamista ja sosiaalista 
osallisuutta ja että ne osallistuvat 
täysimääräisesti yleisen edun mukaisten 
palvelujen tarjoamiseen Euroopan 
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unionissa;

Or. fr

Tarkistus 7
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että keskinäisten yhtiöiden 
osuus vakuutusmarkkinoista on 
25 prosenttia ja alan yritysten 
kokonaismäärästä 70 prosenttia, joten niitä 
ei voi jättää huomiotta sisämarkkinoilla;

4. korostaa, että keskinäisten yhtiöiden 
osuus vakuutusmarkkinoista on 
25 prosenttia ja alan yritysten 
kokonaismäärästä 70 prosenttia, joten niitä 
ei voi jatkuvasti jättää huomiotta 
sisämarkkinoilla1; keskinäisiä yhtiöitä 
varten on laadittava eurooppalaiset 
säännöt, jotta ne olisivat unionissa 
yhdenvertaisia muiden yritysmuotojen 
kanssa; muistuttaa, että yritysmuotojen 
moninaisuus on rikkaus, joka on 
tunnustettava täysimääräisesti ja jota on 
kannustettava;

Or. fr

Tarkistus 8
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että sosiaaliturvamenoista 
suurin osa koostuu eläkkeistä ja perhe-
eläkkeistä ja väestön ikääntyminen 
aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille;

5. muistuttaa, että keskinäiset yhtiöt 
toimivat aktiivisesti erityisesti terveyden, 
pitkäaikaishoidon, eläkkeiden ja 
sosiaalietuuksien aloilla ja huomioivat 
väestön ikääntymisen, ja että keskinäisten 

                                               
1 COM(2011)0206.
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yhtiöiden osallistuminen keskeisinä 
sidosryhminä on keskeisen tärkeää 
sosiaaliturvan pitkäaikaiselle 
tulevaisuudelle, koska väestön 
ikääntyminen aiheuttaa paineita 
sosiaaliturvaan varatuille julkisille 
menoille;

Or. en

Tarkistus 9
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että sosiaaliturvamenoista 
suurin osa koostuu eläkkeistä ja perhe-
eläkkeistä ja väestön ikääntyminen 
aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille;

5. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvamenoista suurin osa koostuu 
eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä ja että
väestön ikääntyminen asettaa suuria 
haasteita jäsenvaltioiden yhteiskunnille 
koetellen erityisesti kansallisten 
talousarvioiden tasapainoa, ja uhkaa 
aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille;

Or. fr

Tarkistus 10
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. huomauttaa, että sosiaaliturvamenoista 
suurin osa koostuu eläkkeistä ja perhe-
eläkkeistä ja väestön ikääntyminen 
aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille;

5. huomauttaa, että sosiaaliturvamenoista 
suurin osa koostuu eläkkeistä ja perhe-
eläkkeistä ja väestön ikääntyminen 
aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille; korostaa, että 
keskinäiset yhtiöt voivat ottaa merkittävän 
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aseman ehdottamalla yksityisellä 
sektorilla sosiaalisesti vastuullisia 
eläkejärjestelmiä, mutta ne eivät voi 
kuitenkaan korvata eläkejärjestelmän 
vahvaa ensimmäistä pilaria;

Or. en

Tarkistus 11
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että keskinäiset yhtiöt 
tarjoavat EU:n kansalaisille enemmän 
kohtuuhintaisia vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 12
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että tietyt keskinäiset 
yhtiöt perustuvat erittäin vahvasti 
vapaaehtoisuuteen ja että tämä 
vapaaehtoisuuden henki on säilytettävä ja 
sitä on edistettävä; 

Or. en

Tarkistus 13
Birgit Sippel
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että terveydenhuolto- ja 
eläkemenojen kasvu voi vaikuttaa 
merkittävästi nykyisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen ja 
kattavuuteen, mikä puolestaan voi johtaa 
siihen, että jäsenvaltiot alentavat 
sosiaaliturvan pakollista 
rahoitusosuuttaan ja siirtävät 
sosiaaliturvakustannuksia yksityiselle 
sektorille;

