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Tarkistus 1
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
Otsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

osuuskuntien panoksesta kriisin 
voittamisessa

osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten
panoksesta kriisin voittamisessa

Or. it

Tarkistus 2
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 3 kohdan,

Or. nl

Tarkistus 3
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. palauttaa mieliin, että osuustoiminnan 
avulla vähennetään eriarvoisuutta, 
edistetään perustettujen järjestöjen 
liittämistä osaksi yhteisöä, tarjotaan 
julkisyhteisöille demokraattinen 
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vaihtoehto työpaikkojen luomiseksi ja 
kansalaisten osallistamiseksi sosiaalisen 
ja taloudellisen kuihtumisen torjuntaan, 
edistetään oikeudenmukaista ja kestävää 
kaupankäyntiä sekä koulutetaan ja 
osallistetaan kansalaisia yhteistyöhön; 
korostaa, että nykyisen kapitalistisen 
yhteiskunnan kaikkia sosiaalisia ja 
taloudellisia ongelmia ei voida ratkaista 
pelkän yhteistoiminnan avulla;

Or. pt

Tarkistus 4
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
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jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että 
osuuskunnallinen malli on yleistynyt 
merkittävästi muilla kuin perinteisillä, 
aikaisemmin julkisesti rahoitetuilla aloilla 
(esimerkiksi sähköenergian tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä), kuten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden, 
digitaalipalveluiden, yritysten 
tukipalveluiden sekä yleistä etua 
koskevien palveluiden alalla, ja 
osuustoiminnasta on myös muodostunut 
malli itsenäisille ammatinharjoittajille ja 
vapaiden ammattien harjoittajille; toteaa, 
että osuuskunnilla on siksi hyvin tärkeä 
merkitys EU:ssa taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja työllisyyden kannalta
ja että lisäksi ne vauhdittavat sosiaalisia 
innovaatioita, jotka ovat niin 
Eurooppa 2020 -strategian kuin 
Horisontti 2020 -ohjelman merkittävä 
aihe;

Or. it

Tarkistus 5
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
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keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että vastuuntuntoiset 
kansalaiset, jotka sijoittavat kestävään 
energiantuotantoon, -jakeluun ja 
energiahuoltoon, ovat viime 
vuosikymmeninä perustaneet yli 
1 000 uusiutuvaa energiaa tuottavaa 
osuuskuntaa; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä 
kestävän kehityksen ja työllisyyden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 6
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
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toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla 
on siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; panee merkille, että 
osuuskunnat antavat käyttöön varoja 
alueellisten ja paikallisyhteisöjen kestävää 
taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä 
varten ja että ne siten toteuttavat 
sosiaalisen markkinatalouden periaatteita 
lähes koko EU:ssa;

Or. nl

Tarkistus 7
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 

1. toteaa, että sosiaaliset yritykset ovat yhä 
merkittävämmässä asemassa Euroopan 
unionissa ja että EU:n alueella on noin 
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tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

160 000 osuustoiminnallista yritystä, jotka 
ovat 123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

Or. it

Tarkistus 8
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 

1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 
osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 
123 miljoonan jäsenen omistamia ja 
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tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja 
palvelualan osuuskunnat tarjoavat 
työpaikan yli 30 000 vammaiselle ja 
vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on 
siksi hyvin tärkeä merkitys EU:ssa 
taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 
työllisyyden kannalta;

tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; 
toteaa, että tähän lukuun sisältyy noin 50 
000 teollisuuden ja palvelujen alalla 
toimivaa osuustoiminnallista yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten 
keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden 
BKT:stä on noin 5 prosenttia; toteaa, että 
teollisuuden ja palvelujen alalle on viime 
vuosina perustettu useita satoja 
osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että 
tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden 
toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on 
pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty 
työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisilla ryhmillä 
on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle 
kehitykselle joillakin EU:n 
teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että 
työvoiman työmarkkinoille integrointiin 
erikoistuneet niin sanotut sosiaaliset 
osuuskunnat tarjoavat teollisuudessa ja 
palvelualalla työpaikan yli 30 000 
vammaiselle ja vähäosaiselle; toteaa, että 
osuuskunnilla on siksi hyvin tärkeä 
merkitys EU:ssa taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja työllisyyden 
kannalta;

Or. da

Tarkistus 9
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että osuuskuntatoiminta 
edistää todellista taloudellista 
monimuotoisuutta ja että se on 
olennainen osa niin kutsuttua sosiaalista 
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markkinataloutta ja täysin Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen arvojen ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukainen;

Or. it

Tarkistus 10
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat);

2. ottaa huomioon, että monet osuuskunnat 
ovat kriisiaikoina osoittautuneet kestäviksi, 
ja toteaa, että tästä kestävyydestä on 
olemassa merkittäviä todisteita erityisesti 
kun on kyse osuustoiminnallisista 
pankeista sekä teollisuuden ja palvelualan 
osuuskunnista (työntekijöiden 
osuuskunnat, sosiaaliset osuuskunnat ja pk-
yritysten muodostamat osuuskunnat);

Or. nl

Tarkistus 11
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset niin työllisyyden tason kuin 
yritysten lakkauttamisen kannalta ja että 
ne ovat levittäytyneet myös uusille aloille, 
ja toteaa, että tästä kestävyydestä on 
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teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat);

olemassa merkittäviä todisteita erityisesti 
kun on kyse osuustoiminnallisista 
pankeista sekä teollisuuden ja palvelualan 
osuuskunnista (työntekijöiden 
osuuskunnat, sosiaaliset osuuskunnat ja pk-
yritysten muodostamat osuuskunnat); 
panee lisäksi merkille niin kutsuttujen 
alueellisten osuuskuntien kasvavan 
merkityksen, sillä ne edistävät etenkin 
syrjäisten ja heikommassa asemassa 
olevien alueiden asukkaiden suoraa 
osallistumista muun muassa sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluihin, 
kaupallisiin palveluihin ja viestintään 
liittyviin tarpeisiin vastaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 12
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat);

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ja 
sosiaaliset yritykset ovat kriisiaikoina 
osoittautuneet jopa kestävämmiksi kuin 
monet perinteiset yritykset työpaikkojen 
määrän ja toimintojen lakkauttamisen 
kannalta, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat), sillä niillä on erinomainen 
kyky sopeutua muutoksiin ja ylläpitää 
taloudellista toimintaa sen ollessa 
uhattuna ja jatkaa tavoitteisiinsa 
pyrkimistä;

Or. it



PE507.938v01-00 12/71 AM\930616FI.doc

FI

Tarkistus 13
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat);

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat); muistuttaa tämän vuoksi 
pk-yritysten perustamien osuuskuntien 
strategisesta merkityksestä, sillä ne voivat 
edistää yhteisten ongelmien ratkaisua ja 
tärkeiden mittakaavaetujen kehitystä;

Or. it

Tarkistus 14
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat 
kriisiaikoina osoittautuneet jopa 
kestävämmiksi kuin monet perinteiset 
yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä 
on olemassa merkittäviä todisteita 
erityisesti kun on kyse 
osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista 
(työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
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osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat);

osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat 
osuuskunnat) varsinkin uusiutuvan 
energian tuotannon alalla;

Or. en

Tarkistus 15
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että osuuskunnilla voi olla 
tärkeä merkitys myös siirryttäessä 
uusiutuvan energian käyttöön ja 
torjuttaessa energiaköyhyyttä; katsoo, että 
parantamalla paikallisyhteisöjen 
valmiuksia tuottaa omaa energiaa 
voidaan vauhdittaa uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien pienten ja keskisuurten 
teknologioiden käyttöönottoa; toteaa, että 
nämä teknologiat tehostavat 
energiankäyttöä ja parantavat 
kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
energiasta maksamiinsa hintoihin;

Or. en

Tarkistus 16
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että osuuskunnat voivat 
edistää tehokkaasti mikroyrittäjyyttä 
taantuman aikoina, sillä osuuskuntien 
avulla pienyrittäjät, usein kansalaisten 
muodostamat ryhmät, voivat ryhtyä 
yrittäjiksi; kannattaa tässä yhteydessä 
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sosiaali- ja hyvinvointialojen 
osuuskuntien kehittämistä, sillä niiden 
avulla voidaan varmistaa heikommassa 
asemassa olevien ryhmien nykyistä 
laajempi yhteiskunnallinen 
osallistuminen;

Or. it

Tarkistus 17
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä
osuuskuntia;

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen, jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
järjestäytymiseen ja hallinnointiin, sekä 
sidosryhmien jäsenten taloudelliseen 
osallistumiseen, riippumattomuuteen, 
koulutukseen, osuuskuntien jäsenten 
valistukseen, osuuskuntien väliseen 
yhteistyöhön ja sopimuksiin yhteisön 
kanssa; korostaa, että kestävyys on 
seurausta myös osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä, jolla on 
sosiaalisesti ja taloudellisesti tasa-arvoiset 
tavoitteet ja jonka avulla parannetaan 
osuuskuntien toimintaa; katsoo, että 
tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

Or. pt
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Tarkistus 18
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee 
kansainvälisiä osuuskuntia;

3. katsoo, että tämä kestävyys johtuu 
suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä, joka on 
vähemmän riippuvainen 
rahoitusmarkkinoiden kehityksestä; 
katsoo, että tämän menettelyn avulla 
voidaan varmistaa, että osuuskunnat 
pystyvät suunnittelemaan toimintansa 
pitkäjänteisesti ja ankkuroitumaan 
paikalliseen talouselämään, jossa ne voivat 
antaa oman panoksensa paikalliseen 
kestävään kehitykseen silloinkin, kun ne 
ovat kansainvälisen kilpailun paineen alla 
ja siirtävät toimintaansa muualle;

Or. nl

Tarkistus 19
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillistä voiton 
uudelleen sijoittamista yrityksen 
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että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

kehittämiseen koskevista periaatteista, 
koska silloin osuustoiminnallisten 
yritysten velkaantuminen vähenee 
huomattavasti; katsoo, että näiden 
periaatteiden avulla voidaan varmistaa, 
että osuuskunnat suunnittelevat toimintansa 
pitkäjänteisesti ja ankkuroituvat 
paikalliseen talouselämään, mikä vaikuttaa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

Or. da

Tarkistus 20
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen, yritysstrategioita 
koskevaan päätöksentekoon ja 
jäsensidosryhmien harjoittamaan 
demokraattiseen valvontaan, sekä 
osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä, johon 
liittyvät ylijäämien kohdentaminen 
varoihin, joista vähintään yksi osa on 
jakamaton, ja osuuskunnan tavoitteiden 
saavuttaminen; katsoo, että tämän 
menettelyn avulla voidaan varmistaa, että 
osuuskunnat suunnittelevat toimintansa 
pitkäjänteisesti ja ankkuroituvat 
paikalliseen talouselämään, jossa ne voivat 
antaa oman panoksensa paikalliseen 
kestävään kehitykseen; toteaa, että samalla 
varmistetaan, että ne eivät siirrä 
toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
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osuuskuntia;

Or. fr

Tarkistus 21
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen, demokraattiseen 
osallistumiseen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan valvontaan, sekä 
osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä, 
erityisesti niille tunnusomaisesta 
jakamattomien rahastojen järjestelmästä; 
katsoo, että tämän menettelyn avulla 
voidaan varmistaa, että osuuskunnat 
suunnittelevat toimintansa pitkäjänteisesti 
sukupolvesta toiseen ja ankkuroituvat 
paikalliseen talouselämään, jossa ne voivat 
antaa oman panoksensa paikalliseen 
kestävään kehitykseen; toteaa, että samalla 
varmistetaan, että ne eivät siirrä 
toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

Or. en

Tarkistus 22
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu 
yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, 
sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys 
johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta tai 
osallistavasta hallinnointimallista, joka 
perustuu yhteisomistajuuteen ja 
jäsensidosryhmien harjoittamaan 
demokraattiseen valvontaan, sekä 
osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, 
että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat 
toimintansa pitkäjänteisesti ja 
ankkuroituvat paikalliseen talouselämään, 
jossa ne voivat antaa oman panoksensa 
paikalliseen kestävään kehitykseen; toteaa, 
että samalla varmistetaan, että ne eivät 
siirrä toimintaansa muualle siinäkään 
tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä 
osuuskuntia;

Or. it

Tarkistus 23
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että osuuskunnat pystyvät 
täyttämään nykyisiä ja uusia tarpeita 
tehokkaasti ja tuloksellisesti muun 
muassa kulttuurialalla ja luovalla alalla 
sekä uusiin elintapoihin ja 
kulutustottumuksiin liittyvän ympäristön 
kestävyyden alalla; korostaa, että 
osuuskunnat ovat tuoneet esiin arvoja 
kuten lainmukaisuuden turvaamisen: 
tästä yksi esimerkki on Italia, jossa 
osuuskuntien tehtäväksi on annettu 
mafialta takavarikoidun omaisuuden 
hallinta;
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Or. it

Tarkistus 24
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. katsoo, että osuuskunnat on 
sisällytettävä täysin EU:n 
teollisuuspolitiikan tavoitteisiin ja sen 
yhteydessä toteutettaviin toimiin, kun 
otetaan lisäksi huomioon, että 
osuuskuntien anti teollisuuden 
uudelleenjärjestelyille on merkittävä ja 
että se muodostaa Euroopan uuden 
teollisuuspolitiikan tärkeän osan;

Or. it

Tarkistus 25
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa myös, että osuuskunnilla on pitkät 
keskinäisen yhteistyön perinteet ja että 
tämän ansiosta ne voivat hyötyä 
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa siirtää 
inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; 
katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen 
joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

4. toteaa myös, että sosiaalisilla yrityksillä 
ja etenkin osuuskunnilla on pitkät 
keskinäisen yhteistyön perinteet ja että 
tämän ansiosta ne voivat hyötyä 
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa siirtää 
inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; 
katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen 
joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

Or. it
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Tarkistus 26
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa myös, että osuuskunnilla on 
pitkät keskinäisen yhteistyön perinteet ja 
että tämän ansiosta ne voivat hyötyä 
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa siirtää 
inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; 
katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen 
joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

4. toteaa myös, että osuuskunnat voivat 
hyötyä yhteistyön ansiosta
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa siirtää 
inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; 
katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen 
joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

Or. nl

Tarkistus 27
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa myös, että osuuskunnilla on pitkät 
keskinäisen yhteistyön perinteet ja että 
tämän ansiosta ne voivat hyötyä 
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa siirtää 
inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; 
katsoo, että tämä osuuskuntien luontainen 
joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

4. toteaa myös, että osuuskunnilla on pitkät 
keskinäisen yhteistyön perinteet ja että 
tämän ansiosta ne voivat hyötyä 
mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä sekä tarvittaessa jakaa tai 
siirtää inhimillisiä ja taloudellisia 
voimavaroja; katsoo, että tämä 
osuuskuntien luontainen joustavuus 
mahdollistaa niiden säilymisen 
vaikeimpinakin aikoina;

Or. fr
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Tarkistus 28
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että useissa 
jäsenvaltioissa on havaittu monia hyviä 
käytäntöjä, jotka osoittavat, että 
osuustoiminnalliset yritykset ovat hyvin 
tehokkaita kasvun, työllisyyden, 
toiminnan jatkumisen ja 
vastaperustettujen yritysten kannalta. 
Mainittuja käytäntöjä ovat esimerkiksi 
Espanjan yhden maksun (pago unico) 
järjestelmä, Italian Legge Marcora -laki, 
jonka nojalla työttömyysetuuksilla 
voidaan rahoittaa uusia osuuskuntia, 
Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa 
perustetut niin kutsutut toiminta- ja 
työllisyysosuuskunnat ja espanjalainen 
Mondragon-ryhmittymä, joka on 
erinomainen esimerkki siitä, miten 
yksittäiset osuustoiminnalliset yritykset 
voivat järjestäytyä vapaaehtoisesti 
suuriksi yritysryhmittymiksi, jotka 
kattavat teollisuuden, maatalouden, 
jakelun, rahoituksen, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan sekä 
korkeakoulutuksen; kehottaa komissiota 
tutkimaan perusteellisesti mainitut hyvät 
käytännöt ja arvioimaan mahdollisuuksia 
niiden sisällyttämiseksi Euroopan unionin 
yrityspolitiikkoihin;