6. korostaa, että terveydenhuolto- ja 
eläkemenojen kasvu voi vaikuttaa 
merkittävästi nykyisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen ja 
kattavuuteen; korostaa, että keskinäiset 
yhtiöt edistävät hyvinvointivaltion 
keskeisiä arvoja, kuten 
yhteisvastuullisuutta, syrjimättömyyttä, 
tasavertaista pääsyä ja sosiaaliturvan 
korkeaa laatua yksityisellä sektorilla;
korostaa kuitenkin, että yksityinen 
sosiaaliturva voi olla vain täydentävää 
eikä se voi korvata lakisääteistä 
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 14
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että terveydenhuolto- ja 
eläkemenojen kasvu voi vaikuttaa 
merkittävästi nykyisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen ja 
kattavuuteen, mikä puolestaan voi johtaa 
siihen, että jäsenvaltiot alentavat 
sosiaaliturvan pakollista rahoitusosuuttaan 
ja siirtävät sosiaaliturvakustannuksia 
yksityiselle sektorille;

6. korostaa, että terveydenhuolto- ja 
eläkemenojen kasvu voi vaikuttaa 
merkittävästi nykyisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen ja 
kattavuuteen, mikä puolestaan voi johtaa 
siihen, että jäsenvaltiot alentavat 
sosiaaliturvan pakollista rahoitusosuuttaan 
ja siirtävät sosiaaliturvakustannuksia 
yksityiselle sektorille;

katsoo, että vahvistettaessa keskinäisten 
yhtiöiden osallisuutta unionin 
sosiaaliseen markkinatalouteen ei pidä 
horjuttaa toimia, joita jäsenvaltioissa 
toteutetaan sosiaaliturvan alalla; 
muistuttaa, että on kunnioitettava 
sosiaaliturvajärjestelmien moninaisuutta, 
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joiden toiminta on joko täysin valtion, 
keskinäisten yhtiöiden tai yhtä aikaa 
molempien varassa; katsoo, että 
keskinäisiä yhtiöitä koskevat 
eurooppalaiset säännöt ovat olennaisen 
tärkeitä, mutta niiden avulla ei pidä 
peitellä jäsenvaltioissa havaittuja vajeita 
sosiaaliturvan alalla;

Or. fr

Tarkistus 15
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa helpottamaan ja 
kannustamaan kaikkien palkansaajien ja 
erityisesti pienissä yrityksissä 
työskentelevien palkansaajien 
mahdollisuutta liittyä keskinäisiin 
yhtiöihin;

Or. fr

Tarkistus 16
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toivoo näin ollen, että palkansaajien 
liittymistä keskinäisten yhtiöiden 
järjestelmään kannustetaan myöntämällä 
vapautuksia sosiaalimaksuista tai 
veroista;

Or. fr
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Tarkistus 17
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei 
ole käytössään oikeudellisia välineitä, 
jotka edistäisivät niiden kehitystä ja rajat 
ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 18
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei 
ole käytössään oikeudellisia välineitä, jotka 
edistäisivät niiden kehitystä ja rajat 
ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla;

7. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei 
ole käytössään oikeudellisia välineitä, jotka 
edistäisivät niiden kehitystä ja rajat 
ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla, ja 
koska muille yritysmuodoille on 
eurooppalaiset säännöt, keskinäiset yhtiöt 
ovat edelleen epäedullisessa asemassa;

Or. en

Tarkistus 19
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei 7. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei 
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ole käytössään oikeudellisia välineitä, jotka 
edistäisivät niiden kehitystä ja rajat 
ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla;

ole käytössään oikeudellisia välineitä, jotka 
edistäisivät niiden kehitystä ja rajat 
ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla;
korostaa, että koska eurooppalaisia 
sääntöjä ei ole, keskinäisten yhtiöiden on 
usein tyydyttävä riittämättömiin 
oikeudellisiin välineisiin rajat ylittävässä 
toiminnassaan, mikä johtaa niiden 
yhtiömuodon muutokseen;

Or. en

Tarkistus 20
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että keskinäisiä yhtiöitä koskeva 
lainsäädäntö vaihtelee merkittävästi 
unionin sisällä ja eurooppalaiset säännöt 
voisivat toimia lähtökohtana kansallisten 
lakien lähentämiselle;

8. toteaa, että keskinäisiä yhtiöitä koskevat 
kansalliset lainsäädännöt vaihtelevat 
merkittävästi unionin sisällä ja että 
keskinäisillä yhtiöillä ei ole käytössään 
oikeudellisia välineitä, joilla ne voisivat 
helpottaa kehittymistään 
sisämarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 21
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. katsoo, että keskinäisiä yhtiöitä koskeva 
lainsäädäntö vaihtelee merkittävästi 
unionin sisällä ja eurooppalaiset säännöt 
voisivat toimia lähtökohtana kansallisten 
lakien lähentämiselle;

8. katsoo, että keskinäisiä yhtiöitä koskeva 
lainsäädäntö vaihtelee merkittävästi 
unionin sisällä ja eurooppalaiset säännöt 
voisivat mahdollistaa kansainvälisten 
keskinäisten yhtiöiden perustamisen ja 
vahvistaa siten EU:n sosiaaliturvaa;
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Or. en

Tarkistus 22
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että eurooppalaisten 
sääntöjen avulla voisi olla mahdollista 
tuoda esiin keskinäisiin yhtiöihin liittyviä 
kansainvälisiä toimijoita vahvistaen siten
sosiaaliturvan unionia;

Or. fr

Tarkistus 23
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että kaikissa jäsenvaltioissa 
ei ole keskinäisiä yhtiöitä; korostaa, että 
tämä aiheuttaa markkinoiden 
vääristymiä; muistuttaa, että 
eurooppalaiset säännöt voisivat korjata 
tilanteen ja että tämä voisi innoittaa 
keskinäisten yhtiöiden perustamiseen 
näissä jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 24
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. vaatii Euroopan komissiota ottamaan 
uudelleen käsiteltäväksi ehdotuksen 
keskinäisiä yhtiöitä koskevista 
eurooppalaisista säännöistä;

Or. en

Tarkistus 25
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. toivoo näin ollen, että 
eurooppalaiset säännöt ovat 
kunnianhimoisia ja uudistavia 
palkansaajien ja heidän perheidensä 
suojaamiseksi heidän muuttaessaan 
unionin jäsenvaltiosta toiseen;

Or. fr

Tarkistus 26
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission tilaamaan keskinäisten 
yhtiöiden nykytilannetta ja 
tulevaisuudennäkymiä EU:ssa koskevaan 
tutkimukseen, jossa käsitellään 
keskinäisten yhtiöiden vaikeuksia, jotka 
johtuvat oikeuskehysten puuttumisesta 
joissakin jäsenvaltioissa, uusien 
keskinäisten yhtiöiden perustamisen 
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pääomavaatimuksista ja 
ryhmittymisratkaisujen puuttumisesta; 
vaatii komissiota ehdottamaan riittäviä 
ratkaisuja näihin ongelmiin, mukaan 
lukien säännöt, jotta voidaan tunnustaa 
keskinäisten yhtiöiden osallisuus osuus-
ja yhteisötalouteen;

Or. en

Tarkistus 27
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä 
on merkittävä asema jäsenvaltioiden 
taloudessa, koska ne edesauttavat EU:n 
strategisia tavoitteita varmistaa kasvu, 
johon sisältyy perusresurssien, oikeuksien 
ja sosiaalipalveluiden sekä solidaarisuuteen 
ja syrjimättömyyteen perustuvan 
laadukkaan terveydenhuollon saatavuus 
kaikille;

11. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä 
on tai pitäisi olla merkittävä asema 
jäsenvaltioiden taloudessa, koska ne 
edesauttavat EU:n strategisia tavoitteita 
varmistaa kasvu, johon sisältyy 
perusresurssien, oikeuksien ja 
sosiaalipalveluiden sekä solidaarisuuteen, 
kohtuuhintaisuuteen ja syrjimättömyyteen 
perustuvan laadukkaan terveydenhuollon 
saatavuus kaikille;

Or. en

Tarkistus 28
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä 
on merkittävä asema jäsenvaltioiden 
taloudessa, koska ne edesauttavat EU:n 
strategisia tavoitteita varmistaa kasvu, 
johon sisältyy perusresurssien, oikeuksien 

11. muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä 
on merkittävä asema jäsenvaltioiden 
taloudessa, koska ne edesauttavat EU:n 
strategisia tavoitteita varmistaa kasvu, 
johon sisältyy perusresurssien, oikeuksien 
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ja sosiaalipalveluiden sekä solidaarisuuteen 
ja syrjimättömyyteen perustuvan 
laadukkaan terveydenhuollon saatavuus 
kaikille;

ja sosiaalipalveluiden sekä 
solidaarisuuteen, syrjinnänvastaisuuteen
ja syrjimättömyyteen perustuvan 
laadukkaan terveydenhuollon saatavuus 
kaikille;

Or. en

Tarkistus 29
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. muistuttaa, että asetus 
eurooppaosuuskunnan (SCE)1 säännöistä 
hyväksyttiin vuonna 2003 ja että 
Euroopan komissio esitti 8. helmikuuta 
2012 ehdotuksen eurooppalaisen säätiön 
perussäännöistä;