Or. it

Tarkistus 29
Mario Pirillo

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että osuuskuntien panos 
Euroopan talouteen ja työllisyyden 
vakauteen on merkittävä etenkin kriisin 
aikoina;
kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen 
eurooppaosuuskunnan tehtävät ja 
tukemaan uusien osuuskuntien 
perustamista Euroopassa siten, että 
edistetään eri jäsenvaltioiden kansallisten 
osuuskuntien ryhmittymistä;

Or. it

Tarkistus 30
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että osuuskunnat 
voivat olla British Trustin mallin mukaan 
myös hyödyllinen malli 
ammattilaisurheilijoiden (tai 
puoliammattilaisten) järjestöjen hyvälle 
hallintotavalle ja että näin tehdään 
samalla mahdolliseksi tärkeimpien 
sidosryhmien – kannattajien – tiivis 
osallistuminen seuran 
(ammattilaisseuran) hallintoon;

Or. nl

Tarkistus 31
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että on muun muassa 
kehitettävä toiminta- ja 
työllisyysosuuskunnan malli eli yritys, 
joka rakentuu vaiheittain vastatakseen 
yrittäjien tarpeisiin ja joka kehittyy 
toimintojen kehittyessä;

Or. fr

Tarkistus 32
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa lisäksi, että osuuskuntien 
kehittämisellä uusiutuvan energian 
tuotannon ja sosiaalipalvelujen kaltaisilla 
aloilla on kokemusten mukaan pystytty 
täyttämään uusia tarpeita ja edistämään 
uusien työpaikkojen luomista paremmin 
kuin muiden mallien avulla;

Or. en

Tarkistus 33
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa kuitenkin, etteivät 
osuuskunnatkaan ole turvassa häiriöiltä;

Or. en
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Tarkistus 34
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. katsoo, että tilanteet vaihtelevat 
jäsenvaltioiden kesken oikeudellisten ja 
käsitteellisten erojen vuoksi; kehottaa 
näin ollen Euroopan komissiota
tarkastamaan nykyiset lainsäädännöt 
yhteisen kannan löytämiseksi, jotta 
voidaan yhdenmukaistaa 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
keskeiset tekijät osuuskuntien kehityksen 
esteiden poistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 35
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. painottaa merkittäviä taloudellisia 
riskejä, joihin työntekijät joutuvat 
osuuskuntaa perustettaessa tai kun yritys 
luovutetaan työntekijöille; panee merkille, 
että hyvä hallintotapa on etenkin 
työntekijöiden osuuskunnassa erityisen 
riippuvainen siitä, miten työntekijöiden 
liikkeenhoidon valvontaa tuetaan;

Or. nl



AM\930616FI.doc 25/71 PE507.938v01-00

FI

Tarkistus 36
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa,
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava erityisesti 
osuuskunnille myönnettävien yhteisön 
tukien avulla ja kiinnittämällä 
asianmukaista huomiota osuuskuntiin 
kaikissa EU:n politiikoissa; katsoo, että 
osuuskuntien tavoitteita ja 
työskentelytapoja on edistettävä 
kannustamalla erityisesti 
kuluttajaosuuskuntien perustamista ja 
ylläpitämistä, sillä ne ovat monilla 
alueilla ainoa perushyödykkeiden 
jakelukeino, johon ei liity keinottelua tai 
kannustamista kohtuuttomaan, 
terveydelle haitalliseen, epätaloudelliseen 
ja ympäristölle haitalliseen kulutukseen;

Or. pt

Tarkistus 37
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään edistämään toisenlaista, 
Euroopan sosiaalista mallia 
kunnioittavampaa taloudellisen 
kehityksen mallia; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
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säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

Or. fr

Tarkistus 38
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo erityisesti, 
että Yrittäjyys 2020 
-toimintasuunnitelmassa olisi viitattava 
osuuskuntien tärkeään merkitykseen;
katsoo, että olisi toteuttava tarvittavia 
toimia osuuskuntien ja muiden yritysten
yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi, säilyttäen samalla 
osuuskuntien tavoitteet ja 
työskentelymenetelmät;

Or. en

Tarkistus 39
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
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kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa asiaankuuluvissa 
EU:n politiikoissa, joilla pyritään 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, sekä asiaa koskevissa Eurooppa 
2020 -strategian lippulaiva-aloitteissa ja 
lisäksi selkeyttämällä osuuskuntia 
koskevaa voimassa olevaa EU:n 
lainsäädäntöä; katsoo, että olisi 
tarvittaessa toteuttava asianmukaisia 
toimia osuuskuntien ja muiden yritysten 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi, säilyttäen samalla 
osuuskuntien tavoitteet ja 
työskentelymenetelmät;

Or. en

Tarkistus 40
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin ja sosiaalisiin yrityksiin
kaikissa EU:n politiikoissa, joilla pyritään 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, sekä asiaa koskevissa Eurooppa 
2020 -strategian lippulaiva-aloitteissa; 
katsoo, että olisi toteuttava tarvittavia 
toimia osuuskuntien ja muiden yritysten 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi, säilyttäen samalla 
osuuskuntien tavoitteet ja 
työskentelymenetelmät;

Or. it
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Tarkistus 41
Monika Flašíková Beňová

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät;

5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua 
kestävyyttä olisi vahvistettava 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, 
joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, sekä asiaa 
koskevissa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi 
toteuttava tarvittavia toimia osuuskuntien 
ja muiden yritysten yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi, 
säilyttäen samalla osuuskuntien tavoitteet 
ja työskentelymenetelmät sekä niiden 
sosiaalinen luonne;

Or. en

Tarkistus 42
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
tunnustettava eri yritysmuodot ja otettava 
ne yhtäläisesti huomioon lainsäädännössä 
yrittämisen vapauden periaatteen 
kunnioittamiseksi yrityksen asemasta 
riippumatta; pitää valitettavana, että 
komissio ei Yrittäjyys 2020 
-toimintasuunnitelmassaan korosta 
osuus- ja yhteisötalouden yritysten 
asemaa, vaan se ainoastaan muistuttaa 
niiden vaikutuksesta työpaikkojen ja 
sosiaalisten innovaatioiden luontiin ja 
toteaa niillä olevan rahoitusvaikeuksia 
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pk-yrityksiin verrattuna;

Or. fr

Tarkistus 43
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että sen lisäksi, että 
kuluttajaosuuskunnat takaavat 
edullisempien tuotteiden saatavuuden, ne 
järjestävät niitä ympäröivälle yhteisölle 
kulttuuri-, urheilu- ja koulutustoimintaa, 
jonka avulla edistetään erityisesti 
terveellistä ja järkevää kuluttamista;

Or. pt

Tarkistus 44
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo, että kuluttajaosuuskuntien 
elvyttäminen palvelee kuluttajien 
todellista etua ja edistää lisäksi 
merkittävällä tavalla kansallista tuotantoa 
erityisesti pienimuotoisen ja perheviljelyn 
sekä pienimuotoisen kalastuksen avulla ja 
edistää tällä tavoin huomattavasti 
kansallista talouskasvua;

Or. pt
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Tarkistus 45
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
varmistamalla osuuskuntiin ja muihin 
osuus- ja yhteisötalouden organisaatioihin 
(kuten keskinäisiin yhtiöihin) liittyvän 
politiikan kehityksen seurantaan ja 
tarkasteluun varattavien määrärahojen 
riittävyyden; kannattaa ajatusta, että 
yritystoiminnan pääosastoon luodaan 
osasto, joka hoitaa ainoastaan sellaisten 
teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;
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Or. en