Or. en

Tarkistus 30
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että keskinäisten yhtiöiden 
on otettava merkittävä asema kestävässä 
terveydenhuollossa toteuttamalla 
ennakoivia ehkäisytoimia;

Or. en

                                               
1 Neuvoston asetus 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) 
säännöistä
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Tarkistus 31
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että osuus- ja 
yhteisötaloudella ja erityisesti keskinäisillä 
yhtiöillä on olennainen rooli EU:n 
taloudessa, kun se yhdistää kannattavuuden 
solidaarisuuteen, luo korkealaatuisia 
työpaikkoja, lujittaa sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, luo sosiaalista 
pääomaa, edistää aktiivista kansalaisuutta, 
yhteisvastuullisuutta ja demokraattisiin 
arvoihin perustuvaa talousmallia, joka 
asettaa ihmiset etusijalle, ja lisäksi tukee 
kestävää kehitystä sekä sosiaalista, 
ympäristöön liittyvää ja teknologista 
innovaatiota;

12. korostaa, että osuus- ja 
yhteisötaloudella ja erityisesti keskinäisillä 
yhtiöillä on olennainen rooli EU:n 
taloudessa, kun se yhdistää kannattavuuden 
solidaarisuuteen, luo korkealaatuisia 
työpaikkoja, lujittaa sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, luo sosiaalista 
pääomaa, edistää aktiivista kansalaisuutta, 
yhteisvastuullisuuteen perustuvaa 
sosiaaliturvaa ja demokraattisiin arvoihin 
perustuvaa talousmallia, joka asettaa 
ihmiset etusijalle, ja lisäksi tukee kestävää 
kehitystä sekä sosiaalista, ympäristöön 
liittyvää ja teknologista innovaatiota;

Or. en

Tarkistus 32
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että osuus- ja 
yhteisötaloudella ja erityisesti keskinäisillä 
yhtiöillä on olennainen rooli EU:n 
taloudessa, kun se yhdistää kannattavuuden 
solidaarisuuteen, luo korkealaatuisia 
työpaikkoja, lujittaa sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, luo sosiaalista 
pääomaa, edistää aktiivista kansalaisuutta, 
yhteisvastuullisuutta ja demokraattisiin 
arvoihin perustuvaa talousmallia, joka 
asettaa ihmiset etusijalle, ja lisäksi tukee 

12. korostaa, että osuus- ja 
yhteisötaloudella ja erityisesti keskinäisillä 
yhtiöillä on olennainen rooli EU:n 
taloudessa, kun se yhdistää kannattavuuden 
solidaarisuuteen, luo korkealaatuisia 
työpaikkoja ja lähityöpaikkoja, lujittaa 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, luo sosiaalista 
pääomaa, edistää aktiivista kansalaisuutta, 
yhteisvastuullisuutta ja demokraattisiin 
arvoihin perustuvaa talousmallia, joka 
asettaa ihmiset etusijalle, ja lisäksi tukee 
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kestävää kehitystä sekä sosiaalista, 
ympäristöön liittyvää ja teknologista 
innovaatiota;

kestävää kehitystä sekä sosiaalista, 
ympäristöön liittyvää ja teknologista 
innovaatiota;

Or. fr

Tarkistus 33
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. muistuttaa, että keskinäisiin 
yhtiöihin sovellettavilla demokraattisilla 
periaatteilla, esimerkiksi yhden äänen 
periaatteella, on etuja, ja että ne edistävät 
vastuullista ja kestävää hallinnointia; 

Or. en

Tarkistus 34
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
pyydetään ottamaan osaa näiden haasteiden 
ratkaisemiseen yksityisen sektorin rinnalla 
ja sitä varten niillä pitäisi olla yhtäläiset 
kilpailuolosuhteet unionin sisäisessä 
toiminnassa kuin muillakin 
yritysmuodoilla;

13. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
pyydetään ottamaan osaa näiden haasteiden 
ratkaisemiseen yksityisen sektorin rinnalla 
ja sitä varten niillä pitäisi olla yhtäläiset 
kilpailuolosuhteet unionin sisäisessä 
toiminnassa kuin muillakin 
yritysmuodoilla; korostaa, että voimassa 
olevat eurooppalaiset säännöt, kuten 
eurooppaosuuskunta (SCE) tai 
eurooppayhtiö (SE), eivät sovellu 
keskinäisille yhtiöille liiketoimintamallien 
erilaisuuden takia;