Tarkistus 47
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
toimenpiteisiin sellaisten teollisuus- ja 
palveluyritysten 
uudelleenorganisoimiseksi osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

Or. it

Tarkistus 48
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kaikki EU:n elimet ja yksiköt kiinnittävät
asianmukaista huomiota osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin); kehottaa komissiota 
keskittymään määrätietoisesti sellaisten 
teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointiin osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;
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Or. en

Tarkistus 49
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
yksikön, joka keskittyy osuuskuntiin, myös 
rahoitusalalla, ja muihin asiaan liittyviin 
tai yhteydessä oleviin yhtiömuotoihin 
(kuten keskinäisiin yhtiöihin) ja joka hoitaa 
ainoastaan sellaisten teollisuus- ja 
palveluyritysten uudelleenorganisointia 
osuuskunniksi, jotka ovat joutuneet kriisiin 
tai joiden toiminnalle ei ole jatkajaa;

Or. nl

Tarkistus 50
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa; pyytää 
komissiota kiinnittämään erityistä 
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huomiota siihen, että 
energiaosuuskunnilla voisi olla tärkeä 
rooli uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämisessä ja energiatehokkuuden 
parantamisessa;

Or. en

Tarkistus 51
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 
muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

6. kehottaa komissiota näin ollen
vahvistamaan osuuskunnista vastaavia 
yksikköjään luomalla yritystoiminnan 
pääosastoon osaston, joka keskittyy 
osuuskuntiin ja muihin osuus- ja 
yhteisötalouden organisaatioihin (kuten 
keskinäisiin yhtiöihin, säätiöihin ja 
järjestöihin, joilla on taloudellista 
toimintaa) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

Or. fr

Tarkistus 52
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja 

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
luomalla yritystoiminnan pääosastoon 
osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja joka 
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muihin osuus- ja yhteisötalouden 
organisaatioihin (kuten keskinäisiin 
yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten 
uudelleenorganisointia osuuskunniksi, 
jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden 
toiminnalle ei ole jatkajaa;

hoitaa ainoastaan sellaisten teollisuus- ja 
palveluyritysten uudelleenorganisointia 
osuuskunniksi, jotka ovat joutuneet kriisiin 
tai joiden toiminnalle ei ole jatkajaa;

Or. it

Tarkistus 53
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
osuuskunnista vastaavia yksikköjään 
perustamalla sosiaalisista osuuskunnista 
vastaavan yksikön niiden toiminnan 
edistämiseksi ja koordinoimiseksi 
Euroopassa siten, että korostetaan niiden 
sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden 
edistämiseen ja vähäosaisten 
työmarkkinoille saattamiseen liittyvää 
ominaisuutta;

Or. it

Tarkistus 54
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota lisäämään 
työntekijöiden johtamien yritysten julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
joustavuutta esimerkiksi sisällyttämällä 
niihin määräaikainen varauma;
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Or. en

Tarkistus 55
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa lisäksi komissiota 
varmistamaan, että sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitteen toimenpiteitä 
koordinoidaan ja aloitteiden välisiä 
hallinnollisia esteitä vähennetään;

Or. da

Tarkistus 56
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään
tunnustamista ja kehittämistä kaikilla 
aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi 
sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja 
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa;

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla helpotetaan 
osuuskuntien tunnustamista ja 
kehittämistä; kehottaa jäsenvaltioita 
yhdessä työmarkkinaosapuolten ja 
muiden sidosryhmien kanssa 
tunnistamaan alueellisella ja paikallisella 
tasolla yhteistyöhankkeita varten 
strategisia aloja etenkin alueilla, joilla 
perinteinen talous ei pysty vastaamaan 
riittävästi erityisiin taloudellisiin ja 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin; korostaa, että 
näihin toimiin olisi sisällyttävä 
asianmukaisten rahoitusvälineiden 
käyttöönotto ja osuuskuntien roolin 
tunnustaminen kansallisessa 
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yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa; 
kehottaa komissiota tukemaan tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita.

Or. nl

Tarkistus 57
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään 
tunnustamista ja kehittämistä kaikilla 
aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi 
sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja 
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa;

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään 
osuuskuntien ja niiden johtavien 
yksiköiden roolin tunnustamista ja 
kehittämistä kaikilla aloilla; korostaa, että 
näihin toimiin olisi sisällyttävä 
asianmukaisten rahoitusvälineiden 
käyttöönotto sekä osuuskuntien ja yleensä 
osuus- ja yhteisötalouden yritysten roolin 
tunnustaminen kansallisessa 
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa; 
kehottaa ottamaan huomioon mainitun 
suosituksen, kun eurooppaosuuskunnan 
säännöistä annettua asetusta tarkistetaan;

Or. fr

Tarkistus 58
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
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nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään 
tunnustamista ja kehittämistä kaikilla 
aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi 
sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja 
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa;

nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin ja osuuskunnallisiin 
luottolaitoksiin sovellettavaa 
lainsäädäntöään, jotta voidaan hyväksyä 
laaja-alaisia toimia osuuskuntatoiminnan 
tukemiseksi ja luoda sääntelykehys, jolla 
edistetään tunnustamista ja kehittämistä 
kaikilla aloilla; korostaa, että näihin 
toimiin olisi sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja niin
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa kuin sellaisten 
osuuskunnallisten luottolaitosten roolin 
tunnustaminen, jotka ovat aina 
korostaneet kestävää ja sosiaalisesti 
vastuullista rahoitusta ja jotka ovat 
juurtuneet alueelle;

Or. it

Tarkistus 59
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja 
luoda sääntelykehys, jolla edistetään 
tunnustamista ja kehittämistä kaikilla 
aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi 
sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja 
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa;

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin ja sosiaalisiin yrityksiin
sovellettavaa lainsäädäntöään, jotta 
voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
mainittujen liiketoimintamallien
tukemiseksi ja luoda sääntelykehys, jolla 
edistetään tunnustamista ja kehittämistä 
kaikilla aloilla; korostaa, että näihin 
toimiin olisi sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja osuus-
ja yhteisötalouden organisaatioiden roolin 
tunnustaminen kansallisessa 
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa;

Or. it
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Tarkistus 60
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään 
tunnustamista ja kehittämistä kaikilla
aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi 
sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja 
osuuskuntien roolin tunnustaminen 
kansallisessa yhteiskunnallisessa 
vuoropuhelussa;

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta 
nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, 
jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda 
sääntelykehys, jolla edistetään 
tunnustamista ja kehittämistä erityisesti 
niillä aloilla, joilla tällä toiminnalla on 
havaittu olevan sosiaalista, taloudellista ja 
ympäristöön liittyvää lisäarvoa; korostaa, 
että näihin toimiin olisi sisällyttävä 
asianmukaisten rahoitusvälineiden 
käyttöönotto ja osuuskuntien roolin 
tunnustaminen kansallisessa 
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 61
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että asunto-osuuskunnilla 
on niiden kohtaamista vaikeuksista 
huolimatta yhä tärkeä yhteiskunnallinen 
tehtävä; panee merkille, että julkisille 
investoinneille erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa olevissa 
maissa määrätyillä rajoituksilla ja 
leikkauksilla on erittäin haitallinen 
vaikutus osuuskuntien toiminnalle, sillä 
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nämä rajoitukset ja leikkaukset 
vaikeuttavat osuuskuntien talous- ja 
sosiaalikriisin vuoksi jo valmiiksi vaikeaa 
tilannetta ja vaarantavat sosiaaliseen 
asuntotuotantoon ja rakennusten 
kunnostamiseen liittyvät hankkeet;

Or. pt

Tarkistus 62
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää kehittää 
mahdollisia lainsäädäntötoimenpiteitä, 
jotka perustuvat vankkoihin oikeudellisiin 
puitteisiin ja ovat kansainvälisten 
normien mukaisia, jotta voidaan välttää 
erilaiset kansalliset tulkinnat sekä 
tilanteet, joista voi aiheutua kilpailuetuja 
ja -haittoja alueellisella, kansallisella ja 
makroalueellisella tasolla;