Or. en
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Tarkistus 35
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. muistuttaa, että EU:n pitäisi ottaa 
huomioon keskinäisten yhtiöiden 
pääoman erityisluonne, kun laaditaan 
varoja koskeviin vaatimuksiin liittyvää 
lainsäädäntöä; korostaa, että 
eurooppalaisten sääntöjen myötä olisi 
mahdollista säilyttää tämä erityisluonne 
samalla, kun tavoitetaan enemmän 
ihmisiä rajat ylittävällä toiminnalla;

Or. en

Tarkistus 36
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. pahoittelee EU:n lainsäädännössä 
olevia puutteita, koska keskinäisistä 
yhtiöistä ei ole erityismainintaa 
perussopimuksissa ja koska niiden 
liiketoimintamalli ei sisälly kattavasti 
mihinkään osaan sekundaarilainsäädäntöä, 
jossa viitataan vain julkisiin ja yksityisiin 
yrityksiin, mikä loukkaa keskinäisiä 
yhtiöitä koskevia sääntöjä ja vaikeuttaa 
keskinäisten yritysten kehitystä ja rajat 
ylittävän ryhmittymän perustamista;

14. pahoittelee EU:n lainsäädännössä 
olevia puutteita, koska keskinäisistä 
yhtiöistä ei ole erityismainintaa 
perussopimuksissa ja koska niiden 
liiketoimintamalli ei sisälly kattavasti 
mihinkään osaan sekundaarilainsäädäntöä, 
jossa viitataan vain julkisiin ja yksityisiin 
yrityksiin, mikä loukkaa keskinäisiä 
yhtiöitä koskevia sääntöjä ja vaikeuttaa 
keskinäisten yritysten kehitystä ja rajat 
ylittävän ryhmittymän perustamista, ja 
katsoo näin ollen, että keskinäiset yhtiöt 
olisi sisällytettävä SEUT-sopimuksen 
54 artiklaan, jotta voidaan varmistaa, että 
yritysten monimuotoisuus perustuu 
perussopimuksiin;
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Or. en

Tarkistus 37
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. pahoittelee EU:n lainsäädännössä 
olevia puutteita, koska keskinäisistä 
yhtiöistä ei ole erityismainintaa 
perussopimuksissa ja koska niiden 
liiketoimintamalli ei sisälly kattavasti 
mihinkään osaan sekundaarilainsäädäntöä, 
jossa viitataan vain julkisiin ja yksityisiin 
yrityksiin, mikä loukkaa keskinäisiä 
yhtiöitä koskevia sääntöjä ja vaikeuttaa 
keskinäisten yritysten kehitystä ja rajat 
ylittävän ryhmittymän perustamista;

14. pahoittelee EU:n lainsäädännössä 
olevia puutteita, koska keskinäisistä 
yhtiöistä ei ole erityismainintaa 
perussopimuksissa ja koska niiden 
liiketoimintamalli ei sisälly kattavasti 
mihinkään osaan sekundaarilainsäädäntöä, 
jossa viitataan vain julkisiin ja yksityisiin 
yrityksiin, mikä loukkaa keskinäisiä 
yhtiöitä koskevia sääntöjä ja vaikeuttaa 
keskinäisten yritysten kehitystä ja rajat
ylittävien ryhmittymien perustamista;

Or. en

Tarkistus 38
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. tunnustaa, että monet keskinäiset 
yhtiöt käyttävät toiminnassaan 
osuuskunnan oikeudellista muotoa ja ovat 
mukana Kansainvälisessä 
osuustoimintaliitossa, koska ne toimivat 
International Cooperative and Mutual 
Insurance Federation -liiton kanssa;

Or. en
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Tarkistus 39
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt edistävät 
olennaisesti sisämarkkinoiden 
yhdentymistä ja Eurooppa 2020 -strategian 
kasvua ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista;

15. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt edistävät 
olennaisesti sisämarkkinoiden 
yhdentymistä ja Eurooppa 2020 -strategian 
kasvua ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; korostaa, että 
eurooppalaiset säännöt edistäisivät myös 
EU:n kansalaisten liikkuvuutta, koska 
keskinäiset yhtiöt voisivat tarjota 
palveluita useissa jäsenvaltioissa ja tuoda 
siten enemmän jatkuvuutta ja 
johdonmukaisuutta sisämarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 40
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt edistävät 
olennaisesti sisämarkkinoiden 
yhdentymistä ja Eurooppa 2020 -strategian 
kasvua ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista;

15. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt edistävät 
olennaisesti sisämarkkinoiden 
yhdentymistä, keskinäisten yhtiöiden 
ominaispiirteiden parempaa 
tunnustamista ja Eurooppa 2020 
-strategian kasvua ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen osallistumista 
keskinäisissä yhtiöissä;

Or. fr
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Tarkistus 41
Richard Howitt

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt 
tarjoaisivat keinon edistää keskinäisyyden 
mallia koko laajentuneessa Euroopassa, 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, joissa se 
ei sisälly oikeusjärjestelmiin; toteaa, että 
eurooppalaisesta asetuksesta, jota 
sovellettaisiin luonnollisesti koko 
Euroopan unionissa, olisi 
kaksinkertainen etu, koska se tarjoaisi 
näille maille viitesäännöt ja parantaisi 
tällaisen yrityksen asemaa ja julkista 
profiilia;

Or. en

Tarkistus 42
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. korostaa, että säännöt voisivat 
tarjota keskinäisille yhtiöille 
mahdollisuuksia hyödyntää 
mittakaavaetua, jotta ne voivat ylläpitää 
kilpailukykyään tulevaisuudessa, ja ne 
voisivat lisätä keskinäisten yhtiöiden 
arvon tunnustamista eurooppalaisessa 
päätöksenteossa;

Or. en
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Tarkistus 43
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia muita yrityksiä paremmin, 
niillä on vakaa ja kestävä asema kaikissa 
talouksissa erityisesti vakuutus- ja 
sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, että 
keskinäiset yhtiöt toimivat aktiivisesti 
erityisesti väestön vanhenemisen ja 
sosiaalisten tarpeiden alalla, ja niiden 
osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää 
vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia muita yrityksiä paremmin, 
niillä on vakaa ja kestävä asema kaikissa 
talouksissa ja ne ovat edesauttaneet 
vahvempien ja monipuolisempien 
markkinoiden syntyä erityisesti vakuutus-
ja sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, 
että keskinäiset yhtiöt toimivat aktiivisesti 
erityisesti väestön vanhenemisen ja 
sosiaalisten tarpeiden alalla, ja niiden 
osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää 
vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 44
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia muita yrityksiä paremmin, 
niillä on vakaa ja kestävä asema kaikissa 
talouksissa erityisesti vakuutus- ja 
sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, että 
keskinäiset yhtiöt toimivat aktiivisesti 
erityisesti väestön vanhenemisen ja 
sosiaalisten tarpeiden alalla, ja niiden 
osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää 
vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät hyvin torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia, niillä on vakaa ja kestävä 
asema kaikissa talouksissa erityisesti 
vakuutus- ja sosiaalisen suojelun alalla; 
muistuttaa, että keskinäiset yhtiöt toimivat 
aktiivisesti erityisesti väestön 
vanhenemisen ja sosiaalisten tarpeiden 
alalla, niiden osallisuus eläkealalla tarjoaa 
lisää vaihtoehtoja EU:n kansalaisille ja 
keskinäiset yhtiöt ovat keskeisessä 
asemassa pyrittäessä ylläpitämään 
Euroopan sosiaalista mallia;
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Or. fr

Tarkistus 45
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia muita yrityksiä paremmin, 
niillä on vakaa ja kestävä asema kaikissa 
talouksissa erityisesti vakuutus- ja 
sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, että 
keskinäiset yhtiöt toimivat aktiivisesti 
erityisesti väestön vanhenemisen ja 
sosiaalisten tarpeiden alalla, ja niiden 
osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää 
vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

16. korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt 
pystyvät torjumaan talouskriisin 
vaikutuksia muita yrityksiä paremmin, ne 
ovat vakaita ja kestäviä organisaatioita
kaikissa talouksissa erityisesti vakuutus- ja 
sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, että 
keskinäiset yhtiöt toimivat aktiivisesti 
erityisesti väestön vanhenemisen ja 
sosiaalisten tarpeiden alalla, ja niiden 
osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää 
vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 46
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. korostaa, että keskinäisillä yhtiöillä 
ei ole osakkeita, vaan ne ovat 
yhteisomistuksessa, ja että ylijäämä 
investoidaan sen sijaan, että se jaettaisiin 
jäsenille, ja korostaa, että tämän ansiosta 
keskinäiset yhtiöt ovat kestäneet kriisin 
paremmin kuin muut yksityisen sektorin 
yritykset;