Or. it

Tarkistus 63
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää sisällyttää 
osuuskunnat niihin liittyvien unionin 
tulevien aloitteiden ja hankkeiden 
kaikkiin vaiheisiin;

Or. en
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Tarkistus 64
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on 
usein paras tapa turvata yrityksen 
toiminnan jatkuvuus; korostaa, että 
tämänkaltaisia yritysluovutuksia olisi 
tuettava erityisestä EU:n talousarvion 
budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti
luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta voisi 
olla hyvä tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; kehottaa luomaan Euroopan 
investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä mukaan luettuna yritysten 
muuntaminen osuuskunniksi;

Or. en

Tarkistus 65
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on usein 
paras tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia 
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla sosiaalinen yritys 
ja etenkin osuuskunta on usein paras tapa 
turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus; 
korostaa, että tämänkaltaisia 
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa 
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin ja osuus- ja 
yhteisötalouden alaan kuuluvien 
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mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
ja sosiaalisten yritysten kehittämistä ja 
erityisesti yritysten muuntamista 
osuuskunniksi;

Or. it

Tarkistus 66
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on usein 
paras tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia 
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa 
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on usein 
paras tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia,
etenkin työntekijöiden osuuskuntiin ja 
työntekijöiden yritysostoihin liittyviä 
yritysten luovutuksia työntekijöille olisi 
tuettava erityisestä EU:n talousarvion 
budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti 
luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

Or. it

Tarkistus 67
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
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työntekijöille luomalla osuuskunta on 
usein paras tapa turvata yrityksen 
toiminnan jatkuvuus; korostaa, että 
tämänkaltaisia yritysluovutuksia olisi 
tuettava erityisestä EU:n talousarvion 
budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti 
luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

työntekijöille luomalla osuuskunta voi olla
taloudellisesti järkevä tapa turvata 
yrityksen toiminnan jatkuvuus; korostaa, 
että perusteellisesti harkittuja
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa 
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin, työmarkkinaosapuolten
ja osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla helpotetaan
osuuskuntien kehittämistä ja erityisesti 
yritysten muuntamista osuuskunniksi;

Or. nl

Tarkistus 68
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on
usein paras tapa turvata yrityksen 
toiminnan jatkuvuus; korostaa, että 
tämänkaltaisia yritysluovutuksia olisi 
tuettava erityisestä EU:n talousarvion 
budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti 
luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta sekä 
muut työntekijöiden omistuksen muodot 
voisivat olla paras tapa turvata yrityksen 
toiminnan jatkuvuus; korostaa, että 
tämänkaltaisia yritysluovutuksia olisi 
tuettava erityisestä EU:n talousarvion 
budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti 
luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

Or. en



AM\930616FI.doc 43/71 PE507.938v01-00

FI

Tarkistus 69
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on usein 
paras tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia 
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa 
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi;

8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen 
työntekijöille luomalla osuuskunta on usein 
paras tapa turvata yrityksen toiminnan 
jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia 
yritysluovutuksia olisi tuettava erityisestä 
EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon 
sisältyy myös rahoitusvälineitä; kehottaa 
pikaisesti luomaan Euroopan 
investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien 
sidosryhmien kanssa eurooppalaisen 
mekanismin, jolla edistetään osuuskuntien 
kehittämistä ja erityisesti yritysten 
muuntamista osuuskunniksi myös 
osuuskuntien kehittämisrahastojen 
kautta;

Or. it

Tarkistus 70
Mario Pirillo

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että työntekijöiden 
yritysostoista on tullut yhä yleisempi 
käytäntö jäsenvaltioissa talouskriisin 
käsittelemiseksi; kehottaa näin ollen 
komissiota määrittämään uusia tai 
laajentamaan nykyisiä rahoitusvälineitä 
mainitun käytännön tukemiseksi;

Or. it
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Tarkistus 71
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa sosiaalisten osuuskuntien 
aktiivista roolia pk-yritysten 
uudelleenjärjestelyissä etenkin sellaisten 
niin kutsuttujen sosiaalisten 
oheisyritysten kautta, jotka edistävät 
heikommassa asemassa ja kriittisessä 
työllisyystilanteessa olevien työntekijöiden 
sopeutumista siten, että ne vahvistavat 
toimintaedellytyksiä solidaarisuuden 
avulla ja vastaavat siten yhteiskunnan 
kysyntään;

Or. it

Tarkistus 72
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa ja 
oikeusjärjestelmässä; korostaa, että 
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo 
lisäksi, että osuuskuntia koskevaa 
tietämystä olisi lisättävä myös 
ammattiliitoissa ja elimissä, joiden 
tehtävänä on tiedottaa yrityksen 
perustamisesta tai luovuttamisesta;

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
palkansaajille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa ja 
oikeusjärjestelmässä; korostaa, että 
yrityksen luontiin tai sen palkansaajille 
luovuttamiseen osallistuvien toimijoiden
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo 
lisäksi, että osuuskuntia koskevaa 
tietämystä olisi lisättävä myös 
ammattiliitoissa ja elimissä, joiden 
tehtävänä on tiedottaa yrityksen 
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perustamisesta tai luovuttamisesta; 
korostaa asiantuntemusta, joka on 
hankittu osuuskuntayritysten 
perustamisessa ja luovutuksessa 
osuustoiminnallisten yhteistyörakenteiden 
avulla tietyissä jäsenvaltioissa, ja kehottaa 
Euroopan komissiota ottamaan käyttöön 
mekanismeja yhteistyön sekä asiaan 
liittyvien hyvien käytäntöjen ja 
menetelmien vaihtamisen edistämiseksi 
yritysten välillä sekä niitä koskevan 
kertomuksen laatimiseksi neuvostolle ja 
komissiolle;

Or. fr

Tarkistus 73
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa ja 
oikeusjärjestelmässä; korostaa, että 
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo 
lisäksi, että osuuskuntia koskevaa 
tietämystä olisi lisättävä myös 
ammattiliitoissa ja elimissä, joiden 
tehtävänä on tiedottaa yrityksen 
perustamisesta tai luovuttamisesta;

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa sekä oikeus-
ja koulutusjärjestelmässä; korostaa, että 
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; suosittaa 
tästä syystä, että osuuskuntamuotoinen 
yritys sisällytetään järjestelmällisesti 
yliopistojen ja johtamistaidon 
oppilaitosten asianmukaisiin 
opetussuunnitelmiin; katsoo lisäksi, että 
osuuskuntia koskevaa tietämystä olisi 
lisättävä myös työmarkkinaosapuolten 
keskuudessa ja elimissä, joiden tehtävänä 
on tiedottaa yrityksen perustamisesta tai 
luovuttamisesta;

Or. nl
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Tarkistus 74
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa ja 
oikeusjärjestelmässä; korostaa, että 
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo 
lisäksi, että osuuskuntia koskevaa 
tietämystä olisi lisättävä myös 
ammattiliitoissa ja elimissä, joiden 
tehtävänä on tiedottaa yrityksen 
perustamisesta tai luovuttamisesta;

9. toteaa, että luovutettaessa yritys 
työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole 
vain asianomaisten menettelyjen kesto 
vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia 
koskevan tiedon puute asianomaisten 
ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja 
tilintarkastajat) keskuudessa ja 
oikeusjärjestelmässä; korostaa, että 
koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo 
lisäksi, että osuuskuntia koskevaa 
tietämystä olisi lisättävä ja että sitä olisi 
tuettava taloudellisesti myös 
rakennerahastojen kohdennetulla ja 
järkevällä käytöllä myös ammattiliitoissa 
ja elimissä, joiden tehtävänä on tiedottaa 
yrityksen perustamisesta tai 
luovuttamisesta;

Or. it

Tarkistus 75
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
sääntelykehyksen, jolla kannustetaan 
yrityksen luovuttamiseen työntekijöille, 
sekä luomaan rahoitusvälineitä, joilla 
autetaan työntekijöitä sijoittamaan 
yrityksiin, jotka ovat joutuneet kriisiin tai 
joiden toiminalle ei ole jatkajaa; kehottaa 