Or. en
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Tarkistus 47
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
16 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 c. huomauttaa, että eurooppalaiset 
säännöt muodostaisivat vapaaehtoisen 
välineen keskinäisiä yhtiöitä koskevien 
kansallisten säännösten lisäksi, eivätkä ne 
näin ollen vaikuttaisi olemassa oleviin 
säännöksiin, vaan muodostaisivat 
28. järjestelmän, joka mahdollistaisi 
keskinäisten yhtiöiden rajat ylittävän 
toiminnan;

Or. en

Tarkistus 48
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vaatii komissiota ottamaan huomioon 
keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet, jotta 
varmistetaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, 
vältetään syrjintää ja taataan tasapuoliset ja 
kilpailukykyiset markkinat.

17. vaatii komissiota ottamaan huomioon 
keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet, jotta 
varmistetaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, 
vältetään syrjintää ja varmistetaan uuden 
lainsäädännön oikeasuhteisuus sekä
taataan tasapuoliset ja kilpailukykyiset 
markkinat.

Or. en

Tarkistus 49
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
17 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vaatii komissiota ottamaan huomioon 
keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet, jotta 
varmistetaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, 
vältetään syrjintää ja taataan tasapuoliset ja 
kilpailukykyiset markkinat.

17. vaatii komissiota ottamaan huomioon 
keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet, jotta 
varmistetaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, 
vältetään syrjintää ja taataan tasapuoliset, 
kilpailukykyiset ja kestävät markkinat.

Or. en

Tarkistus 50
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Liite – 17 a kohta – suositus 1 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. katsoo, että yritysten 
monimuotoisuuden olisi perustuttava 
selkeästi Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja ehdottaa keskinäisten 
yhtiöiden sisällyttämistä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 
54 artiklaan;

Or. en

Tarkistus 51
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Liite – 17 b kohta – suositus 2 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 b. katsoo, että eurooppalaisia 
keskinäisiä yhtiöitä koskevan 
asetusehdotuksen olisi sisällettävä 
säännökset, jotka
– mahdollistavat luonnollisista tai 
oikeushenkilöistä koostuvien 
eurooppalaisten keskinäisten yhtiöiden 
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olemassaolon;
– mahdollistavat keskinäisten yhtiöiden 
vapaan toiminnan eurooppalaisilla 
sisämarkkinoilla, mikä vahvistaa 
sisämarkkinoiden periaatteita;
– mahdollistavat sen, että keskinäiset 
yhtiöt voivat hyödyntää keskinäisten 
yhtiöiden eurooppalaisen ryhmän tuomia 
etuja, mikä koskee erityisesti vakuutuksia 
tarjoavia keskinäisiä yhtiöitä Solvenssi II 
-järjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 52
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Liite – 17 c kohta – suositus 3 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 c. katsoo, että tarvitaan strategioiden ja 
toimenpiteiden yhdistelmä, jotta 
keskinäisille yhtiöille saadaan yhtenäiset 
kilpailuolosuhteet, joissa niillä on 
tasavertaiset mahdollisuudet lisätä 
organisaatioonsa ja toimintaansa 
eurooppalainen ulottuvuus, ja jotta 
keskinäisille yhtiöille voidaan tarjota 
riittävät oikeudelliset välineet, joilla 
edistetään niiden rajat ylittävää ja 
kansainvälistä toimintaa; toteaa, että tältä 
osin keskinäiset yhtiöt voisivat toimia 
koko EU:ssa oman hallintotapansa 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 53
Regina Bastos
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Lausuntoluonnos
Liite – 17 d kohta – suositus 4 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 d. vaatii komissiota laatimaan 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä varten 
valinnaisen asetuksen, johon sisältyvät 
keskinäisten yhtiöiden hallintotavan 
piirteet ja periaatteet; vaatii määrittämään 
hankinnan ja jäsenyyden menettämisen 
ehdot sekä jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet; vaatii määrittämään 
perustamisen, jossa luonnolliset tai 
oikeushenkilöt voivat perustaa 
keskinäisten yhtiöiden ryhmiä, sekä 
eurooppalaisen keskinäisen yhtiön 
purkamisen ja likvidaation ja varojen 
jakamisen;