Poistetaan.
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lisäksi antamaan työntekijöille 
etuoikeuksia, jotta luodaan parhaat 
mahdolliset edellytykset ostotarjoukselle, 
kun on kyse yrityksestä, jota uhkaa 
sulkeminen;

Or. en

Tarkistus 76
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
sääntelykehyksen, jolla kannustetaan
yrityksen luovuttamiseen työntekijöille, 
sekä luomaan rahoitusvälineitä, joilla 
autetaan työntekijöitä sijoittamaan 
yrityksiin, jotka ovat joutuneet kriisiin tai 
joiden toiminalle ei ole jatkajaa; kehottaa
lisäksi antamaan työntekijöille 
etuoikeuksia, jotta luodaan parhaat 
mahdolliset edellytykset ostotarjoukselle, 
kun on kyse yrityksestä, jota uhkaa 
sulkeminen;

10. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
sääntelykehyksen, jolla helpotetaan
yrityksen luovuttamista työntekijöille, sekä 
luomaan rahoitusvälineitä, joilla autetaan 
työntekijöitä sijoittamaan yrityksiin, jotka 
ovat joutuneet kriisiin tai joiden toiminalle 
ei ole jatkajaa; kehottaa lisäksi antamaan 
työntekijöille etuoikeuksia, jotta luodaan 
parhaat mahdolliset edellytykset 
ostotarjoukselle, kun on kyse yrityksestä, 
jota uhkaa sulkeminen;

Or. nl

Tarkistus 77
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 

Poistetaan.
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veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 78
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen; korostaa, että on tärkeää 
kehittää pääomayritysten demokratiaa 
etenkin siten, että tehostetaan 
työntekijöiden kuulemista yrityksen 
strategisten päätösten yhteydessä 
erityisesti vahvistamalla yritysneuvoston 
valtaa ja että myönnetään veto-oikeus 
yrityksen kannattavuuden vuoksi 
toteutettavien irtisanomisten varalta; 
korostaa kuitenkin, että työntekijöiden 
osakkeenomistusohjelmia edistävät toimet 
eivät kuulu osuuskuntien hallintotapaan, 
sillä osuuskunnissa yhdistyvät ja niiden 
perustana ovat yhteisomistajuus, 
yritysstrategioita koskeva päätöksenteko, 
demokraattinen valvonta, ylijäämän 
kohdentaminen osuuskunnan 
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kestävyydelle ja osuuskunnan tavoitteiden 
saavuttaminen;

Or. fr

Tarkistus 79
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen; muistuttaa, että tällaiset 
toimet voisivat parantaa koko kyseisen 
alan kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 80
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla helpotetaan 
työntekijöiden osallistumista yrityksensä 
pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja 
kehottaa laatimaan tähän tarkoitukseen 
veromekanismeja myös muuntyyppisiin 
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teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

teollisuuden ja palvelualan yrityksiin sekä 
huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta 
suojelusta ja asianmukaisesta 
osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, 
valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

Or. nl

Tarkistus 81
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa osuuskunnalliselle mallille 
tyypillisten mekanismien, kuten varojen 
jakamattomuuden, myönteisyyttä. 
Mainitun mekanismin mukaan varoja ei 
voida jakaa jäsenten kesken edes 
selvitystilassa, vaan ne on käytettävä 
osuuskuntaliikkeen ja lainsäädännön 
kehittämiseen, jotta ulkopuoliset tahot 
voisivat antaa riskipääomaa 
osuuskunnille, jolloin kyseiset tahot 
saavat rajallisen äänioikeuden tai eivät 
saa äänioikeutta lainkaan. Mainittuja 
mekanismeja ovat esimerkiksi Italiassa 
osuuskuntien kehittämisrahastot ja 
Cooperazione Finanza Impresa (CFI), 
Ranskassa l'Institut de Développement de 
l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) ja
Espanjassa Mondragon-yhtiön 
investointirakenteet;

Or. it

Tarkistus 82
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)



AM\930616FI.doc 51/71 PE507.938v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa komissiota edistämään 
politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla ei tueta 
vain uusien työpaikkojen luomista 
aloittelevissa yrityksissä vaan myös 
olemassa olevien työpaikkojen 
säilyttämistä; pyytää komissiota luomaan 
uusia yrityksen käynnistämiseen liittyviä 
palveluja, joilla tuetaan 
osuustoiminnallista yritysmuotoa 
tiedotus- ja koulutusaloitteiden avulla;

Or. en

Tarkistus 83
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että kriisiin joutuneiden 
yritysten muuttaminen taloudellisesti 
kestäviksi osuuskunniksi edellyttää tarkkaa 
ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa 
kaikkien tasojen viranomaisia tekemään 
yhteistyötä osuuskuntajärjestelmän kanssa 
tällaisten varhaisten diagnoosien 
tekemisessä ja arvioitaessa, voidaanko 
yrityksestä tehdä osuuskunta;

12. korostaa, että kriisiin joutuneiden 
yritysten muuttaminen taloudellisesti 
kestäviksi osuuskunniksi edellyttää tarkkaa 
ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa 
kaikkien tasojen viranomaisia tekemään 
yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja 
osuustoimintaliikkeen kanssa tällaisten 
varhaisten diagnoosien tekemisessä ja 
arvioitaessa, voidaanko yrityksestä tehdä 
osuuskunta ja onko tämä järkevää;

Or. nl

Tarkistus 84
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että kriisiin joutuneiden 
yritysten muuttaminen taloudellisesti 
kestäviksi osuuskunniksi edellyttää tarkkaa 
ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa 
kaikkien tasojen viranomaisia tekemään 
yhteistyötä osuuskuntajärjestelmän kanssa 
tällaisten varhaisten diagnoosien 
tekemisessä ja arvioitaessa, voidaanko 
yrityksestä tehdä osuuskunta;

12. korostaa, että kriisiin joutuneiden 
yritysten muuttaminen taloudellisesti 
kestäviksi osuuskunniksi edellyttää tarkkaa 
ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa 
kaikkien tasojen viranomaisia tekemään 
yhteistyötä osuuskuntajärjestelmän kanssa 
tällaisten varhaisten diagnoosien 
tekemisessä ja arvioitaessa, voidaanko 
yrityksestä tehdä osuuskunta; katsoo, että 
myös ammattiliittojen olisi oltava mukana 
tässä prosessissa;

Or. en

Tarkistus 85
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä; kehottaa 
näin ollen komissiota arvioimaan 
sellaisen tietokannan kehittämistä, johon 
kerätään yhtenäisesti osuuskuntien 
uudelleenjärjestelyjä koskevat tapaukset 
ja tiedot siten, että edistetään hyvien 
käytäntöjen vaihtoa ja yhtenäistä 
tiedonkeruuta;

Or. it
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Tarkistus 86
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
kilpailusta, rahoitusmekanismeista, 
yrityksiä tukevista elimistä ja 
osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä; korostaa 
osuuskuntien osallistumista kyseiseen 
tutkimukseen painopisteiden 
määrittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 87
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

13. ehdottaa, että komissio määrittää 
sellaisiin kansallisiin säädöksiin liittyviä 
jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi ja muiksi 
työntekijäomisteisiksi yrityksiksi, 
erityisesti kun on kyse yritysostoista, 
konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

Or. en
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Tarkistus 88
Mario Pirillo

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
sellaisista kansallisista säädöksistä, jotka 
edistävät yritysten muuttamista 
osuuskunniksi, erityisesti kun on kyse 
yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

13. ehdottaa, että komissio tekee 
tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen 
jäsenvaltioissa toteutetuista parhaista 
käytännöistä ja sellaisista kansallisista 
säädöksistä, jotka edistävät yritysten 
muuttamista osuuskunniksi, erityisesti kun 
on kyse yritysostoista, 
konkurssilainsäädännöstä, 
rahoitusmekanismeista, yrityksiä tukevista 
elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalisesta yhdistämisestä;