Or. en

Tarkistus 54
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Liite – 17 e kohta – suositus 5 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 e. vaatii Euroopan komissiota 
sisällyttämään asetusehdotukseen 
peruspiirteet, jotka koskevat keskinäisten 
yhtiöiden henkilöistä koostuvia yhtiöitä, 
joissa toimitaan pääosin itsehallinnon 
periaatteen mukaisesti, jolloin jäsenet tai 
heidän edustajansa osallistuvat suoraan 
keskinäisen yhtiön politiikan 
määrittämiseen tai heillä on oikeus 
vaikuttaa kyseiseen politiikkaan; toteaa, 
että keskinäiset yhtiöt eivät tavoittele 
voittoa ulkoisille osakkeenomistajille 
jaettavaksi, ja että ne perustuvat erilliseen 
jäsenyyteen ja vapaaseen osallistumiseen; 
toteaa, että ne ovat riskien valinnassa 
syrjimättömiä, niiden jäsenet ovat 
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demokraattisesti suuntautuneita, ne 
rahoitetaan solidaarisesti ja niiden 
tavoitteena on parantaa 
paikallisyhteisöjen ja laajemman 
yhteiskunnan elinoloja keskinäisyyden 
hengessä;

Or. en

Tarkistus 55
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Liite – 17 a kohta – suositus 6 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. vaatii Euroopan komissiota 
sisällyttämään asetusehdotukseen 
peruspiirteet, jotka koskevat keskinäisten 
yhtiöiden henkilöistä koostuvia yhtiöitä, 
joissa toimitaan pääosin itsehallinnon 
periaatteen mukaisesti, jolloin jäsenet tai 
heidän edustajansa osallistuvat suoraan 
keskinäisen yhtiön politiikan 
määrittämiseen tai heillä on oikeus 
vaikuttaa kyseiseen politiikkaan; toteaa, 
että keskinäiset yhtiöt eivät tavoittele 
voittoa ulkoisille osakkeenomistajille 
jaettavaksi, ja että ne perustuvat erilliseen 
jäsenyyteen ja vapaaseen osallistumiseen; 
toteaa, että ne ovat riskien valinnassa 
syrjimättömiä, niiden jäsenet ovat 
demokraattisesti suuntautuneita, ne 
rahoitetaan solidaarisesti ja niiden 
tavoitteena on parantaa 
paikallisyhteisöjen ja laajemman 
yhteiskunnan elinoloja keskinäisyyden 
hengessä;

Or. en

Tarkistus 56
Birgit Sippel
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Lausuntoluonnos
Liite – 17 a kohta – suositus 7 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. korostaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevia eurooppalaisia sääntöjä olisi 
täydennettävä direktiivillä, joka koskee 
työntekijöiden osallistumista, muttei 
heikennä tietoja, kuulemista ja 
osallistumista koskevia nykyisiä 
työntekijöiden oikeuksia, ja joka sisältää 
riittävät työntekijöiden osallistumista 
koskevat säännökset, joista on 
neuvoteltava ennen uuden eurooppalaisen 
keskinäisen yhtiön perustamista; toteaa, 
että vähimmäisvaatimukset olisi taattava; 
toteaa, että työntekijöitä olisi kuultava ja 
heille olisi tiedotettava kaikista 
kysymyksistä, joilla voi olla merkittävä 
vaikutus heidän etuihinsa, kuten 
esimerkiksi työehdoista, yhtiön 
rakennemuutoksista, rajat ylittävistä 
kysymyksistä, ammatillisesta 
koulutuksesta ja työterveydestä ja 
-turvallisuudesta; toteaa, että keinot 
työpaikkademokratian kiertämiseen, 
esimerkiksi siirtämällä pääkonttori 
toiseen jäsenvaltioon, olisi estettävä;

Or. en

Tarkistus 57
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
Liite – 17 a kohta – suositus 8 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. korostaa yhteisvastuullisuuden 
periaatteen tärkeyttä keskinäisissä 
yhtiöissä, joissa asiakkaat ovat myös 
jäseniä, joilla on näin ollen samat edut; 
muistuttaa pääoman yhteisen omistuksen 
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periaatteesta ja sen jakamattomuudesta; 
korostaa puolueettoman jaon periaatetta 
likvidoinnin yhteydessä, jolloin varat olisi 
jaettava muille keskinäisille yhtiöille tai 
elimelle, jonka tavoitteena on keskinäisten 
yhtiöiden tukeminen ja edistäminen;

Or. en

Tarkistus 58
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
Liite – 17 a kohta – suositus 9 (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. korostaa, että keskinäisiä yhtiöitä 
koskevat eurooppalaiset säännöt eivät 
saisi vaikuttaa keskinäisten yhtiöiden 
hallinnoimiin lakisääteisen sosiaaliturvan 
kansallisiin järjestelmiin;

Or. en