Or. it

Tarkistus 89
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan osuustoiminnallisten yritysten 
horisontaalista yhdistämistä, jolloin ne 
voivat useita sidosryhmiä käsittävän 
lähestymistavan avulla täyttää useampia 
tarpeita perinteisiin osuuskuntiin tai 
pääomayhtiöihin verrattuna ja edistää 
siten työntekijöiden, kuluttajien, 
viranomaisten ja paikallisyritysten 
yhteistyötä;

Or. it
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Tarkistus 90
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää huolestuttavana sitä, että 
markkinavoimat ovat keskittyneet 
nykyisessä järjestelmässä pienelle 
määrälle suuria yrityksiä, jotka ovat 
hävittäneet monia osuuskuntia, minkä 
seurauksena on hävinnyt tuhansia 
työpaikkoja;

Or. pt

Tarkistus 91
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuva energia

Or. en

Tarkistus 92
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että osuuskunnat edistävät 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
direktiivin vuodelle 2020 asetettujen 
painopisteiden toteuttamista ja siirtymistä 
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fossiilisesta ja ydinenergiasta uusiutuvaan 
energiaan;

Or. en

Tarkistus 93
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
 13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. toteaa, että uusiutuvaa energiaa 
tuottavien osuuskuntien ansiosta 
kansalaiset voivat liittyä jäseniksi 
paikallisiin uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin, mikä puolestaan 
vahvistaa uusituvan energian tuotantoon 
tarvittavien uusien laitosten 
yhteiskunnallista hyväksyntää; katsoo, 
että kansalaisten osallistuminen 
energiantuotantoon parantaa heidän 
tietoisuuttaan kestävän ja tehokkaan 
energiankulutuksen tarpeesta sekä 
mahdollisuudesta vaikuttaa energian 
hintoihin;

Or. en

Tarkistus 94
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
 13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. korostaa, että uusiutuvan energian 
tuottamisen yhteiskunnallinen hyväksyntä 
on tärkeää, jotta lupamenettelyjen viiveet 
voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä ja 
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jotta voidaan edistää investointeja 
uusiutuviin energialähteisiin liittyviin 
hankkeisiin; katsoo, että osuuskunnat 
voivat edistää huomattavasti vuoden 2020 
sitoumusten täyttämistä Euroopan 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 95
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten yritysten
ja erityisesti pk-yritysten ei ole helppo
saada riskipääomaa ja luottoa 
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 
osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 
saada suuria määriä pääomaa jäseniltään;

14. painottaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnalliset yritykset
ja erityisesti pk-yritykset eivät voi eri 
syistä, kuten niiden luonteen vuoksi, saada 
riskipääomaa ja luottoa 
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 
osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 
saada suuria määriä pääomaa jäseniltään ja 
että siksi olisikin perustettava erityisiä 
rahoitusvälineitä mainittujen 
yritysmuotojen huomioonottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 96
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten yritysten 
ja erityisesti pk-yritysten ei ole helppo 
saada riskipääomaa ja luottoa 
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten pk-
yritysten samoin kuin perinteisten pk-
yritysten ei ole helppo saada riskipääomaa 
ja luottoa pääomamarkkinoilta; toteaa 
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osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 
saada suuria määriä pääomaa jäseniltään;

myös, että työntekijöiden osuuskunnilla 
on yleensä vaikeuksia saada
pääomavaltaisilla aloilla riittävästi 
pääomaa jäseniltään perinteisen yrityksen 
ostamista varten; panee merkille, että 
rahoituslaitoksilla ei ole usein riittävästi 
tietoa työntekijöiden osuuskuntien 
toiminnasta ja tavoitteista;

Or. nl

Tarkistus 97
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten yritysten 
ja erityisesti pk-yritysten ei ole helppo 
saada riskipääomaa ja luottoa 
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 
osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 
saada suuria määriä pääomaa jäseniltään;

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten ja 
sosiaalisten yritysten ja erityisesti pk-
yritysten ei ole helppo saada riskipääomaa 
ja luottoa pääomamarkkinoilta; toteaa 
myös, että osuuskuntien ja sosiaalisten 
yritysten ei yleensä ole mahdollista saada 
suuria määriä pääomaa jäseniltään;

Or. it

Tarkistus 98
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnallisten yritysten
ja erityisesti pk-yritysten ei ole helppo
saada riskipääomaa ja luottoa
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 
osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 

14. muistuttaa, että teollisuuden ja 
palvelualan osuustoiminnalliset yritykset
ja erityisesti pk-yritykset kohtaavat esteitä 
riskipääoman ja luoton saamisessa
pääomamarkkinoilta; toteaa myös, että 
osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista 
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saada suuria määriä pääomaa jäseniltään; saada suuria määriä pääomaa jäseniltään;

Or. en

Tarkistus 99
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että osuuskuntien luoton 
saantiin liittyy erityinen piirre niiden 
erityisen rakenteen vuoksi; kehottaa näin 
ollen Euroopan komissiota, Baselin 
pankkivalvontakomiteaa ja Euroopan 
investointipankkia kehittämään ja 
hyödyntämään laadullisia parametreja 
myös luoton ja rahoituksen myöntämisen 
kannalta, jotta voidaan erottaa 
osuuskuntien ja sosiaalisten osuuskuntien 
rooli muun liiketoiminnan rooleista; 

Or. it

Tarkistus 100
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että on tarpeen vahvistaa 
osuuskuntien kapitalisointia ja 
pääomanmuodostusta hyödyntämällä 
paremmin niiden omistuspohjasta 
mahdollisesti peräisin olevia resursseja; 
kehottaa komissiota edistämään aloitteita, 
mukaan luettuina myös kestoltaan 
rajoitettuja veroetuja, 
pääomamuodostuksen tukemiseksi 
perustamisen tai yritysoston jälkeen 
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ilman, että edut katsottaisiin valtiontuiksi;

Or. it

Tarkistus 101
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. varoittaa osuuskuntien todetusta 
vaikeudesta saada rahoitusta Euroopan 
investointipankilta, mikä heikentää 
osuuskuntien kestävyyttä ja jopa 
selviytymismahdollisuuksia; ottaa 
huomioon osuustoiminta-alan 
merkityksen, jonka perusteella vuosi 2012 
julistettiin osuustoiminnan 
teemavuodeksi, ja muistuttaa komissiota 
siitä, että osuuskuntien mahdollisuuksia 
saada joustavammin ja helpommin lainaa 
Euroopan investointipankilta sekä tukea 
muiden EU:n ohjelmien varoista on 
edistettävä;

Or. pt

Tarkistus 102
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla on 
pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa 
ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja 
että niiden olisi yhdessä 
osuustoiminnallisen pankkisektorin
kanssa toteutettava erityistoimia sen 

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla ja 
sosiaalisilla yrityksillä on pääsy EU-tason 
rahoitusmekanismeihin, sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa ehdotettu pk-yritysten 
rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma 
mukaan luettuna, ja että niiden olisi 
rahoituksen välittäjien kanssa toteutettava 
toimia sen varmistamiseksi, että tämä 
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varmistamiseksi, että tämä tavoite 
saavutetaan;

tavoite saavutetaan;

Or. it

Tarkistus 103
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla on 
pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa 
ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja 
että niiden olisi yhdessä 
osuustoiminnallisen pankkisektorin kanssa 
toteutettava erityistoimia sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
saavutetaan;

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla on 
pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa 
ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja 
että niiden olisi yhdessä 
osuustoiminnallisen pankkisektorin kanssa 
toteutettava erityistoimia sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
saavutetaan; korostaa, että tällaiset toimet 
voisivat parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa;

Or. en

Tarkistus 104
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla on 
pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa 
ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja 
että niiden olisi yhdessä 

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n 
olisi varmistettava, että osuuskunnilla on 
pääsy EU-tason rahoitusmekanismeihin, 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa 
ehdotettu pk-yritysten rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma asiaankuuluvissa 
tapauksissa mukaan luettuna, ja että niiden 
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osuustoiminnallisen pankkisektorin kanssa 
toteutettava erityistoimia sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite 
saavutetaan;

olisi yhdessä osuustoiminnallisen 
pankkisektorin kanssa toteutettava 
erityistoimia sen varmistamiseksi, että 
tämä tavoite saavutetaan;

Or. en

Tarkistus 105
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että osuustoiminnallisten 
pankkien erityispiirteet on otettava 
huomioon rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyssä ja sen täytäntöönpanoa 
koskevassa lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 106
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 

17. korostaa, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
ja yleensä osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten tukemiseen; toteaa, että 
toimintaohjelmia laadittaessa olisi 
keskityttävä kestävän yrityskehityksen ja 
vastuullisten rakennemuutosten 
tukemiseen, mukaan luettuina etenkin
sellaiset toimet kuten yritysten luovutukset 
työntekijöille, sosiaaliset osuuskunnat sekä 
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tukia ja muita rahoitusvälineitä; osuus- ja yhteisötalouden yritysten 
merkitys paikalliselle kehitykselle ja 
sosiaaliselle, teknologiselle ja 
tuotantoinnovoinnille, käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä, kuten 
globalisaatiorahastoa;

Or. fr

Tarkistus 107
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä uusien 
osuuskuntien perustamisen 
helpottamiseen sekä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

Or. nl

Tarkistus 108
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
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vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuus- ja 
yhteisötalouden alan tukemiseen; toteaa, 
että toimintaohjelmia laadittaessa olisi 
keskityttävä kestävän yrityskehityksen ja 
vastuullisten rakennemuutosten 
tukemiseen, mukaan luettuina sellaiset 
toimet kuten yritysten luovutukset 
työntekijöille, sosiaaliset osuuskunnat ja 
sosiaaliset yritykset, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

Or. it

Tarkistus 109
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä 
rahoitusvälineitä;

Or. it

Tarkistus 110
Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
17 kohta



AM\930616FI.doc 65/71 PE507.938v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistettujen ohjelmien ja määrärahojen 
olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

17. katsoo, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2014–2020) 
vahvistetut ohjelmat ja määrärahat 
voisivat olla tärkeitä välineitä osuuskuntien 
tukemiseen; toteaa, että toimintaohjelmia 
laadittaessa olisi keskityttävä kestävän 
yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan 
luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset 
osuuskunnat, paikallinen kehitys ja 
sosiaalinen innovointi käyttämällä yleisiä 
tukia ja muita rahoitusvälineitä;

Or. en

Tarkistus 111
Roberta Angelilli

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että EU:n ja kansallisen 
rahoitusohjelman yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
osuuskuntiin (tai varattava niitä varten 
tietty prosenttiosuus), joiden tavoitteena 
on edistää asetuksessa 
(EY) N:o 2204/2002 määriteltyjen, 
epäedullisessa asemassa olevien 
työntekijöiden työllistymistä paremman ja 
laajemman sosiaalisen suojelun 
vahvistamiseksi ja kehittämiseksi;

Or. it

Tarkistus 112
Marc Tarabella
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota seuraavan 
rahoituskehityksen yhteydessä tukemaan 
pilottihanketta kriisiin joutuneiden 
yritysten luovuttamiseksi työntekijöille, 
jotta he voivat jatkaa toimintaansa, ja 
uusien osuuskuntien perustamiseksi 
kriisissä tai konkurssissa olevien yritysten 
tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 113
Mario Pirillo

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota laatimaan 
aloitteita nuorten työllistymisen 
tukemiseksi osuustoiminnallisella alalla;
kehottaa komissiota edistämään 
osuuskunnallisen mallin levittämistä 
jäsenvaltioissa, sillä se on ensisijainen 
väline uusien työpaikkojen luomiseksi;

Or. it

Tarkistus 114
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
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osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
kestävää kasvua;

osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
kestävää kasvua; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön toimia osuuskuntien, etenkin 
käsityöosuuskuntien ja mikroyritysten 
yhteistyöverkostojen, luotonsaannin 
edistämiseksi;

Or. it

Tarkistus 115
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
kestävää kasvua;

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien, ja yleensä osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten, on helpompi 
saada kaikenlaisia yritysten tukipalveluja;

Or. fr

Tarkistus 116
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
kestävää kasvua;

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
taloutensa kestävää kehitystä;
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Or. en

Tarkistus 117
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien on helpompi saada 
kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska 
se auttaa niitä edelleen edistämään 
kestävää kasvua;

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia, joiden avulla 
osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten on 
helpompi saada kaikenlaisia yritysten 
tukipalveluja, koska se auttaa niitä edelleen 
edistämään kestävää kasvua;

Or. it

Tarkistus 118
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
kaikkien osuuskuntien kasvua 
ehkäisevien tai rajoittavien oikeudellisten, 
hallinnollisten tai byrokraattisten esteiden 
poistamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 119
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että pienten 
osuustoiminnallisten luottoyhdistysten 
pääsyä markkinoille olisi helpotettava 
kaikkialla Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 120
Jacky Hénin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että tarvitaan pankkialan 
ja osuuskuntien välistä menestyksekästä 
yhteistyötä; komission olisi rohkaistava 
sellaisten julkisten pankkiryhmittymien 
käyttöönottoon, jotka tukisivat 
osuuskuntia etenkin matalakorkoisten 
lainojen avulla;

Or. fr

Tarkistus 121
Jacky Hénin

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. osuuskunnat ovat hyödyllisiä mutta 
vaikutuksille alttiita yrityksiä, joten alue-
ja paikallisyhteisöjen tuen merkitystä on 
korostettava; EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita on kehotettava antamaan 
yhteisöille välineet osuuskuntien 
perustamisen ja kehittämisen tukemiseksi 
ja kannustamiseksi;
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Or. fr

Tarkistus 122
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo lisäksi, että olisi kannustettava 
luomaan pk-yritysten välisiä 
yhteistyöverkostoja, joita jo on olemassa 
EU:ssa osuuskuntina (taideteollisuusalan 
osuuskunnat, pk-yritysten osuuskunnat, 
toiminta- ja työllisyysosuuskunnat jne.), 
koska tällaiset verkostot lisäävät 
huomattavasti mikro- ja pienyritysten 
kestävyyttä yhteisen markkinoinnin sekä 
yhteisten ostojen ja muiden palvelujen 
avulla ja auttavat mikro- ja pienyrityksiä 
toimimaan innovaation lähteinä;

19. katsoo lisäksi, että olisi kannustettava 
luomaan pk-yritysten välisiä 
yhteistyöverkostoja, joita jo on olemassa 
EU:ssa osuuskuntina (taideteollisuusalan 
osuuskunnat, pk-yritysten osuuskunnat, 
toiminta- ja työllisyysosuuskunnat jne.), 
koska tällaiset verkostot lisäävät 
huomattavasti mikro- ja pienyritysten 
perustamista ja kestävyyttä yhteisen 
markkinoinnin sekä yhteisten ostojen ja 
muiden palvelujen avulla ja auttavat mikro-
ja pienyrityksiä toimimaan innovaation 
lähteinä;

Or. fr

Tarkistus 123
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että uusien osuuskuntien 
perustamista olisi tuettava kehittämällä 
aloitteleville yrityksille suunnattuja 
palveluja; katsoo lisäksi, että aloitteita, 
joilla parannetaan osuustoimintamallin 
suosiota mahdollisten uusien yrittäjien 
keskuudessa (esimerkiksi yliopistojen 
opinto-ohjelmien avulla) olisi tuettava 
sekä kansallisella että EU:n tasolla;

Or. en
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Tarkistus 124
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan ja edistämään osuuskuntien 
ja sosiaalisten yritysten ryhmittymien 
muodostumista, jotta tuetaan resurssien 
kokoamista mainittujen yritysten 
merkityksen lisäämiseksi tuotanto- ja 
jakeluketjussa ja mittakaavaetuja 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan rahoittamiseksi;

Or. it

Tarkistus 125
Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa komissiota laatimaan ja 
tukemaan toimia nykyisten työpaikkojen 
ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi sekä 
uusien työpaikkojen luomiseksi;

Or. it


